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Czwarte Łódzkie spotkania stomatologiczne

spotkania WaM-owców z Koszalina i okolic



Już dziś serdecznie zapraszamy!

wszystkich zainteresowanych lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej na REGIONALNE SPOTKANIA 
EDUKACYJNE z lekarzem specjalistą urologiem. 

Program edukacyjny sponsorowany przez AstraZeneca.
ONCO/13/07/12_edu

Harmonogram spotkań www.mms.net.pl 

Uznając kluczową rolę lekarzy rodzinnych w wykrywaniu, 
a co za tym idzie w wyleczalności nowotworu, 
przygotowaliśmy autorski projekt spotkań 
edukacyjnych poświęcony tematyce wczesnego 
wykrywania raka gruczołu krokowego 
i aspektów związanych z jego leczeniem. 
Warsztaty mają charakter otwarty 
(28 bezpłatnych spotkań w całej Polsce) 
i prowadzone będą przez lekarzy 
specjalistów urologów w wybranych 
placówkach medycznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
z biurem organizatora Programu MMS Sp. z o.o., 
pod numerem telefonu 042 634-65-90

Z wyrazami szacunku,
Organizator Programu
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Marzenie 
Marzy mi się jedność społeczności lekarzy i lekarzy 

dentystów. Jedność w walce nie tylko o nasze 
prawa i możliwość pracy w stabilnym systemie opieki 
zdrowotnej, ale również o prawa dla chorego. 

Każdy z nas, wybierając zawód lekarza chciał poma-
gać ludziom chorym, nieść im pomoc, przywracać do 
zdrowia, a czasem wręcz ratować życie. Aby realizować 
naszą misję niezbędne jest zaufanie i przyjazna atmosfera 
pomiędzy chorym a lekarzem. Dziś politycy i goniący 
za sensacją dziennikarze doprowadzili do sytuacji, gdy 
tego zaufania coraz bardziej brakuje. To pogarsza nasze 
relacje z chorymi i bez wątpienia zmniejsza skutecz-
ność naszych działań terapeutycznych. Kolejne ekipy 
rządzące  próbują  odsunąć w przyszłość nieuchronny 
przecież upadek obecnego systemu opieki zdrowotnej. 
Niezadowolenie Polaków z systemu opieki zdrowotnej 
rośnie. A przecież nie wszyscy głos mogą zabierać. Nikt 
nie będzie słuchał głosu blisko miliona Polaków, których 
z różnych przyczyn (niezarejestrowanie bezrobotni, 
olbrzymie rzesze ludzi bezdomnych, zatrudnieni na 
umowy zlecenia itd.) nie „widzi” elektroniczna platforma 
weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. 

Dodatkowo, gdy tylko zbliżają się jakieś problemy 
ekipy rządzącej, w mediach pojawiają się natychmiast 
publikacje wskazujące na błędy pojedynczych lekarzy, 
pomijające całkowicie złożoność systemu w jakim 
przyszło nam pracować. Podważenie społecznego 
zaufania do zawodu lekarza jest rządzącym ekipom 
(wszystkim, i obecnym i poprzednim) na rękę, odwraca 
bowiem uwagę społeczeństwa o rzeczywistego stanu 
rzeczy, a przede wszystkim od osób lub urzędów za 
ten stan odpowiedzialnych.

Pozwoliliśmy aby nas, lekarzy podzielono. Pozwolili-
śmy sobie wmówić, że niektórzy specjaliści zbyt wysoko 
wycenili swoje procedury medyczne. Za sztandarowy 
wręcz przykład stawiana jest kardiologia interwencyj-
na i część zabiegów okulistycznych. Dziennikarze na 
pierwszych stronach krajowych dzienników opisują jak 
to niektóre szpitale dorabiają się kokosów kosztem 
innych specjalności. Dowodem na to, że procedury są 
zbyt wysoko wycenione ma być zdaniem dziennikarzy 
dodatni bilans placówek, w których takie zabiegi są wyko-
nywane. Innymi słowy, zdaniem dziennikarzy (a zapewne 
i przedstawicieli MZ i NFZ), dobrze skalkulowana jest 
taka procedura, która przynosi straty, do której placówka 
opieki zdrowotnej dopłaca. Wmawia się nam, że to dzieje 
się kosztem pozostałych specjalności, wyciągając w su-
mie logicznie na pozór brzmiący argument, że całkowita 
pula pieniędzy w kasie NFZ jest ograniczona. A może 
jest inaczej. Może to pozostałe procedury są wycenione 
zbyt nisko. Każdy z nas lekarzy zna takie przykłady. Są 
czynności, zabiegi, operacje, których wykonanie przynosi 

oczywistą stratę finansową 
dla lekarza, przychodni 
czy szpitala. Dlaczego tą 
czynność – procedurę wy-
konujemy? – bo tak nam 
nakazuje nasze sumienie. 
Może osoby kontraktujące 
w naszym imieniu z NFZ 
liczą, że w kolejnym roku 
będzie lepiej, że musimy 
przystać na dyktat NFZ 
aby przetrwać. A gdzie 
jest sumienie posłów, któ-
rzy decydują jaka będzie 
wysokość składki zdro-
wotnej? Dlaczego, pomimo że mają świadomość, iż przy 
obecnym poziomie finansowania nie jest możliwe zapew-
nienie bezpłatnej opieki  zdrowotnej, nie zdecydują się na 
podniesienie składki? Powodem są oczywiście obawy 
o słupki poparcia społecznego. Każdy ruch rządzących 
jest analizowany przez agencje PR pod kątem wzrostu 
lub spadku poparcia społecznego. Wszystko przeliczane 
jest na ewentualne głosy w kolejnych wyborach. 

Chaos jaki panuje w opiece zdrowotnej w Polsce 
wydaje się być na rękę politykom. Gdy większość z nas 
rozpoczynała pracę zawodową system organizacji opieki 
zdrowotnej pozwalał, jak się wydaje, łatwo ustalić osoby 
odpowiedzialne za poszczególne zadania. Dziś Minister-
stwo Zdrowia zrzuciło dużą część odpowiedzialności na 
Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ tłumaczy się ograni-
czoną pulą środków finansowych, a za całe zło obwiniany 
jest zawsze pojedynczy lekarz.

Marzy mi się, aby kiedyś lekarze pracowali na JED-
NYM etacie w JEDNEJ placówce opieki zdrowotnej i aby 
na rozmowę z chorym i badanie przedmiotowe było 
przeznaczone tyle czasu ile jest niezbędne dla podjęcia 
decyzji terapeutycznych. Czy to jest możliwe? Jest, pod 
warunkiem, że będziemy mówić jednym głosem – głosem 
całego środowiska. I nie powinno być ważne czy pomysł 
pochodzi od Naczelnej Rady Lekarskiej, OZZL czy do-
wolnego stowarzyszenia lekarzy. Gdy OZZL organizował 
ostatnie akcje protestacyjne na stronach internetowych 
związku znalazło się wciąż aktualne wezwanie: „Zamiast 
do kolejnej pracy (aby ratować bankrutujący system) 
przyjdź na demonstrację”.

Nie musimy ze sobą konkurować, zarówno na pozio-
mie osobistym jaki i na poziomie struktur organizacyjnych. 
Łącząc pomysły na naprawę rzeczywistości poprawimy 
zarówno warunki naszej pracy jak i los chorych, którzy 
powierzyli nam to co mają najcenniejszego; zdrowie 
i życie swoje i swoich bliskich. 

płk rez. dr n. med. Piotr Rapiejko
Prezes Rady Lekarskiej 

w minionej VI kadencji
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WojskoWa Izba Lekarska

Posiedzenie RL WIL w dniach 20 i 27 września 2013 r.
W posiedzeniu Rady Lekarskiej 

w dniu 20 września uczestniczyło 
16 jej członków oraz Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej WIL, prof. dr 
hab. n. med. Krzysztof Chomiczewski 
i  dyrektor Biura WIL, Zbigniew Uła-
nowski. Przewodniczył posiedzeniu 
wiceprezes RL WIL, prof. dr hab. med. 
Eugeniusz Dziuk. Zaproponowany 
porządek posiedzenia przyjęto jedno-
głośnie i bez zmian. Na wstępie prof. 
E. Dziuk przekazał zebranym informa-
cję nt. realizowanych przedsięwzięć 
organizacyjnych dotyczących Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego, a na-
stępnie Rada omawiała poszczególne 
punkty przyjętego porządku posie-
dzenia. Problemy dotyczące rejestru 
lekarzy i praktyk lekarskich omówił 
sekretarz RL, kol. Konrad Maćkowiak. 
Wnioskował o podjęcie uchwał: 
● w sprawie przyznania absolwen-

tom studiów lekarskich z 2013 r. 
dokumentów „Ograniczone Prawo 
Wykonywania Zawodu Lekarza/ 
Lekarza Dentysty” i wpisania  leka-
rzy na listę członków i do rejestru 
WIL – podjęto 32 uchwały;

● w sprawie wpisania lek. dent. 
Aleksandry Domańskiej na listę 
członków WIL i dokonania wpisu 
do rejestru WIL, w związku z prze-
niesieniem z OIL w Warszawie 
(uchwała nr  4346/13/VI);

● w sprawach dotyczących wpisu do 
rejestru praktyk, skreśleń i zmiany 
adresów praktyk (podjęto ogółem 
99 uchwał) 
oraz  przedstawił wnioski lekarzy: 

Józefa Wojasa i Adama Szafrana o wy-
danie zaświadczeń o posiadaniu przez 
nich uprawnień do udzielania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie POZ. 
Rada podjęła decyzje pozytywne.

Rada Lekarska zapoznała się po-
nadto z wnioskiem i wydała pozytywna 
opinię odnoszącą się  do kandydatury 
lek. Sławomira Tokarskiego na biegłego 
sądowego w dziedzinie alergologii oraz 
z wnioskiem o udzielenie rekomendacji 
lek. Marcinowi  Kolasie – kandydatowi 
na lekarza sądowego i podjęła uchwałę 
o rekomendowaniu go na tą funkcję przy 
Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Wnioski o zaopiniowanie kandyda-
tów na stanowiska kierownicze zrefe-
rował kol. J. Sapieżko, a Rada udzieliła 
jednogłośnie poparcia nw. lekarzom:
●  ppłk. lek. Wojciechowi Sławomirowi 

SZNAJDEROWI – na stanowisko 

Ordynatora Klinicznego Oddziału 
Traumatologii i narządu ruchu 
w 4 WSzK we Wrocławiu;

●  prof. dr hab. n. med. Andrzejowi 
Buczyńskiemu – na stanowisko 
konsultanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie epidemiologii dla woj. łódzkie-
go.
Sekretarz RL WIL kol. Konrad Mać-

kowiak omówił wnioski o wytypowanie 
przedstawicieli WIL do komisji konkur-
sowych, a Rada  wyznaczyła:
1. lek. Sławomira Sapieżko – do 

komisji konkursowej na stanowi-
ska pielęgniarek oddziałowych 
w 108 SzWzP w Ełku,

2. lek. Konrada Maćkowiaka – do 
komisji konkursowej na stanowisko 
zastępcy komendanta ds. medycz-
nych w 109 SzWzP w Szczecinie.
W dalszej części posiedzenia Rada 

dokonała wstępnej analizy projektu 
rozporządzenia Ministra Obrony Na-
rodowej w sprawie rodzaju i zakresu 
dokumentacji medycznej w podmiotach 
leczniczych utworzonych przez Ministra 
Obrony Narodowej oraz sposobu jej 
przetwarzania i zdecydowała o przygo-
towaniu projektu stosownej w tej spra-
wie uchwały na dzień 27.09.2013 r. 

Na wniosek przewodniczącego Ko-
misji Kształcenia kol. Stefana Antosie-
wicza Rada zaakceptowała propozycje 
podmiotów szkolących o przyznanie 
punktów edukacyjnych uczestnikom:
● II międzynarodowej Konferen-

cji Naukowej EpiMilitaris -2013-
Bioterroryzm (16 pkt),

● I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
nt. „Współczesna okulistyka w profi-
laktyce” (7 pkt),

● Szkolenia nt. „Optymalizacja wyko-
rzystania krwi i jej składników” (17 
pkt).
Rozpatrzone też zostały wnioski 

w sprawach udzielenia wsparcia finan-
sowego uczestnictwa reprezentacji WIL 
w piłce nożnej i kol. Janusza Plesie-
wicza (kolarstwo górskie) w XI Igrzy-
skach Lekarskich w Zakopanem oraz 
organizacji XV Konferencji Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Medycyny 
i Techniki Hiperbarycznej, a także 
wnioski lekarzy o:
● zmianę wysokości składki człon-

kowskiej;
● dofinansowanie studiów doktoranc-

kich 
oraz wnioski o zapomogi w związku 

ze śmiercią lekarzy – członków WIL.

W związku z bliskim już terminem 
XXXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego prowadzący posiedzenie 
zaproponował przerwę w obradach 
i kontynuowanie pracy Rady w dniu 
27.10.2013 roku, a do tego czasu 
przygotowanie propozycji problemów 
do ujęcia w projekcie Uchwały progra-
mowej na VII kadencję. Wniosek ten 
został jednogłośnie przyjęty.  

Końcowym akcentem było spo-
tkanie z tegorocznymi absolwentami 
studiów medycznych. Uczestniczyli 
w nim: wiceprezes RL WIL, prof. 
Eugeniusz Dziuk; sekretarz RL, kol. 
Konrad Maćkowiak; przewodniczą-
cy komisji stomatologicznej, kol. 
Stanisław Żmuda i przewodniczący 
komisji kształcenia WIL, kol. Stefan 
Antosiewicz oraz dyrektor Biura WIL. 
Młodym lekarzom zostały wręczone 
dokumenty: Ograniczone Prawo 
Wykonywania Zawodu, Karta Stażu 
i Kodeks Etyki Lekarskiej. Absol-
wentom serdecznie pogratulowa-
no ukończenia studiów i życzono 
sukcesów w czekającej ich pracy 
zawodowej. 

Zgodnie z postanowieniem Rady 
z dnia 20.09.2013 r. kontynuowano po-
siedzenie Rady w dniu 27.09.2013 r.

Przewodniczył prezes RL WIL, 
Piotr Rapiejko. Na wstępie, po wy-
słuchaniu opinii prawnej i meryto-
rycznych do projektu rozporządzenia 
Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
rodzaju i zakresu dokumentacji me-
dycznej w podmiotach leczniczych 
utworzonych przez Ministra Obrony 
Narodowej oraz sposobu jej przetwa-
rzania, podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia propozycji zmian do tego 
rozporządzenia. Następnie dyskuto-
wano przedstawiane przez uczestni-
ków posiedzenia propozycje zapisów 
do projektu Uchwały programowej na 
VII kadencję, ostatecznie przyjmując 
projekt jednogłośnie, z zamiarem 
przedłożenia go do decyzji XXXI 
Zjazdu. 

Rada przyjęła też propozycje 
odnoszące się do rekomendowanych 
przez nią kandydatów na funkcje 
zjazdowe i podjęła uchwały w spra-
wach zwrotu utraconych zarobków 
w związku z wykonywaniem zadań 
na rzecz WIL (2 lekarzy). 

Z. U.
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Sprawozdania organów WIL za VI kadencję

Swoją działalność kończy wy-
brana w listopadzie 2009 roku 

Rada Lekarska Wojskowej Izby 
Lekarskiej. Zasadnicze kierunki 
działalności WIL w VI kadencji 
zostały wyznaczone w uchwale 
w sprawie programu działania 
samorządu lekarskiego Wojsko-
wej Izby Lekarskiej przez XXVI 
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd 
Lekarzy WIL obradujący w dniach 
20-21 listopada 2009 w Ryni. 

Działalność organizacyjna 
samorządu

Rada Lekarska i Prezydium 
Rady Lekarskiej WIL w mijającej 
VI kadencji odbyły łącznie 47 po-
siedzeń (31 posiedzeń RL i 16 po-
siedzeń Prezydium RL) podejmując 
łącznie:

– 345 uchwał organizacyjnych 
i finansowych, 

– 3917 uchwał w sprawie praktyk 
lekarskich, 

i wydając:
– 119 opinii w sprawie wyznacze-

nia na kierownicze stanowiska 
w wojskowej służbie zdrowia

– 3 opinie dotyczące kandydatów 
na konsultanta krajowego i 8 
dotyczących kandydatów na 
konsultanta wojewódzkiego

– 12 odnoszących się do kandy-
datów na biegłych sądowych 
i 9 – na lekarzy sądowych.
 23- krotnie delegowano przed-

stawicieli RL WIL do udziału w ko-
misjach konkursowych na kierow-
nicze stanowiska.

Rada Lekarskiej WIL przyjęła 10 
stanowisk w kluczowych dla środo-
wiska lekarskiego sprawach.

Sprawozdanie 
Prezesa Rady Lekarskiej 
Wojskowej Izby Lekarskiej
z działalności Rady Lekarskiej WIL 
w VI kadencji (2010 – 2013)

W 2010 roku zwróciliśmy się 
z apelem do Ministra Obrony Na-
rodowej w sprawie braku decyzji 
dotyczącej dalszego funkcjonowa-
nia i możliwości świadczenia usług 
zdrowotnych w ambulatoriach 
z izbą chorych SP ZOZ w jednost-
kach organizacyjnych MON, oraz 
z apelem do Szefa IWSZ w sprawie 
potrzeby ustalenia wykazu stano-
wisk w wojskowej służbie zdrowia, 
których obsadzenie wymagałoby 
uprzedniego zaopiniowania kan-
dydatów na te stanowiska przez RL 
WIL oraz w sprawie trybu i zasad 
występowania o takie opinie.

W 2011 r. RL WIL skierowała apel 
do Ministra Zdrowia w sprawie do-
konanej przez Prezesa NFZ zmiany 
procedury w przedmiocie zawierania 
kontraktów na wykonanie świadczeń 
zdrowotnych przez podmioty lecznicze 
tworzone i nadzorowane przez MON 
oraz poparła stanowisko Konwentu 
Prezesów OIL w sprawie zgłaszania 
przez samorząd lekarski zastrzeżeń 
do ustawy z dnia 12.05.2011 r. o re-
fundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego i wyrobów medycznych.

W 2012 roku RL WIL przyjęła 
m.in. stanowiska w sprawach:

– udziału przedstawicieli WIL 
w komisjach konkursowych na 
niektóre stanowiska kierowni-
cze w podmiotach leczniczych 
nie będących przedsiębiorcą, 
powoływanych w innych niż 
wojskowe podmioty lecznicze,

– poparcia stanowiska NIL z dnia 
13 kwietnia 2012 w sprawie 
wystawiania recept, 

– usytuowania stanowisk woj-
skowych lekarzy specjalistów 

w związku z procedowanym pro-
jektem ustawy pragmatycznej.
Zgodnie z decyzją Zjazdu Leka-

rzy WIL, Rada Lekarska wspierała 
aktywność członków samorządu 
wybranych na funkcje zastępców 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL oraz członków Sądu 
Lekarskiego. Rada Lekarska WIL 
podjęła uchwałę w sprawie zasad 
wynagradzania ROZ i jego zastęp-
ców oraz Przewodniczącego Sądu 
Lekarskiego WIL i sędziów Sądu 
Lekarskiego WIL w celu zrekom-
pensowania przynajmniej części 
utraconych zarobków w związku 
z prowadzonymi przez nich postępo-
waniami i rozprawami sądowymi. 

Z uwagi na zmienione przepisy 
dotyczące funkcjonowania Sądu 
Lekarskiego i zwiększoną liczbę 
spraw od 1 stycznia 2012 r. za-
trudniono do pracy w Kancelarii 
Sądu Lekarskiego, na ½ etatu 
dodatkowego pracownika. Zgodnie 
z postulatami Przewodniczącego 
Sądu Lekarskiego i pracowników 
Kancelarii Sądu Lekarskiego wy-
datnie poprawiono wyposażenie 
Kancelarii Sądu Lekarskiego do-
konując zakupów uzupełniających 
niezbędnego sprzętu biurowego 
i informatycznego. 

Usprawniono obsługę członków 
samorządu przez Biuro WIL zarów-
no w przypadkach wizyty lekarza 
w biurze WIL, telefonicznie oraz 
z wykorzystaniem sieci interne-
towej. Obecnie większość spraw 
członków WIL może być w 100% 
załatwiona za pośrednictwem In-
ternetu, co w przypadku Izby takiej 
jak WIL, o zasięgu ogólnopolskim, 
jest bardzo dużym ułatwieniem dla 
członków samorządu.

W celu aktywizacji działalności 
członków WIL powołano komisje 
problemowe. Bardzo aktywnie, przez 
okres całej VI kadencji działały: 
– komisja ds. Rejestru lekarzy, 

wydawania prawa wykonywania 
zawodu i praktyk lekarskich (kie-
rowana przez kol. Z. Zarębę), 

– komisja ds. kształcenia (kierowa-
na przez kol. S. Antosiewicza), 
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– komisja ds. opiniowania kandy-
datów i wyznaczania na kierow-
nicze stanowiska w woskowej 
służbie zdrowia (kierowana 
przez kol. J. Sapieżkę), 

– komisja stomatologiczna (kiero-
wana przez kol. S. Żmudę)

– komisja ds. etyki (kierowana 
przez kol. A. Płachtę)

– komisja ds. emerytów (kierowana 
przez kol. M. Dójczyńskiego)

– komisja ds. sportu, rekreacji 
i kultury (kierowana przez kol. 
G. Kamińskiego).
Z przykrością muszę stwierdzić, 

że pomimo intensywnych starań RL 
WIL nie udało się nam zaktywizo-
wać działań Koła Młodych Lekarzy, 
bo samo powstanie koła to zbyt 
mało aby nazwać to sukcesem. 

Realizowano różne formy pomo-
cy członkom WIL i ich rodzinom:
– udzielano wsparcia finansowe-

go na realizację studiów dokto-
ranckich 

– wypłacano zapomogi w związku 
ze śmiercią członków WIL 

– umarzono lekarzom w uzasad-
nionych wypadkach zaległe 
składki członkowskie.
Rada Lekarska WIL wspierała 

finansowo :
-– uczestnictwo członków WIL 

w imprezach sportowych 
– organizację konferencji nauko-

wych 
– Stowarzyszenie Absolwentów 

WAM 
– obchody jubileuszy szpitali 

wojskowych i innych jednostek 
organizacyjnych wojskowej 
służby zdrowia 

– organizację spotkań opłatko-
wych dla lekarzy emerytów 
i rencistów.
Dofinansowywano również 

wydawanie kwartalnika „Lekarz 
Wojskowy”.

W ostatnich latach zdecydo-
wanie zwiększyła się liczba zadań 
wynikających z wprowadzanych 
postanowień przepisów prawnych 
(m.in. ustawa o działalności lecz-
niczej). Biuro WIL funkcjonowało 
bardzo sprawnie i bez zakłóceń 

realizowało zwiększone zadania. 
Szczególne podziękowania należą 
się pracownikom zespołu ds. re-
jestru lekarzy i praktyk lekarskich, 
którzy w tej kadencji pracowali 
szczególnie intensywnie. Bardzo 
dziękuję również pracownikom 
pionu finansów i skarbnikowi WIL 
kol. A. Gałeckiemu. Dobra sytuacja 
finansowa WIL to efekt ich sumien-
nej pracy związanej z efektywną 
zbiórką składek członkowskich, 
zarówno bieżących jak i zaległych. 
Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono 
w WIL indywidualne konta bankowe 
dla lekarzy, na które wpłacają oni 
swoje składki. Do lekarzy uporczy-
wie uchylających się od opłacania 
składek wysyłane są monity. Bar-
dzo dziękuję Dyrektorowi Biura 
WIL Panu Doktorowi Zbigniewowi 
Ułanowskiemu za niezwykłe zaan-
gażowanie i doskonałe kierowanie 
pracami Biura.

Wybory delegatów na Zjazd WIL 
po raz pierwszy w historii samorzą-
du obywały się drogą koresponden-
cyjną. To wielki eksperyment, które-
mu przyglądali się przedstawiciele 
wszystkich samorządów zaufania 
publicznego. Dzięki doskonałej or-
ganizacji i zaangażowaniu Komisji 
Wyborczej kierowanej przez kol. A. 
Gałeckiego oraz wytężonej pracy 
Biura WIL wybory udało się prze-
prowadzić bardzo sprawnie. 

Zgodnie z planem wydawano 
biuletyn „Skalpel”, w którym przede 
wszystkim szeroko informowano 
o działalności izby i Rady Lekarskiej 
WIL, wydarzeniach dotyczących 
naszego środowiska, publikowano 
ważne komunikaty organów izby, 
prezentowano twórczość literacką 
naszych członków, zamieszczano 
wspomnienia o zmarłych członkach 
WIL. Biuletyn jest dostarczany 
pocztą wszystkim członkom izby, 
praktycznie bez zakłóceń. Jest tak-
że dostępny w formie elektronicznej 
na stronie internetowej WIL, także 
w formacie pdf. Redakcja „Skalpela” 
prowadzi stronę internetową izby, 
na której zamieszczane są wszyst-
kie najistotniejsze dla lekarzy infor-

macje. Dostępne są do pobrania 
różnego rodzaju wnioski i druki, 
zwłaszcza z obszaru rejestru leka-
rzy i praktyk lekarskich. 

Działania w sprawach 
dotyczących kształcenia 
lekarzy

Zgodnie z zaleceniami Zjazdu 
Lekarzy WIL od początku kadencji 
podjęliśmy działania zmierzające 
do ułatwienia odbywania specja-
lizacji przez lekarzy wojskowych. 
Nie powiodły się nasze starania 
o wprowadzenie rezydentur woj-
skowych, ale intensywne dzia-
łania (prowadzone już na etapie 
tworzenia rozporządzenia) Rady 
Lekarskiej WIL, a w szczególno-
ści przewodniczącego komisji ds. 
kształcenia kol. S. Antosiewicza, 
przy dużym poparciu IWSZ i WIM, 
doprowadziły do wprowadzenia do 
rozporządzenia korzystnych dla le-
karzy wojskowych zapisów. W dniu 
28 marca 2013 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. 
w sprawie trybu i sposobu odby-
wania szkolenia specjalizacyjnego 
przez lekarza będącego żołnierzem 
w czynnej służbie wojskowej oraz 
pełniącego służbę lub zatrudnio-
nego w podmiocie leczniczym 
utworzonym przez Ministra Obrony 
Narodowej (Dz. U. poz. 401). Jasno 
określono w nim czas jaki przysłu-
guje lekarzom na odbywanie spe-
cjalizacji, co z pewnością będzie 
dużym ułatwieniem dla młodych 
kolegów. Nastąpiło dostosowanie 
godzin służbowych lekarzy do re-
alizowanego programu specjalizacji. 
Daje to możliwość elastycznego po-
dejścia dowódców do czasu służby 
lekarzy wojskowych w celu odbycia 
szkolenia specjalizacyjnego.

W czasie VI kadencji RL WIL 
upłynął termin potwierdzenia obo-
wiązku doskonalenia zawodowego. 
Obowiązku kształcenia ustawiczne-
go za pierwszy okres rozliczeniowy 
dopełniło jedynie 984 członków WIL 
(24,1%). 
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W sprawach dotyczących 
organizacji ochrony zdrowia

Mijająca VI kadencja była dla 
wszystkich członków samorządu le-
karskiego kolejnym, bardzo trudnym, 
pełnym emocji okresem. Wszyscy 
doświadczyliśmy eksperymentów 
związanych z reformowaniem sys-
temu opieki zdrowotnej. Lawinowo 
narasta liczba nowych przepisów, 
związanych z wykonywanym przez 
nas zawodem. Coraz więcej jest 
administracyjnych obowiązków na-
kładanych przez Ministerstwo Zdro-
wia i Narodowy Fundusz Zdrowia na 
lekarzy i lekarzy dentystów. Głosy 
samorządu, zarówno Okręgowych 
Rad Lekarskich jak i Naczelnej 
Rady Lekarskiej wydają się być nie-
zauważane przez Parlament, rząd 
i NFZ. Członkowie Rady Lekarskiej 
WIL poprzez aktywnie działania 
starali się przekonać najważniejsze 
osoby w kraju do naszych racji. 
W mijającej kadencji spotykaliśmy 
się przedstawicielami Parlamentu 
(w tym kilkakrotnie z Wicemarszał-
kiem Senatu), z Ministrem Zdrowia, 
z Wiceministrem Obrony Narodowej, 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 
Niestety pomimo kilku spektakular-
nych akcji samorządu lekarskiego, 
które zaowocowały uchyleniem 
niekorzystnych dla lekarzy rozpo-
rządzeń Prezesa NFZ, można zary-
zykować stwierdzenie, że samorząd 
lekarski przy obecnym podejściu 
rządu nie ma wpływu na organizację 
opieki zdrowotnej w Polsce. Zgodnie 
z przyjętymi w demokratycznym Pań-
stwie rozwiązaniami, m.in. samorząd 
lekarski ma prawo zgłaszania uwag 
do nowych ustaw i rozporządzeń. 
Za pośrednictwem Naczelnej Rady 
Lekarskiej otrzymujemy tygodniowo 
kilkadziesiąt nowotworzonych aktów 
prawnych. Pomijając fakt, że często 
na zgłoszenie uwag mamy 2-3 dni, 
olbrzymia większość zgłaszanych 
uwag nie jest brana pod uwagę przez 
rząd. Ponieważ niechętny stosunek 
rządu do samorządów zawodowych 
dotyczy nie tylko samorządu lekarzy, 
Rada Lekarska WIL włączyła się 

aktywnie do działań powołanego 
w 2010 roku Mazowieckiego Forum 
Samorządów Zaufania Publicznego. 
Regularne spotkania przedstawicieli 
RL WIL z przedstawicielami innych 
samorządów zaufania publicznego 
pozwoliły na uzyskanie poparcia dla 
naszych inicjatyw m.in. ze strony 
samorządu aptekarskiego, pomimo 
że działania MZ i NFZ wskazywały 
na próbę zantagonizowania naszych 
środowisk. 

Zmiany jakie dotykają naszą 
armię skutkują również zmiana-
mi w szpitalach i przychodniach 
wojskowych. Ministerstwo Obrony 
Narodowej podjęło decyzję o prze-
kazaniu poza Resort części szpitali 
wojskowych, co zostało zapisane 
w programie rozwoju sił zbrojnych 
na lata 2009–2018. Wykonując 
decyzję ministra obrony narodowej, 
dotychczas przekazano poza resort: 
106. Szpital Wojskowy w Gliwicach, 
110. Szpital Wojskowy w Elblągu, 
111. Szpital Wojskowy w Poznaniu, 
24. Wojskowy Szpital Uzdrowi-
skowo-Rehabilitacyjny w Kudowie 
Zdroju. Zmiany organizacyjne jakie 
zachodzą w Wojskowej Służbie 
Zdrowia odbywają się z pominię-
ciem głosu Rady Lekarskiej WIL. 
Co prawda po naszej prośbie skie-
rowanej do Zastępcy Szefa Sztabu 
Generalnego, w styczniu 2013 roku 
przedstawiciel Wojskowej Izby 
Lekarskiej został zaproszony do 
udziału w posiedzeniach Zespołu 
do opracowania koncepcji Woj-
skowej Służby Zdrowia, jednak nie 
mamy realnego wpływu na decyzje 
Zespołu.

Aktualne dane dotyczące WIL

Wojskowa Izba Lekarska, wg 
stanu na dzień 06 września 2013 r. 
liczyła 4050 członków (spadek 
w okresie VI kadencji o 148 lekarzy), 
w tym 3725 lekarzy, 314 dentystów 
i 11 posiadających podwójne prawo 
wykonywania zawodu. W okresie 
VI kadencji zmarło 119 członków 
naszej Izby. Liczba lekarzy w czyn-
nej służbie wojskowej dramatycznie 

zmniejsza się, a koleżanki i koledzy 
w mundurach stanowią już tylko 
około 20% członków WIL. 

Sytuacja finansowa WIL jest za-
dawalająca, szczegóły znajdziecie 
Państwo w sprawozdaniu Skarbnika. 
Rada Lekarska WIL VI kadencji pro-
wadziła wyważoną politykę finanso-
wą. Chciałbym gorąco podziękować 
członkom Rady Lekarskiej, z którymi 
miałem przyjemność pracować. 
Kandydując do Rady Lekarskiej 
WIL każdy lekarz przyjął na siebie 
dodatkowe obowiązki, obowiązki 
za które nikt z nas członków Rady 
Lekarskiej nie otrzymywał wynagro-
dzenia. Połączenie pracy zawodo-
wej, obowiązków organizacyjnych 
i społecznych w miejscu pracy, obo-
wiązków rodzinnych jest niezwykle 
trudne z obowiązkami jakie niesie 
za praca w Radzie Lekarskiej i komi-
sjach. Dziękuję wszystkim członkom 
Rady Lekarskiej WIL VI kadencji za 
poświęcenie, zaangażowanie, za 
Wasz czas poświęcony sprawom 
samorządu. Dziękuję za to, że w po-
czuciu odpowiedzialności za sprawy 
samorządu, udział w posiedzeniach 
Rady Lekarskiej i pracach na rzecz 
społeczności lekarzy stawialiście 
ponad sprawy zawodowe, a czę-
sto i kosztem życia rodzinnego. 
Dziękuję za to, że pomimo często 
konieczności kilkuset kilometrowej 
podróży uczestniczyliście aktywnie 
w posiedzeniach RL WIL. Rada 
Lekarska jest ciałem kolegialnym, 
uchwały i decyzje o kluczowym 
znaczeniu dla naszych członków 
(jak choćby wydanie prawa wykony-
wania zawodu czy wpisu do rejestru 
praktyk lekarskich) mogły być pod-
jęte wyłącznie w przypadku obec-
ności większości z Was. To ważne 
aby zgłaszając swoją kandydaturę 
w najbliższych wyborach do Rady 
Lekarskiej ocenić czy pogodzicie 
obowiązki zawodowe z pracę w Ra-
dzie Lekarskiej. To wielki honor ale 
i wielka odpowiedzialność.

Prezes Rady Lekarskiej 
 Wojskowej Izby Lekarskiej 

(-) płk rez. dr med. Piotr RAPIEJKO

Sprawozdania organów WIL za VI kadencję
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Przedstawiam sprawozdanie 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL za okres VI kadencji 
pracy całego zespołu Rzecznika 
i Zastępców Rzecznika OZ.

Rodzaje spraw 
rozpatrywanych przez 
Rzecznika i sposób ich 
rozstrzygnięcia

W czasie VI kadencji (stan na 
dzień 16.09.2013 r.) wpłynęło do 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL 338 różnego rodzaju 
skarg, ponadto 6 spraw wznowiono 
na skutek decyzji Sądu Lekarskie-
go w procedurze odwoławczej 
i 37 spraw przeszło z poprzedniej 
kadencji.

W sumie w latach 2010-2013 
rozpatrywano 375 skarg. Zakoń-
czono ogółem 349 spraw. Ich spo-
sób załatwiania był następujący;
1. odmówiono wszczęcia postę-

powania wyjaśniającego w 191 
sprawach, co stanowi 54,7% 
w stosunku do ilości zakończo-
nych spraw ogółem;

2. umorzono postępowanie wy-
jaśniające w 64 sprawach, co 
stanowi 18,3%;

3. w 58 sprawach złożono wnioski 
o ukaranie 58 lekarzy, co stano-
wi 16,7% w stosunku do ilości 
zakończonych spraw ogółem;

4. 36 spraw zakończono w inny 
sposób, co stanowi 10,3%;

5. pozostałe 26 spraw przechodzi 
na następny okres sprawoz-
dawczy z uwagi na brak ich 
rozstrzygnięcia przed upływem 
kadencji. Sprawy te zostaną 
przekazane nowo wybranemu 
Rzecznikowi i jego zastępcom 
w celu dalszego prowadzenia.

Sprawozdanie
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Wojskowej Izby lekarskiej
za okres VI kadencji (lata 2010- 2013)

Jak wynika z powyższego wyli-
czenia w 73% skarg nastąpiło ich 
oddalenie lub umorzenie przez 
Rzecznika, gdyż zarzuty skarżą-
cych były bezpodstawne lub do-
tyczyły uchybień organizacyjnych 
służby zdrowia, nie zawinionych 
przez lekarzy. Pięćdziesięciu ośmiu 
lekarzy stanęło jednak przed Są-
dem Lekarskim WIL, gdyż wynik 
postępowania wyjaśniającego 
wskazywał na fakt popełnienia 
przewinienia zawodowego, co 
stanowiło 16,7%. Przedstawione 
proporcje wskazują, iż rola nieza-
wisłych organów Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej i Sądu 
Lekarskiego polega nie tylko na 
karaniu, ale też na sprawiedliwej 
obronie lekarzy przed niesłusznymi 
i krzywdzącymi zarzutami.

 Jak wykazuje analiza spraw 
VI kadencji, najczęstsze skargi 
wpływające do Rzecznika Odpo-
wiedzialności zawodowej dotyczyły: 
niestaranności w postępowaniu 
diagnostyczno-terapeutycznym, 
powikłań chorobowych powstałych 
w wyniku nieprawidłowego leczenia 
bądź uszkodzenia ciała, błędów dia-
gnostycznych, których następstwem, 
wg skarżących był zgon pacjenta lub 
konieczność długotrwałego leczenia 
oraz utrata zaufania do lekarzy. Z tej 
kategorii spraw kieruje się najwięcej 
wniosków o ukaranie. 

Niepokojącym zjawiskiem są 
powtarzające się w skargach za-
rzuty dotyczące niewłaściwych 
kontaktów lekarzy z chorymi i ich ro-
dzinami: lekceważący i niegrzeczny 
stosunek do chorego i jego rodziny, 
brak pełnej informacji o sposobie 
leczenia, możliwościach leczenia 
w innych ośrodkach, korzystania 
z badań dodatkowych i konsultacji.

Przewinienie zawodowe lekarza 
wynikające z kontaktu z chorym, 
z uwagi na różne relacje stron 
jest trudne do oceny, zarówno dla 
Rzecznika jak i dla Sądu Lekarskie-
go, ale niepoprawne postępowanie 
w stosunkach z pacjentami zawsze 
rzutuje na ocenę jego działalności.

Do Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej coraz więcej napły-
wa skarg od Wojewódzkich Ośrod-
ków Medycyny Pracy dotyczących 
nieprawidłowego działania lekarzy 
w zakresie opieki zdrowotnej nad 
pracującymi. Lekarze wydają za-
świadczenia lekarskie z narusze-
niem obowiązujących przepisów: 
bez uprawnień, bez badania pa-
cjentów, nie prowadzą wymaganej 
dokumentacji medycznej.

Postępowanie wyjaśniające 
prowadzone przez Rzecznika na 
podstawie powiadomienia WOMP 
jest zakończone zwykle skierowa-
niem do Sądu wniosku o ukaranie. 
Warto w tym miejscu podkreślić, ze 
prowadzenie rzetelnej dokumenta-
cji ma znaczenie nie tylko dla dobra 
chorego, ale również leży w dobrze 
pojętym interesie lekarza. W sytu-
acji jakichkolwiek skarg, chroni go 
przed nieuzasadnionymi zarzutami 
i stanowi ważny dowód w postępo-
waniu wyjaśniającym.

Niepokój budzi również duża 
ilość zarzutów związanych ze 
spożywaniem alkoholu podczas 
dyżurów, ich potwierdzenie zawsze 
kończy się skierowaniem sprawy 
do Sądu Lekarskiego z wnioskiem 
o ukaranie lekarza. 

Ostatnio dużym obciążeniem 
dla Rzecznika są liczne pisma 
i skargi wpływające do biura od 
osób osadzonych w aresztach i za-
kładach karnych dotyczące leczenia 
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prowadzonego w warunkach wię-
ziennych. Pomimo, iż zarzuty wy-
nikają zwykle z odmowy realizacji 
oczekiwań skazanych w zakresie 
sposobu odbywania kary, muszą 
być zbadane pod kątem ich wiary-
godności i zasadności.

Stosunkowo dużo spraw wpły-
nęło z kategorii tzw. różnych, w któ-
rych chorzy proszą o umożliwienie 
im np. przeprowadzenie konsultacji 
lub określonego badania, czy za-
rzucają wydanie niewłaściwej ich 
zdaniem opinii o stanie zdrowia 
przez biegłego sądowego czy 
Orzecznika ZUS. 

W każdej sytuacji, gdy skarga 
wpływa od pacjenta czy instytucji 
sygnalizującej problem, Rzecznik 
i Z- cy Rzecznika mają obowiązek 
ustosunkowania się do zarzutów 
w niej przedstawionych, pod kątem 
ewentualnej odpowiedzialności za-
wodowej. Oczekiwania skarżących 
są bardzo duże i wynikają często 
z niezrozumienia roli i możliwości 
w zakresie orzekania Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

Dotyczy to głównie wniosków 
o uzyskanie wszelkiego rodzaju 
roszczeń odszkodowawczych, do 
których rozstrzygania właściwe są 
wyłącznie sądy powszechne.

Problemy związane z pracą ze-
społu Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej dotyczą przede wszyst-
kim Ich rozproszenia na terenie 
całego kraju i trudną, wymagającą 
procedurą, która wynika z prze-
pisów ustawy o izbach lekarskich 
i kpk. Jednak w okresie upływającej 
kadencji można było zaobserwo-
wać stale podnoszący się poziom 
pracy Z-ców Rzecznika, który jest 
rezultatem ścisłej wzajemnej współ-
pracy, a przede wszystkim nabytego 
doświadczenia i stałej konsultacji 
z Biurem Rzecznika.

Obecne wybory nowych władz 
Wojskowej Izby Lekarskiej kończą 
moją 8- letnią działalność jako 
Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL w V i VI kadencji.

Bardzo gorąco dziękuje kole-
żance i wszystkim kolegom pełnią-
cym funkcję Zastępców Rzecznika, 

Sprawozdania organów WIL za VI kadencję

którzy współpracowali ze mną 
w tych latach wspierając mnie 
swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Na szczególne wyrazy wysokie-
go uznania zasługują: Krzysztof 
Wołyniak, Andrzej Chciałowski, 
Andrzej Grabowski, Wojciech Jaki-
myszyn, Bogusław Kopp, Edward 
Kowalczyk, Krzysztof Kuśmierczyk, 
Marzena Mokwa-Krupowies, Woj-
ciech Radwański, Grzegorz Rozu-
mek. Serdeczne podziękowania 
składam również Pani mgr Beacie 
Staniszewskiej, która od początku 
prowadzi Biuro Rzecznika. Bez Jej 
znakomitej wiedzy i ogromnego za-
angażowania efektywna działalność 
Rzecznika byłaby niemożliwa.

Mojemu następcy i jego za-
stępcom życzę dużo satysfakcji 
z pełnienia tej niełatwej i nie zawsze 
wdzięcznej funkcji, która jest jednak 
niezbędna dla obrony etosu nasze-
go zawodu.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
 Wojskowej Izby Lekarskiej

(-) prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof ChOmICZEWSKI

Sąd Lekarski Wojskowej Izby 
Lekarskiej w VI kadencji działał 

w składzie 21 sędziów wybranych 
na Zjeździe Sprawozdawczo-Wy-
borczym, który odbył się w dniach 
20-21 listopada 2009 r. w Ryni koło 
Warszawy.

Spośród swojego grona sędzio-
wie wybrali w dniu 12.12.2009 r. 
Przewodniczącego Sądu Lekar-
skiego w osobie płk dr. n. med. Jana 
Wilka z Bydgoszczy oraz dwóch 
zastępców: płk lek. Piotra Dzięgie-

Sprawozdanie
z działalności Sądu Lekarskiego
Wojskowej Izby Lekarskiej 
w VI kadencji 
od 20.11.2009 r. do 31.08.2013 r.

lewskiego z Warszawy i kmdr rez. 
dr. n. med. Stanisława Chodakow-
skiego z Sopotu – dentystę.

W dniu 31 grudnia 2010 r Sąd 
Lekarski poniósł bolesną stratę – 
zmarł sędzia ppłk rez. dr n. med. 
Eugeniusz Iwanicki z Elbląga.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 
poz. 1708) – wprowadziła istotne 
zmiany w pracy Sądu Lekarskiego 
WIL VI Kadencji. Sąd Lekarski został 
dodatkowo obciążony nadzorem 

nad czynnościami Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, poprzez 
możliwości składania przez stronę 
postępowania (skarżącego) zaża-
lenia na postanowienia Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej WIL 
o umorzeniu bądź odmowie wszczę-
cia postępowania wyjaśniającego, 
nie do Naczelnego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej tylko do 
sądu lekarskiego I instancji, którego 
postanowienia są w tej kwestii osta-
teczne i niezaskarżalne. Przepisy 
wykonawcze w postaci regulaminu 
wewnętrznego urzędowania sądów 
lekarskich wprowadzone uchwałą 
Nr 11 X Krajowego Zjazdu lekarzy 
z dnia 29 stycznia 2010 roku zmie-
niały się w czasie omawianej kaden-
cji jeszcze dwa razy – w latach 2011 
i 2012 co bardzo utrudniało ciągłość 
i jednolitość orzekania.

W VI kadencji do Sądu Lekar-
skiego WIL wpłynęło 146 spraw. 
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Jest to wzrost o 265% w porówna-
niu do ilości spraw, które wpłynęły 
w V Kadencji.

Sprawy dotyczyły 151 lekarzy 
w tym dwóch lekarzy nie należących 
do Wojskowej Izby Lekarskiej;
– w jednej sprawie orzeczono 

ograniczenie zakresu czynności 
w wykonywaniu zawodu leka-
rza,

– w 6 sprawach orzeczono karę 
nagany,

– w 21 sprawach orzeczono karę 
upomnienia,

– w 8 sprawach uniewinniono 
obwinionych lekarzy,

– w 4 sprawach umorzono postę-
powanie z uwagi na ukaranie 
w innym postępowaniu dyscypli-
narnym i przewinienie mniejszej 
wagi (trzy razy) oraz z powodu 
śmierci obwinionego lekarza,

– w 10 sprawach zwrócono akta 
sprawy Rzecznikowi Odpowie-
dzialności Zawodowej WIL ce-
lem uzupełnienia postępowania 
wyjaśniającego lub uchylono 
postanowienia Rzecznika o od-
mowie albo umorzeniu postępo-
wania wyjaśniającego,

– w 61 sprawach utrzymano 
w mocy postanowienia Rzecz-
nikowi Odpowiedzialności Za-
wodowej WIL o umorzeniu bądź 
odmowie wszczęcia postępowa-
nia wyjaśniającego.
Przewinienia zawodowe dotyczy-

ły generalnie braku należytej staran-
ności w postępowaniu z pacjentami 
i nieprzestrzeganiu przepisów doty-
czących szeroko pojętej dokumen-
tacji medycznej w tym wystawianiu 
recept, zwolnień lekarskich, co 
jest szczególnie ważne z uwagi na 
konsekwencje dla lekarzy gdy stro-
ną w postępowaniu jest Narodowy 
Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych czy Wojewódzkie 
Ośrodki Medycyny Pracy.

Problemem pozostaje spożywa-
nie alkoholu w miejscu pracy. 

W omawianym okresie spra-
wozdawczym należy odnotować 
pojawienie się spraw wynikających 
ze skarg składanych na lekarzy 

pracujących w zakładach karnych 
przez osoby odbywające kary po-
zbawienia wolności.

Sąd Lekarski pragnie zasygnali-
zować też fakt pojawienia się spraw, 
które dotyczą lekarzy, członków 
Wojskowej Izby Lekarskiej, wobec 
których postępowania nie prowadzi 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Wojskowej Izby Lekarskiej 
tylko Rzecznicy innych Okręgo-
wych Izb Lekarskich i nie chodzi 
tu o sprawy, które ustawowo są 
wyłączone spod „jurysdykcji” Sądu 
Lekarskiego WIL tylko o sprawy któ-
re z „jakichś” względów nie zostały 
przekazane Rzecznikowi WIL do 
rozpoznania.

Coraz więcej spraw jest rów-
nolegle prowadzona przez sądy 
powszechne. Wynika to z tego, że 
pokrzywdzeni składają skargi już 
nie tylko do Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej WIL ale i do 
prokuratury. Skutkuje to tym, że or-
gany wymiaru sprawiedliwości coraz 
częściej „zaglądają” do akt spraw 
rozpoznawanych przez Sąd Lekar-
ski WIL przez co odpowiedzialność 
dyscyplinarna lekarzy przestaje być 
sprawą wewnętrzną samorządu 
a staje się – poprzez orzeczenia 
o winie – argumentem w postępo-
waniu sądowym działającym na 
niekorzyść członków Wojskowej 
Izby Lekarskiej. Ukarani lekarze 
mogą czuć się nie tylko podwójnie 
karani w tej samej sprawie ale mogą 
mieć żal, że ich własna Izba, która 
ustawowo w art. 5 ust. 14 ustawy 
o izbach lekarskich, mająca działać 
na rzecz ochrony zawodu lekarz, 
w tym występowania „w obronie 
godności zawodu lekarza oraz inte-
resów indywidualnych i zbiorowych 
członków samorządu lekarzy” staje 
po przeciwnej stronie.

W przypadku spraw wcześniej 
zakończonych przed sądami po-
wszechnymi art. 62 cyt. wyżej 
ustawy („Prawomocne rozstrzy-
gnięcie sądu kształtujące prawo lub 
stosunek prawny jest wiążące dla 
organów prowadzących postępo-
wanie z zakresu odpowiedzialności 

zawodowej”) obliguje Sąd Lekarski 
do zastosowania się zgodnie z ich 
wyrokami.

Należy również wspomnieć, że 
jedna sprawa rozpatrywana przez 
Sąd Lekarski WIL zakończyła się, 
w wyniku kasacji, dopiero w Izbie 
Karnej Sądu Najwyższego.

Ogółem odbyło się 114 posie-
dzeń Sądu Lekarskiego. W tej 
liczbie nie uwzględniono szkoleń 
sędziów, które odbywały się dwa 
razy w roku w Sopocie na terenie 
WDW (Wojskowy Dom Wypo-
czynkowy) Sopot. Szkolenia prze-
prowadzał Prezes Wojskowego 
Sądu Garnizonowego w Gdyni płk 
Sławomir Sokołowski. Tematem 
szkoleń były zagadnienia prawne 
w postępowaniu karnym w odnie-
sieniu do postępowania dyscypli-
narnego przed Sądem Lekarskim 
WIL z punktu widzenia często 
zmieniających się wyżej wymie-
nionych przepisów i wydawały 
się bezcenne dla sędziów którzy 
prowadzili rozprawy w obecności 
adwokatów i radców prawnych.

WDW SOPOT posiada bar-
dzo dobre warunki nie tylko do 
organizowania szkoleń. Mając na 
względzie czynnik ekonomiczny 
i praktyczny WDW SOPOT jest 
doskonałym miejscem do przepro-
wadzania wyjazdowych posiedzeń 
Sądu Lekarskiego WIL, szczególnie 
z punktu widzenia miejsca za-
mieszkałych w Trójmieście sędziów 
i stron postępowania z rejonu Po-
morza i Elbląga.

Przedstawiając powyższe 
sprawozdanie należy podkreślić 
bezinteresowny wkład pracy 
jaki wnieśli koledzy, członkowie 
Sądu Lekarskiego WIL i za to 
należą się im słowa szacunku 
i podziękowania. Poświęcili oni 
wiele swojego cennego czasu na 
analizę poszczególnych spraw 
czego rezultatem były orzeczenia 
zgodne z ich najlepszą wiedzą 
i przekonaniem.

Za współpracę słowa podzię-
kowania należą się Rzecznikowi 
Odpowiedzialności Zawodowej WIL 
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Sprawozdania organów WIL za VI kadencję

Panu prof. dr. hab. med. Krzysz-
tofowi Chomiczewskiemu i Jego 
zastępcom.

Szczególne podziękowania za 
pomoc w zorganizowaniu wyjazdo-
wych posiedzeń Sądu Lekarskiego 
WIL należą się: Komendantowi 111 

Szpitala Wojskowego w Poznaniu 
płk rez. dr n. med. Ryszardowi 
Stankiewiczowi, Komendantowi 10 
Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką w Bydgoszczy płk dr 
n. med. Krzysztofowi Kasprzakowi 
i Komendantowi 5 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
płk lek. Piotrowi Gicale.

Przewodniczący Sądu Lekarskiego
Wojskowej Izby Lekarskiej

(-) po. gen. bryg. lek. 
Piotr DZIęGIeLeWSKI

Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej WIL w Warszawie
za okres od 01.01.2010 roku do 31.08.2013 roku

Realizując zadania wynikające z art. 29 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich Komisja 
Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Wojciech KANIA
Członkowie – Jarosław BUKWALD
 – Dariusz KLISZCZEWSKI
 – Maciej KUMALA
 – Dariusz MYŚLIŃSKI

ustaliła następujący stan faktyczny gospodarki finansowej w VI kadencji WIL (okres od01.01.2010 roku do 
31.08.2013 roku):

1. Dochody w VI kadencji zrealizowano w 105,6% w stosunku do planowanych wpływów za ww. okres 
(patrz załącznik Nr 1) i stanowią kwotę 9.209.580,- zł.
Wpływy (kwotowo) przedstawiają się następująco: 

 – składki członkowskie – 6.971.337,-
 – dotacja MON – 1.175.393,-
 – odsetki bankowe – 681.936,-
 – rejestr prywatnych praktyk – 190.950,-
 – Komisja Bioetyczna – 222.970,-
 – inne dochody – 57.616,-
 – straty*  – 90.622,-

* Strata dotyczy sprzedaży jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych PKO Stabilnego Wzrostu zakupio-
nych w V kadencji WIL. Sprzedaży dokonano na wniosek RL WIL 11.03.2011r. po głębokiej analizie dynamiki zmian 
wartości posiadanych jednostek uczestnictwa od momentu zakupu tj. 07.03.2007 do dnia sprzedaży, wybrano możli-
wie najkorzystniejszy okres.

2.  Wydatki w VI kadencji wyniosły 7.106.832,- zł co stanowi 83,7% kwoty planowanej (patrz załącznik 
nr 1).

3.  Wnioski Komisji Rewizyjnej: 
– Księgowość jest prowadzona prawidłowo. Dowody rachunkowe pod względem merytorycznym podpisy-

wane są przez Skarbnika Rady Lekarskiej WIL, a pod względem formalno-rachunkowym przez Główną 
Księgową Biura WIL. Wydatki zatwierdza Przewodniczący (zastępca przewodniczącego) Rady Lekarskiej 
WIL. Działalność finansowa WIL kontrolowana była przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia oraz przez 
biegłego księgowego – bez istotnych uwag. 

– Przedstawiając powyższe sprawozdanie Komisja Rewizyjna WIL wnioskuje do Zjazdu o udzielenie abso-
lutorium Radzie Lekarskiej w zakresie gospodarki finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej w VI kadencji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL
(-) Wojciech KANIA 
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Załącznik do sprawozdania – nr 1 

Lp. Rok Wpływy Wydatki WYNIK
1 2010 2.465.193,- 1.783.759,- 681.434,-
2 2011 2.262.412,- 1.934.190,- 328.222,-
3 2012 2.743.367,- 2.022.706,- 720.661,-
4 2013 (8 miesięcy) 1.738.608,- 1.366.177,- 372.430,-
Razem 9.209.580,- 7.106.832,- 2.102.747,-

Skład Komisji: 
– Stefan Antosiewicz – przewod-

niczący
– Piotr Jamrozik – zastępca prze-

wodniczącego
– Jacek Woszczyk
– Witold Bronowski
– Mariusz Bobula

Działalność w okresie 
kadencji 2010-2013

I. Dofinansowanie kształcenia 
i rozwoju naukowego 
lekarzy członków WIL oraz 
przedsięwzięć o charakterze 
naukowo-szkoleniowym
Podczas VI kadencj i  WIL 

t j .  w okresie 01.01.2010r.  – 
31.08.2013r. na wniosek Komisji 
Kształcenia dofinansowano:
1. studia doktoranckie i kursy dla 

17 osób o łącznej wartości 
37.400,- zł.

2 .  k o n f e r e n c j e  n a u k o w o - 
-szkoleniowe o łącznej wartości 
50.670,- zł.
Łącznie wydatki w VI kadencji 

WIL Komisji Kształcenia wyniosły 
88.070,- zł.

II. Obowiązek doskonalenia 
zawodowego
Według danych na dz ień 

20.09.2013r. łączna liczba lekarzy 

Sprawozdanie 
Komisji Kształcenia Wojskowej Izby Lekarskiej
za VI kadencję – członków WIL, którzy przystąpili 

do rozliczenia punktów eduka-
cyjnych w ramach kształcenia 
ustawicznego wyniosła, za pierw-
szy okres rozliczeniowy, 1397, 
z czego 984 kolegów dopełniło 
obowiązku kształcenia ustawicz-
nego (tj. zaliczono im nie mniej niż 
200 punktów). W odniesieniu do 
drugiego okresu rozliczeniowego 
liczba ta wyniosła 147, z czego 
39 osób dopełniło w/w obowiązku. 
Należy zauważyć, że liczba człon-
ków WIL dokonujących rozliczenia 
punktów edukacyjnych sukcesyw-
nie wzrasta. Analiza poszczegól-
nych przypadków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych nasuwa 
także spostrzeżenie, iż zasady 
naliczania punktów edukacyjnych 
powinny zostać zweryfikowane 
i zmodyfikowane (wymaga to 
stosownej nowelizacji przepisów 
prawnych), co jednak w niczym 
nie przekreśla samej idei kształ-
cenia ustawicznego. 

III. Przyznawanie punktów 
edukacyjnych 
organizatorom kształcenia
W mijającej kadencji organi-

zatorzy ponad 100 różnego typu 
zamierzeń naukowo-szkoleniowych 
uzyskali punkty edukacyjne zaak-
ceptowane przez RL WIL na wnio-
sek Komisji Kształcenia. Podkreśle-
nia wymaga fakt, iż coraz większa 

liczba organizatorów szkolenia 
występuje o przyznanie punktów 
edukacyjnych.

IV. Udział w rozdziale lekarzy-
stażystów 
Z inicjatywy Komisji Kształce-

nia uregulowana została kwestia 
współpracy WIL z Inspektoratem 
Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ) 
w sprawie kierowania lekarzy 
i lekarzy dentystów będących 
żołnierzami do poszczególnych 
resortowych organizatorów stażu 
podyplomowego. Przewodniczący 
Komisji Kształcenia brał udział 
spotkaniach poświęconych roz-
działowi stażowemu absolwentów 
uczelni medycznych. Ponadto, 
przewodniczący Komisji uczest-
niczył w organizowanych przez 
IWSZ odprawach poświęconych 
przydziałowi lekarzy i lekarzy 
dentystów kończących staż pody-
plomowy na stanowiska służbowe 
w poszczególnych jednostkach 
wojskowych.

V. Udział w postępowaniach 
kwalifikacyjnych do 
specjalizacji
Podczas VI kadencji WIL, w la-

tach 2009-2012 przedstawiciele 
WIL uczestniczyli w pracach ko-
misji kwalifikujących lekarzy i le-
karzy-dentystów do rozpoczęcia 
specjalizacji w poszczególnych 
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dziedzinach medycyny powoływa-
nych przez szefa IWSZ (łącznie 
7 postępowań kwalifikacyjnych). 
Zgodnie z nowymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi specjaliza-
cji, MON na wiosnę 2013r poste-
powanie nie odbyło się, natomiast 
począwszy od sesji jesiennej 
2013r. kwalifikacja do rozpoczęcia 
specjalizacji odbywa się na zmie-
nionych zasadach. Niezależnie od 
tego Komisja Kształcenia stoi na 
stanowisku, iż WIL powinna nadal 
uczestniczyć w procedurach zwią-
zanych z kwalifikacja do specjali-
zacji lekarzy i lekarzy dentystów, 
co zagwarantowałoby utrzymanie 
dotychczasowego poziomu trans-
parentności podejmowanych decy-
zji administracyjnych.

VI. Udział w pracach 
legislacyjnych 
dotyczących kształcenia 
lekarzy i lekarzy dentystów

W mijającej kadencji Komisja 
Kształcenia WIL aktywnie uczest-
niczyła w pracach legislacyjnych 
dotyczących reorganizacji syste-
mu kształcenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 
w opracowaniu nw. aktów praw-
nych:
a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

o zmianie ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty

b. Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 stycznia 2013 r. 
w sprawie specjalizacji lekarzy 
i lekarzy dentystów

c. Rozporządzenie Ministra Obro-
ny Narodowej z dnia 15 marca 
2013 r. w sprawie trybu i spo-
sobu odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego przez lekarza 
będącego żołnierzem w czynnej 
służbie wojskowej oraz pełnią-
cego służbę lub zatrudnionego 
w podmiocie leczniczym utwo-
rzonym przez Ministra Obrony 
Narodowej

d. Rozporządzenie Ministra Obro-
ny Narodowej w sprawie pro-

gramów uzupełniających dla 
określonej specjalizacji (nadal 
w fazie projektu)
Część przyjętych rozwiązań 

(szereg wg propozycji WIL) można 
ocenić jako korzystne dla lekarzy 
będących żołnierzami oraz lekarzy 
zatrudnionych w resortowych pod-
miotach leczniczych. Najważniejsze 
spośród tych zalet obejmują:
● Poszerzenie delegacji ustawo-

wej dla MON – dotąd określenie 
„trybu” specjalizacji, obecnie 
„trybu i sposobu”.

● Uwzględnienie roli konsultantów 
krajowych ds. obronności oraz 
konsultantów wojskowej służby 
zdrowia (m.in. w procesie opra-
cowania programów specjaliza-
cji).

● Wprowadzenie zapisów o tzw. 
programach uzupełniających 
(medycyna pola walki).

● Możliwość odbywania specjali-
zacji w innym wymiarze czasu 
niż czas pracy lekarza cywilne-
go (w praktyce lekarz wojskowy 
uzyska min. 3 dni w tygodniu na 
specjalizację).

● Możliwość zaliczenia pobytu na 
misji w poczet specjalizacji.
Niestety, nowe regulacje zawie-

rają także szereg wad, z których 
najważniejszymi są:
● Nieprecyzyjnie zdefiniowana 

„grupa docelowa”, którą obejmu-
ją rozporządzenia MON.

● Brak rozwiązania dotyczącego 
przedłużania okresu specjaliza-
cji z innych przyczyn niż choroba, 
macierzyństwo i pobyt na misji

● Brak uprawnień ustawowych 
dla ministra ON do regulowania 
kwalifikacji do specjalizacji – 
w tym uwzględnienia innego niż 

„cywilny” dorobku zawodowego 
(np. udział w misjach).

● Brak zapisu o możliwości dofi-
nansowania przez MON pod-
miotów szkolących (w odróż-
nieniu od Ministerstwa Zdrowia 
w stosunku do podmiotów „cy-
wilnych”).

● Brak czytelnego określenia 
niektórych kwestii dotyczą-
cych procesu administrowania 
specjalizacjami (poprzednio 
delegacja dla MON dotyczy-
ła „trybu uzyskiwania tytułu 
specjalisty”, obecnie „trybu 
i sposobu odbywania specja-
lizacji”).
Ponadto, zasadniczą wadą 

ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, dotyczącą całego 
środowiska lekarskiego w Polsce 
jest likwidacja stażu podyplomowe-
go (od 2017 r.).

Niezależnie od wymieniony po-
wyżej problemów, warunki realizacji 
specjalizacji przez lekarzy MON 
powinny ulec wyraźnej poprawie. 
Podkreślenia wymaga także wspar-
cie Biura WIL i niezwykle cenna 
pomoc merytoryczna udzielone 
Komisji w toku prac nad poszcze-
gólnymi aktami prawnymi przez 
Radcę Prawnego WIL.

VII. Udział w działalności 
organizacyjnej dotyczącej 
funkcjonowania Wojskowej 
Służby Zdrowia

Przewodn iczący  Komis j i 
Kształcenia aktywnie uczestniczył 
w pracach Zespołu do opracowa-
nia koncepcji reorganizacji woj-
skowej służby zdrowia. Obszarem 
szczególnego zainteresowania 
i zaangażowania merytorycz-
nego była tematyka związana 
z kształceniem i doskonaleniem 
oraz rozwojem zawodowym kadr 
medycznych. Materiał końco-
wy opracowany przez Zespól 
uwzględnił wszystkie propozycje 
przedstawiciela WIL dotyczące 
w/w obszaru, jakkolwiek do dnia 
opracowania niniejszego spra-
wozdania nie ma pewności czy 
i które ustalenia Zespołu zostaną 
wprowadzone w życie. 

Przewodniczący Komisji Kształcenia
Wojskowej Izby Lekarskiej

płk dr n. med. Stefan Antosiewicz
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Zakres 
REJESTR LEKARZY
stan na dzień 06.09.2013 r.

W okresie sprawozdawczym ko-
misja przeprowadziła następujące 
procedury:
1. Rozpatrzenie wniosków lekarzy 

i lekarzy dentystów, spraw-
dzenie ich poprawności i kom-
pletności oraz przygotowanie 
uchwał do podjęcia przez Radę 
Lekarską WIL w sprawie przy-
znania:
a. ograniczonego prawa wy-

konywania zawodu lekarza 
i lekarza dentysty w celu od-
bycia stażu podyplomowego, 
złożenia egzaminów LEP 
i LDEP – 60, w tym:
● 56 – lekarze
● 4 – lekarze dentyści 

b. prawa wykonywania zawodu 
lekarza i lekarza dentysty – 
49, w tym:
● 44 – lekarze
● 5 – lekarze dentyści 

2. Rozpatrzenie oświadczeń leka-
rzy i lekarzy dentystów o zamia-
rze powrotu do wykonywania 
zawodu, stwierdzenie przerwy 
w zawodzie dłuższej niż 5 lat 
i skierowanie na podstawie 
uchwały Rady Lekarskiej Woj-
skowej Izby Lekarskiej do od-
bycia przeszkolenia – 5 :

● 4 – lekarze
● 1 – lekarz dentysta

3. Rozpatrzenie oświadczeń leka-
rzy i lekarzy dentystów o zamia-
rze powrotu do wykonywania 
zawodu, po przerwie w jego 
wykonywaniu, trwającej mniej 
niż 5 lat – 19:

● 17 – lekarze

Sprawozdanie z działalności 
Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa 
Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich 
Wojskowej Izby Lekarskiej w VI kadencji

● 2 – lekarze dentyści
4. Rozpatrzenie wniosków lekarzy 

i lekarzy dentystów, sprawdzenie 
ich poprawności i kompletności 
oraz przygotowanie uchwał do 
podjęcia przez Radę Lekarską 
WIL w sprawie wpisania na listę 
członków i do rejestru Wojskowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie 
w związku z przeniesieniem 
z innej okręgowej izby lekarskiej 

– 24:
● 10 – lekarze
● 14 – lekarze dentyści

5. Rozpatrzenie wniosków leka-
rzy i lekarzy dentystów, oraz 
przygotowanie uchwał do pod-
jęcia przez Radę Lekarską WIL 
w sprawie wydania duplikatu 
prawa wykonywania zawodu – 
22:

● 18 – lekarze
● 4 – lekarze dentyści

6. Dokonanie skreśleń z rejestru 
lekarzy z powodu:
a.  śmierci – 119

● 111 – lekarze
● 8 – lekarze dentyści

b.  przeniesienie się do innej 
okręgowej izby lekarskiej – 
99
● 88 – lekarze
● 11 – lekarze dentyści

c. zrzeczenia się prawa wykony-
wania zawodu – 8
● 7 – lekarze
● 1 – lekarz dentysta

7. Odnotowanie w rejestrze i pra-
wie wykonywania zawodu ad-
notacji o uzyskaniu specjalizacji 
medycznej – 316:

● 311– lekarze
● 5 – lekarze dentyści

8. Odnotowanie w rejestrze i pra-
wie wykonywania zawodu adno-

tacji o uzyskaniu stopnia/ tytułu 
naukowego – 33:

● 32 – lekarze
● 1 – lekarze dentyści

9. Wydanie zaświadczeń lekarzom 
i lekarzom dentystom w celu 
wykonywania przez nich zawo-
du w krajach Unii Europejskiej 

– wydano 102 zaświadczenia 
dla 91 osób

10. Wydanie zaświadczeń o po-
siadaniu uprawnień do udzie-
lania świadczeń zdrowotnych 
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej – 7.
W okresie sprawozdawczym 

Komisja współpracowała z:
● innymi komisjami i organami 

Wojskowej Izby Lekarskiej,
● Komisją Organizacyjną Naczel-

nej Rady Lekarskiej w sprawach 
określonych w uchwałą NRL Nr 
30/10/VI,

● komisjami do spraw rejestracji 
i organami innych Okręgowych 
Izb Lekarskich. 

● organami centralnej i terenowej 
administracji rządowej, admini-
stracji samorządowej, szkołami 
wyższymi i jednostkami badaw-
czo-rozwojowymi, zakładami 
opieki zdrowotnej i lekarzami 
w sprawach określonych uchwałą 
NRL nr 30/10/VI z 30.09.2010 r.. 

● Centrum Egzaminów Medycz-
nych w Łodzi.

Stan Rejestru Lekarzy i Leka-
rzy Dentystów Wojskowej Izby 
Lekarskiej w Warszawie na 
6.09.2013 r.
1. Liczba członków Wojskowej 

Izby Lekarskiej w Warszawie – 
4050:
● 3725 – lekarze
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● 314 – lekarze dentyści
● 11 – osoby z podwójnym pra-

wem wykonywania zawodu
2. Status aktywności zawodowej 

członków Wojskowej Izby Le-
karskiej:
● Lekarz aktywnie wykonujący 

zawód na terenie RP – 3488
● Lekarz dentysta aktywnie 

wykonujący zawód na terenie 
RP – 302

● Lekarz posiadający ograni-
czone prawo wykonywania 
zawodu – 30

● Lekarz dentysta posiadający 
ograniczone prawo wykony-
wania zawodu – 2

● Lekarz nie wykonujący zawo-
du na terenie RP – 201

● Lekarz dentysta nie wykonu-
jący zawodu na terenie RP 

– 21
● Lekarz posiadający prawo 

wykonywania zawodu ogra-
niczone uchwałą Rady Le-
karskiej Wojskowej Izby Le-
karskiej – 4

● Lekarz posiadający zawie-
szone prawo wykonywania 
zawodu – 2.

Zakres 
REJESTR PRAKTYK
stan na dzień 06.09.2013 r.

Miniona, VI Kadencja, obfitowa-
ła w liczne zmiany. Najważniejszym 
i najtrudniejszym zadaniem jakiemu 
Komisja ds. Praktyk Lekarskich 
musiała sprostać była zmiana 
przepisów w zakresie prowadze-
nia rejestru praktyk, na podstawie 
obowiązującej od 1 lipca 2011 r. 
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654 z późn. zm.).

Początkowy brak szczegóło-
wych rozporządzeń utrudnił znacz-
nie pracę komisji tak Wojskowej 
Izby Lekarskiej, jak i komisji pozo-
stałych izb lekarskich. Różnorodne 
rozumienie przepisów z całą pew-
nością nie pomogło w jednolitym 
funkcjonowaniu wszystkich orga-
nów rejestrowych, odpowiedzial-

nych za prowadzenie Rejestru Pod-
miotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą.

Pierwotnie okres przejściowy 
na dostosowanie się do nowych 
przepisów ustawy o działalności 
leczniczej miał się skończyć 30 
czerwca br. Jednak ustawa z 14 
czerwca 2012 r. o zmianie ustawy 
o działalności leczniczej oraz nie-
których innych ustaw, która weszła 
w życie 30 czerwca 2012 r., wydłu-
żyła go o pół roku.

Dzięki nowelizacji izby lekarskie 
oraz lekarze i lekarze dentyści zy-
skali pół roku okresu przejściowego. 
Nowelizacja wydłużyła go w odnie-
sieniu do niektórych czynności do 
31 grudnia 2012 r. Posunięcie to 
okazało się najlepszym z możli-
wych rozwiązań.

Po upływie niespełna roku cza-
su w wprowadzony został rejestr 
elektroniczny, który docelowo ma 
być jedynym rejestrem praktyk 
zawodowych. W trakcie jego wdra-
żania narastały wątpliwości a liczne 
zmiany administratora rejestru 
podmiotów nie ułatwiały zadania tak 
komisji jak i lekarzom, na których 
ustawa nałożyła obowiązek dosto-
sowania praktyk do obowiązujących 
przepisów. Przetransportowanie 
danych z dotychczasowego rejestru 
wprowadziło ogrom zamieszania, 
ponieważ nie wszystkie informacje 
zostały przeniesione.

Tak pojawił się kolejny problem, 
polegający na uzupełniania i uak-
tualnianiu bazy danych, które były 
już wprowadzone wcześniej do 
innego rejestru, czyli programu 
FINN, który wówczas, jako jedyny, 
funkcjonował sprawnie. Dla przy-
kładu, na przestrzeni wakacyjnych 
miesięcy, od czerwca do sierpnia 
2012 roku, wniosków oczekujących 
na rejestrację było 309. niezwykle 
płynne i szybkie działanie całego 
zespołu ds. Praktyk Lekarskich 
i PWZ sprawiło, że czas oczeki-
wania na zaświadczenie o wpisie 
do rejestru praktyki lekarskiej nie 
przekraczał ustawowych 30 dni. Do 
chwili obecnej w rejestrze pojawiają 

się kolejne braki, które pracownicy 
obsługujący komisję nieustannie 
poprawiają.

Należy jednak podkreślić, że 
początkowe obietnice o stworze-
niu systemu internetowego, który 
umożliwia rejestrację praktyki 
lekarskiej bez konieczności „wy-
chodzenia z domu” nie przebiegły 
w sposób bezproblemowy i bez-
konfliktowy.

Zanim jednak ów rejestr zaczął 
poprawnie funkcjonować, co miało 
miejsce dopiero z początkiem 
stycznia 2013 roku wiele proble-
mów nastręczał kwestie dotyczące 
zmian dotychczas obowiązującego 
wniosku o wpis do rejestru, zmianę 
wpisu lub wykreślenie. Wniosek 
zdawał się być mieszanką niepa-
sujących do siebie rubryk, i mimo 
licznych „instrukcji” odnośnie jego 
wypełnienia linia telefoniczna była 
nieustannie zajęta. Sytuacja była 
naprawdę bardzo napięta dla każ-
dej ze stron.

Obecnie Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczni-
czą funkcjonuje niemalże bez za-
rzutów. Nie mniej jednak procedury, 
przez które trzeba przebrnąć na 
początku, nie brzmią zbyt zachęca-
jąco. Jest to tyle ważne, że zgodnie 
z § 18 ust. 1 rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 września 
2011 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu danych objętych wpisem 
do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępo-
wania w sprawach dokonywania 
wpisów, zmian w rejestrze oraz 
wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 
Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) od 
1 kwietnia 2013 r. wnioski o wpis 
do rejestru, zmianę wpisu do reje-
stru i wykreślenie z rejestru mogą 
być składane wyłącznie w postaci 
elektronicznej, z wykorzystaniem 
bezpiecznego podpisu elektronicz-
nego w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu 
zaufanego ePUAP, na zasadach 
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określonych w ustawie z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 
64, poz. 565 z późn. zm.).

Wszelkie pomocne informacje 
zamieszczane są nieustannie, od 
momentu wejścia w życie nowej 
ustawy, zarówno na stronie interne-
towej WIL jak i na łamach biuletynu 
SKALPEL.

Na szczęście coraz liczniejsze 
grono lekarzy, członków WIL, bez-
błędnie wypełnia odpowiednie for-
mularze, tym bardziej, że zgodnie 
z Ustawą o działalności leczniczej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. art. 107 

„wszystkie podmioty wykonujące 
działalność leczniczą mają obo-
wiązek zgłaszać wszelkie zmiany 
danych objętych rejestrem w ciągu 
14 dni od dnia ich powstania”.

W przypadku niedopełnienia 
obligatoryjnego dokonywania zmiany 
danych organ prowadzący rejestr 
może nałożyć karę pieniężną, której 
wysokość wynosi do 10 krotnej wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę. Co istotne organ prowadzący 
rejestr, może nałożyć karę w drodze 
decyzji administracyjnej.

Kolejną zmianą jest konieczność 
nadsyłania przez lekarzy informacji 
odnośnie obowiązkowego ubezpie-
czenia OC, na podstawie ROZPO-
RZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW 
z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą, 
które bezzwłocznie trzeba złożyć 
w biurze Wojskowej Izby Lekarskiej. 
Dokument potwierdzający zawarcie 
umowy ubezpieczenia przekazuje 
się organowi, który dokonał wpisu 
do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, nie później 
niż w terminie 7 dni od zawarcia 
umowy. Obowiązek ubezpieczenia 
powstaje najpóźniej w przeddzień 
rozpoczęcia wykonywania działal-
ności leczniczej.

Na chwilę obecną nie wszyscy 
członkowie WIL przestrzegają tego 
przepisu.

Ogrom pracy, z którym zmagała 
się Komisja dostrzec można po 
ilości podjętych uchwał w VI ka-
dencji Rady Lekarskiej WIL – 3666 
uchwał. Podobnie jak w ubiegłych 
kadencjach daty posiedzeń Komi-
sji zależne były od dat posiedzeń 
Rady Lekarskiej lub Prezydium. Na 
spotkaniach Komisja rozpatrywała 
wnioski, które wcześniej wpłynę-
ły, przygotowując jednocześnie 
propozycje uchwał i opinii RL lub 
Prezydium RL WIL w przedmio-
towych sprawach oraz określała 
i podejmowała działania mające 
na celu usprawnienie jej funkcjono-
wania. Ilościowy wykaz podjętych 
uchwał podjętych w VI kadencji 
WIL (od 9.12.2009 r.) przedstawia 
się następująco:

Wpis do rejestru

● Indywidualna praktyka lekarska 
w miejscu wezwania – 117

● Indywidualna praktyka lekarska 
– 22 

● Indywidualna praktyka lekarska 
wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego – 180

● Indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska w miejscu 
wezwania – 428 

● Indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska – 331 

● Indywidualna specjalistyczna 
praktyka lekarska wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego – 1626.

Skreślenie z rejestru
● Indywidualna praktyka lekarska 

– 247 
● Indywidualna specjalistyczna 

praktyka lekarska – 713 

Praktyki grupowe
● Wpis do rejestru grupowych 

praktyk lekarskich – 1
● Skreślenie z rejestru grupowych 

praktyk lekarskich – 1
Dziękujemy członkom Wojsko-

wej Izby Lekarskiej za cierpliwość 
i wyrozumiałość w oczekiwaniu na 
załatwienie ich sprawy. W interpre-
towaniu przepisów i zawiłych para-
grafów ustawy nieocenioną okazała 
się być pomoc mecenas WIL pana 
Andrzeja Niewiadomskiego, który 
z całą pewnością wspomógł nasze 
działania, któremu również za po-
moc pragniemy podziękować.

Przewodniczący Komisji
ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania 

PWZ i Praktyk Lekarskich
(-) dr n. med. Zbigniew ZaRęba

Zjazd „Adamczyków”
Koledzy, 

W 40-lecie otrzymania dyplomu organizujemy spotkanie 
absolwentów XI kursu WAM – „ADAMCZYKÓW”.
Spotkamy się w ośrodku „Przy Patykach” w miejscowości Zelów, 
kolonia Łobudzice koło Bełchatowa w dniach 19-22.06.2014 r. 
Szacunkowy koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. 
Prosimy o powiadomienie kolegów i odpowiedź organizatorom. 

Pozdrawiamy 

Andrzej SZLęZaK Stanisław DYL
tel. 605-44-70-01 tel. 602-26-74-51
b2-sek@wp.pl  standy@o2.pl 
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WojskoWa Izba LekarskaStażyści 2013

Witamy w naszym gronie
Fotoreportaż z wręczenia tegorocznym absolwentom studiów medycznych 
dokumentów: ograniczonego prawa wykonywania zawodu i karty stażu

Warszawa, 20 września 2013 r.

Do lekarzy stażystów zwracają się:
– płk dr n. med. S. Żmuda (u góry);
– wiceprezes WIL, prof. dr hab. n. med. E. Dziuk (u dołu)

fot. Z. Ułanowski
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Refleksje o kształceniu lekarzy wojskowych

Z pewną dozą oficerskiego i pa-
triotycznego niepokoju obser-

wuję przez ostatnie kilkanaście lat 
działania wojskowych reformatorów 
wspieranych przez polityków w ob-
szarze szkolnictwa wojskowego, 
a w tym i wojskowej służby zdrowia. 
Odnoszę wrażenie jakby ich wiedza 
zaczynała i kończyła się na nich.

Być może dla większości z nich 
i znacznej grupy społeczeństwa 
oraz szeroko rozumianych mediów 
lekarz wojskowy spostrzegany był 
i jest przede wszystkim poprzez 
pryzmat gabinetu lekarskiego, 
oddziału szpitalnego, kliniki, jako 
bardziej lub mniej doskonały profe-
sjonalista, rzetelny fachowiec. Rza-
dziej widziany był jako dyspozycyj-
ny oficer – dowódca przygotowany 
do działania w bardzo złożonych 
warunkach współczesnego pola 
walki, czy też prowadzonych ćwi-
czeń wojskowych. Ten obraz, w tym 
przypadku na szczęście, otrzymuje 
dzisiaj dodatkowe barwy w sytuacji 
pojawiającego się w kraju od czasu 
do czasu społeczno – ekonomicz-
nego niezadowolenia w środowi-
skach medycznych zagrażających 
niekiedy bezpieczeństwu zdrowot-
nemu obywateli, a także w sytuacji 
rozszerzających się tzw. misji po-
kojowych i stabilizacyjnych (Egipt, 
Liban, Irak, Afganistan, a może 
i …), w których biorą aktywny udział 
oddziały Wojska Polskiego. 

Dlatego też, warto przypomnieć 
po jedenastu latach od rozwiązania 
Wojskowej Akademii Medycznej im. 
gen. dyw. prof. dr. med. Bolesła-
wa Szareckiego w Łodzi, a może 
i uzmysłowić politykom, dziennika-
rzom, a także dzisiejszym wojsko-
wym reformatorom, kiedy brakuje 
już do pełnego etatu wojska (około 
stu tysięczna armia zawodowa- 
przyp. autora) kilkuset oficerów 

Pogląd na kształcenie lekarzy wojskowych 
z perspektywy pięćdzisięciopięciolecia powołania 
w Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej

lekarzy istotę tego „specyficznego” 
zawodu. Zawód ten miał i nadal 
będzie mieć istotny wpływ na 
określenie miejsca i roli wojskowej 
służby zdrowia w strukturach Woj-
ska Polskiego, a także jakości armii 
poprzez gwarancje bezpieczeństwa 
zdrowotnego żołnierzy. 

Jej żywotność i elastyczność 
działania w ekstremalnych warun-
kach (ostatnio Irak, Afganistan) 
była i jest jednym z istotnych czyn-
ników bezpiecznego funkcjonowa-
nia oddziałów, związków taktycz-
nych i operacyjnych skierowanych 
w tamte rejony. A w sytuacji zagro-
żenia bioterroryzmem wręcz całego 
państwa.

Ta oficerska, a jednocześnie 
samarytańska służba człowiekowi 
i w imię człowieka ma oczywiście 
głębsze, historyczne tradycje, któ-
rych nie będę rozwijał w tym arty-
kule zostawiając te kwestie na inny 
artykuł. Zdecydowana większość 
czytelników miała okazję pozyskać 
tę wiedzę w czasie swoich studiów 
w Wojskowej Akademii Medycznej. 
Jednak dzieje etatowej służby zdro-
wia Wojska Polskiego, powołanej 
Rozporządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z dn. 8 listo-
pada 1918 roku, łączą się niero-
zerwalnie z historią dziewięćdzie-
sięciopięciolecia Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Już u progu niepodległości 
w 1918 roku ówcześni organizato-
rzy Wojska Polskiego mieli wysoką 
świadomość, że nie będzie można 
stworzyć nowoczesnej armii, bez 
stworzenia sprawnej i dyspozy-
cyjnej wojskowej służby zdrowia 
opartej przede wszystkim o korpus 
zawodowy oficerów służby zdrowia, 
wykształconych we własnej uczelni 
wojskowo – medycznej. Bowiem 
jak podkreślali, niezbędną rze-

czą dla lekarza wojskowego jest 
znajomość sztuki lekarskiej z jed-
noczesną znajomością przepisów 
administracyjno – organizacyjnych 
i ogólno wojskowych oraz rozumie-
nia pola walk, a więc wyrobienia 
niezbędnych cech żołnierskich 
i dowódczych. 

Ich świeże doświadczenia wo-
jenne doprowadzały do zasadni-
czego przekonania, że im lepiej 
oficerowie lekarze będą do swojej 
służby przygotowani i lepiej woj-
skowo wyszkoleni, tym samym od-
dadzą większe korzyści oddziałom, 
w których pełnią służbę lub którymi 
dowodzą, a tym samym powiększą 
także autorytet wojskowej służby 
zdrowia. O tym szerzej napisałem 
w monografii „Medyczna myśl woj-
skowa II Rzeczypospolitej” wydanej 
piętnaście lat temu.

Najtrafniej tę kwestię zaakcen-
tował pierwszy komendant Wojsko-
wej Szkoły Sanitarnej (1922 – 1925), 
a dzisiejszy patron Wojskowego 
Centrum Kształcenia Medycznego 
w Łodzi gen. bryg. dr med. Stefan 
Hubicki (1877 – 1955), który pisał 
w „Lekarzu Wojskowym” w 1928 
roku, iż – „Lekarz wojskowy polski 
zrozumiał od razu, gdzie w jego 
fachu biegnie granica między mi-
łością do cierpiącego człowieka, 
a obowiązkiem wobec państwa. 
Jest on w swej działalności w woj-
sku przede wszystkim żołnierzem 
walczącym o zwycięstwo. Jego 
praca ma być przede wszystkim 
pracą dla państwa, tak w chwilach 
wojny, jak i w chwilach pokoju”. 

Również i inni teoretycy me-
dycznej myśli wojskowej II Rze-
czypospolitej wyrażali przekonanie, 
że przyszły oficer lekarz musi być 
wychowany w atmosferze czysto 
wojskowej i sam osobiście przecho-
dzić poszczególne etapy żołnierskiej 
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służby, by poznać dokładnie życie 
i psychikę żołnierza. Szerzej na ten 
temat pisali między innymi: Andrzej 
Felchner, Czesław Marmura, Stefan 
Wojtkowiak. 

Skrótowo ujmując tę kwestię 
w okresie międzywojennym w przyj-
mowaniu kierunków doskonalenia 
oficerów lekarzy poszukiwano 
własnych, polskich rozwiązań, ale 
powoływano się także na doświad-
czenia innych armii, zwłaszcza fran-
cuskiej i niemieckiej. Stąd też dużą 
uwagę przywiązywano do wyszko-
lenia taktycznego, gdyż zdawano 
sobie sprawę, że kierowanie służbą 
zdrowia Wojska Polskiego w przy-
szłej wojnie scedowane zostanie 
wyłącznie na lekarzy. W związku 
z tym mocno podkreślano koniecz-
ność posiadania przez nich umie-
jętności dowodzenia na polu walki 
jednostkami tej służby, zarówno dla 
dobra samych poszkodowanych, 
jak i dla sprawnego przebiegu 
operacji bojowych. 

Wielokrotnie akcentowano, za-
równo w okresie międzywojennym, 
ale także i powojennym, że lekarze 
wojskowi powinni posiadać obok 
wiedzy ogólnolekarskiej również 
umiejętności dowódcze pozwalają-
ce na sprawne kierowanie różnymi 
formacjami służby zdrowia w każ-
dych warunkach. Taką wiedzę i mo-
del kształcenia oraz wychowania 
mogła gwarantować uczelnia woj-
skowa, w której należało kształcić 
kadry zawodowej służby zdrowia 
Wojska Polskiego i przeszkalać 
w niej lekarzy oficerów i podcho-
rążych rezerwy oraz prowadzić 
badania naukowe doskonalące 
metodologię szeroko rozumianej 
chirurgii i interny polowej oraz 
dziedzin medycznych z nimi po-
łączonymi, a także wypracowując 
zasady związane z zabezpiecze-
niem medycznym wojska w czasie 
pokoju i wojny. 

Wychodząc z powyżej przedsta-
wionego założenia oraz doświad-
czenia i wiedzy przedwojennych 
oficerów lekarzy między innymi. 
gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława 

Szareckiego i gen. bryg. dr. med. 
Mieczysława Kowalskiego i in-
nych, a także wsparte mądrością 
i doświadczeniem wyniesionym 
z wielu bitewnych pól II wojny świa-
towej rozważania teoretyczne legły 
u podstaw uchwały Rady Ministrów 
z 7 listopada 1957 roku. Były także 
podstawą do opracowania rozkazu 
Ministra Obrony Narodowej Nr 03/
org. z dnia 19 maja 1958 roku po-
lecającego zorganizować z dniem 
1 lipca tegoż roku. – w oparciu 
o Wojskowe Centrum Wyszkolenia 
Medycznego w Łodzi, Centralny 
Szpital Kliniczny w Łodzi i Centralny 
Szpital MON w Warszawie – WOJ-
SKOWĄ AKADEMIĘ MEDYCZNĄ. 
Pierwszym dziekanem Wydziału 
Lekarskiego mianowano płk. prof. 
dr. hab. med. Bolesława Gwoź-
dzia. W dniu 3 października 1958 
roku odbyła się pierwsza inaugu-
racja nowego roku akademickiego 
w Wojskowej Akademii Medycznej 
w Łodzi. A w dniu 14 października 
stanowisko Komendanta – rektora 
Wojskowej Akademii Medycznej 
objął znakomity chirurg ortopeda 
gen. bryg. prof. dr hab. med. Ma-
rian Garlicki, przedwojenny oficer 
rezerwy WP, chirurg 604 Szpitala 
Wojennego we wrześniu 1939 roku 
i oficer Armii Krajowej (zastępca 
szefa Służby Zdrowia Okręgu 
Lwowskiego AK) oraz odrodzonego 
Wojska Polskiego (naczelny chirurg 
63 Szpitala Ewakuacyjnego w 1945 
roku), rektor Śląskiej Akademii Me-
dycznej w latach 1953 – 1957.

Jestem przekonany, że tej wie-
dzy zawartej zarówno w medycznej 
myśli wojskowej II Rzeczypospolitej, 
jak i przytoczonej powyżej zabra-
kło politycznym decydentom oraz 

„sztabowym wykonawcom” tych 
pseudo politycznych pomysłów, 
kiedy doprowadzono w 2002 roku 
do likwidacji Wojskowej Akademii 
Medycznej, po czterdziestu czte-
rech latach jej funkcjonowania jako 
samodzielnej uczelni wojskowej. 

W tym miejscu należy nadmienić, 
że w ciągu lat dziewięćdziesiątych, 
aż do momentu zlikwidowania Woj-

skowej Akademii Medycznej z róż-
nym nasileniem zarówno w prasie 
wojskowej, jak i cywilnej ukazywały 
się artykuły, wywiady, w których 
autorzy poszukiwali argumentów 

„za” i „przeciw” dalszemu funkcjo-
nowaniu Wojskowej Akademii Me-
dycznej w dobie przeobrażających 
się naszych Sił Zbrojnych. 

Zazwyczaj w poszukiwaniu ar-
gumentów na „nie” dla tej wojskowej 
uczelni medycznej sięgano głównie 
po dość chwytliwy medialnie w tam-
tych czasach, a także i obecnie, 
czynnik ekonomiczno – oszczęd-
nościowy, pomijając wszelkie inne 
rozsądne racje. A sztabowcy i woj-
skowi legislatorzy posunęli się tak 
daleko, aby przybliżyć koniec Woj-
skowej Akademii Medycznej (WAM), 
że „wymyślono” (około 1994 roku) 
nazwę Wojskowa Agencja Mienia 
(WAM) dla nowo utworzonej insty-
tucji zajmującej się między innymi 
zasobami mieszkaniowymi i zakwa-
terowania dla wojska. 

I w tym przypadku historia za-
toczyła przysłowiowe koło. Warto 
przy tej okazji przypomnieć, że 
podobnie jak i pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych, również w okre-
sie II Rzeczypospolitej w latach 
1924-1926, zbliżona argumentacja 
znajdowała u części ówczesnej 
generalicji Sztabu Generalnego 
WP swoich zwolenników, kiedy to 
zastanawiano się nad zmianami 
w szkolnictwie wojskowym, w tym 
i nad likwidacją Oficerskiej Szkoły 
Sanitarnej. 

Nadmienię szanownym czytelni-
kom, że podczas przygotowywania 
na początku lat dziewięćdziesiątych 
rozprawy doktorskiej natrafiłem 
w Centralnym Archiwum Wojsko-
wym na referat Szefa Oddziału 
III Sztabu Generalnego WP, który 
został skierowany do Szefa Sztabu 
Generalnego. WP, a następnie zo-
stał przesłany w odpisie do Pierw-
szego i Piątego Oddziału Sztabu 
Generalnego oraz Inspektora Szkół 
Wojskowych, w którym dokonano 
analizy rachunku kształcenia ofice-
rów korpusu: sądowego, uzbrojenia, 
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geografów, sanitarnego, weteryna-
ryjnego i administracji, z sugestią 
między innymi zakończenia kształ-
cenia lekarzy wojskowych opartego 
o Oficerską Szkołę Sanitarną (CAW, 
Oddz. III Szt. Gen. 1921 -1926, 
I 303. 5. 61). 

Z perspektywy tej historycznej 
refleksji zarówno po 55 latach 
powołania do życia Wojskowej Aka-
demii Medycznej, jak i po jedenastu 
latach od jej likwidacji mogę z całą 
świadomością historyka postawić 
pytania – jaki jest bilans tych po-
lityczno – pseudo gospodarczych 
decyzji rządów RP, resortu Obrony 
Narodowej z lat 1995 – 2002 dla 
wojskowej służby zdrowia i całych 
sił zbrojnych Rzeczypospolitej? Czy 
tylko historia może te decyzje rozli-
czyć? Czy prawdą jest, jak sugerują 
media, że dla potrzeb niespełna 
sto tysięcznej armii brakuje około 
700 lekarzy wojskowych? W jakim 
czasie zostanie uzupełniony etat 
lekarzy wojskowych dla potrzeb, 
tak nielicznej armii, przy corocznym 
uzupełnianiu go o nowo promowa-
nych oficerów służby zdrowia o licz-
bę ponad czterdziestu? Wreszcie, 
czy ten stan zapadłości w tym 
obszarze gwarantuje bezpieczeń-
stwo zdrowotne żołnierzy służby 
stałej i weteranów powracających 
z misji?

A jak jest dzisiaj w drugiej deka-
dzie XXI wieku?

Przypomnę, że po zlikwidowa-
niu Wojskowej Akademii Medycznej 
im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesła-
wa Szareckiego i powołaniu, mocą 
sejmowej ustawy, Uniwersytetu Me-
dycznego z Wydziałem Wojskowo 

– Lekarskim w Łodzi, który kształcił 
jeszcze przez trzy lata (do 2005 r.) 
około trzydziestu na każdym roczni-
ku podchorążych WAM – studentów 
medycyny, przyszłych lekarzy woj-
skowych. Nikt z tamtych decyden-
tów nie zastanawiał się jakie będą 
w przyszłości konsekwencje tych 
pochopnych decyzji. W tamtych 
latach panowało przekonanie po-
lityków i sztabowej generalicji, że 
ewentualne braki kadrowe zostaną 

szybko uzupełnione z chętnych 
absolwentów cywilnych akademii 
medycznych, mało świadomych 
przyszłej roli lekarza wojskowego. 
Należy też przypomnieć, że ów-
czesne kierownictwo MON, a w 
tym wojskowa infrastruktura dopro-
wadzając do likwidacji wojskowej 
uczelni i przekazując ogromny 
majątek wojskowy w nieruchomo-
ściach i infrastrukturze medycznej 
dla nowo tworzonej cywilnej uczelni 
nie zagwarantowała sobie chociaż-
by darmowego kształcenia dla kilku-
dziesięciu studentów podchorążych 
przez okres kilkudziesięciu lat.

W latach 2005-2008 ówczesne 
władze wojskowe próbowały wy-
prowadzić kształcenie medyków 
wojskowych do Warszawy. Jednym 
z koronnych argumentów było, że 
Warszawa była do 1939 roku koleb-
ką kształcenia lekarzy wojskowych 
i ma wolne miejsca dla studentów 
medyków w kampusie Wojskowej 
Akademii Technicznej. Zapominano 
albo nie posiadano wiedzy w ob-
szarze organizacji i logistycznym 
zabezpieczeniu procesu kształce-
nia przedklinicznego i klinicznego 
studentów medycyny – podchorą-
żych w warunkach Warszawy.

Dzięki wysiłkowi organizacyjne-
mu i osobistemu pierwszego rekto-
ra Uniwersytetu Medycznego Ppłk 
rez. prof. dr. hab. n. med. Andrzeja 
Lewińskiego oraz między innymi 
min. Bogdana Klicha, senatora 
RP Macieja Grubskiego zgodzono 
się, że powojenne doświadczenie 
Łodzi w procesie kształcenia kadr 
medycznych dla potrzeb Wojska 
Polskiego oraz sprawność organi-
zacyjna i doświadczenie naukowo 

– zawodowe nauczycieli akademic-
kich Wydziału Wojskowo – Lekar-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi wywodzących się z dawnej 
Wojskowej Akademii Medycznej 
jest wystarczającym gwarantem 
tego procesu.

W roku 2013 ciągle i niezmien-
nie pozostaje zasadniczy cel do 
spełnienia i zrealizowania przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej, 

jeszcze istniejący Inspektorat 
Wojskowej Służby Zdrowia, iż dla 
nowoczesnej armii jaką jest Wojsko 
Polskie, dla której zarówno w struk-
turach NATO lub innych misjach po-
kojowych będzie zawsze potrzebny 
nie cywilny lekarz na kontrakcie 
wojskowym, ale lekarz, który musi 
w sobie łączyć wysoką nowoczesną 
wiedzę medyczną z ukształtowany-
mi predyspozycjami psycho-fizycz-
nymi, które zagwarantują z jednej 
strony skuteczne leczenie, a z dru-
giej -sprawne dowodzenie podod-
działami i zespołami medycznymi 
w ekstremalnych warunkach. 

Jak dowiodła już prawie dzie-
więćdziesięciopięcioletnia historia 
Wojska Polskiego wartości takiego 
lekarza mogą być pozyskane jedy-
nie w atmosferze wojskowej uczelni 
medycznej, w której kształtowany 
patriotyzm i poświęcenie dla ojczy-
zny i drugiego człowieka nie jest 
propagandowym frazesem. 

Stąd zapewne, u progu II Rze-
czypospolitej, brało się przekonanie 
twórców i organizatorów polskiej 
wojskowej służby zdrowia, że przy-
szły oficer lekarz musi być wychowa-
ny w atmosferze czysto wojskowej 
i sam osobiście przechodzić po-
szczególne etapy służby, by poznać 
dokładnie życie i psychikę żołnierza. 
Ale także i po to, aby znaczenie 
dobrze zorganizowanej tej służby 
zdrowia działającej w warunkach 
ekstremalnych (ćwiczeń poligono-
wych, bojowych działań w różnych 
misjach) nie ograniczało się tylko 
do jej ogniw organizacyjnych i ich 
zadań, ale działało z korzyścią dla 
uczestniczących w nich żołnierzy. 

Czy takie oczekiwania spełnia 
aktualnie obowiązujący model kształ-
cenia przyszłych oficerów lekarzy 
oparty z jednej strony o Wyższą 
Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych 
we Wrocławiu – „ewidencyjny” pod-
chorąży WSO oddelegowany na czas 
studiów do Wojskowego Centrum 
Kształcenia Medycznego w Łodzi, 
który studiuje medycynę na Wydziale 
Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi? 

Refleksje o kształceniu lekarzy wojskowych
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W przekonaniu autora, który był 
adiunktem zarówno w Wojskowej 
Akademii Medycznej, jak i w Uni-
wersytecie Medycznym w Łodzi ten 
model kształcenia i wychowania, 
którego jednym z biegunów jest tra-
dycja kształcenia dowódcy ogólno 
wojskowego, a drugim biegunem 
cywilne władze uczelni i cywilni na-
uczyciele akademiccy, którzy poza 
nielicznym (absolwenci WAM) nie 
bardzo wiedzą, jak pisał gen. bryg 
dr med. Stefan Hubicki „czy mają 
kształcić lekarza w wojsku, czy le-
karza wojskowego”. Obecny model, 
twór sztabowców SG pierwszej de-
kady XXI wieku, jest protezą modelu, 
którego zazdrościli Polakom wizy-
tujący w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku Wojskową Akade-
mię Medyczną im. gen. dyw. prof. 
dr. med. Bolesława Szareckiego 
w Łodzi szefowie wojskowej służby 
zdrowia Niemiec, Francji, a także 
i Czech. Mieliśmy model zbliżony do 
amerykańskiego i z czego w tamtym 
okresie byliśmy dumni.

W ubiegłym roku minął nie 
zauważony prawie przez nikogo 
ze sztabowców poszczególnych 
szczebli dowodzenia, w tym i woj-

skowej służby zdrowia, a także 
i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk 
Lądowych, która się szczyci, że ma 
podchorążych studiujących medy-
cynę Jubileusz 90 lat Wyższego 
Szkolnictwa Medycznego w Wojsku 
Polskim. Przypomnę szanownym 
czytelnikom, że w dniu 14 listopada 
1922 roku w gmachu Szpitala Ujaz-
dowskiego w Warszawie odbyła się 
uroczystość otwarcia Wojskowej 
Szkoły Sanitarnej, w której uczest-
niczyli m.in. Szef Departamentu 
Sanitarnego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych gen. bryg. Franciszek 
Zwierzchowski (po 1945 r. pierwszy 
dziekan Wydziału Stomatologiczne-
go Uniwersytetu Łódzkiego. Naukę 
na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Warszawskiego rozpoczęło 
czterdziestu podchorążych. Tym 
artykułem pragnę poruszyć sumie-
nia i rozumy polityków i sztabowych 
decydentów nowych struktur or-
ganizacyjnych Wojska Polskiego, 
a w tym i struktur wojskowej służby 
zdrowia.

Zatem patrząc poprzez pryzmat 
historycznych doświadczeń należy 
publicznie zadać pytanie decyden-
tom politycznym i wojskowym, czy 

aktualny stan kadry medycznej 
(braki etatowe około 800 lekarzy – 
przyp. autora za „Polską Zbrojną”) 
w stosunku do potrzeb etatowych 
oraz przedstawiony powyżej model 
kształcenia jest gwarantem bezpie-
czeństwa zdrowotnego żołnierzy 
Wojska Polskiego? Paletę pytań 
ogólnych i merytorycznych można 
by jeszcze poszerzyć, co w konse-
kwencji rozszerzyłoby ramy tego 
artykułu. 

Pogłębionej argumentacji dla 
rozwiązania tych problemów oraz 
współczesnego wymiaru ich zrozu-
mienia należałoby poszukać w ca-
łym teoretycznym piśmiennictwie 
wojskowym II Rzeczypospolitej, 
przy uwzględnieniu dystansu hi-
storycznego.

 
płk emer. dr n. hum. Czesław MarMura 

autor „Medycznej myśli wojskowej II Rze-
czypospolitej” wydanej w 1998 r. 

Autor był adiunktem Wojskowej 
Akademii Medycznej i Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Jest pełno-
mocnikiem ds. opieki zdrowotnej 
Zarządu Głównego Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego.

Czesława Marmura
„Medyczna myśl wojskowa 
II Rzeczypospolitej”
Wydawnictwo „Ulmak”
Łódź-Pruszków 1998 r.
stron 246

W bieżącym roku mija 95 lat od 
momentu odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Jednym 
z atrybutów każdego niepodległego 
państwa jest jego armia, a w jej ra-
mach niezbędna, zarówno w latach 
pokoju jak i wojny, wojskowa służba 
zdrowia. Dyskusje na temat jej or-
ganizacji, kształcenia kadr, zasad 

Na marginesie książki Czesława Marmury 
„Medyczna myśl wojskowa II Rzeczypospolitej”

działalności trwają w naszym kraju 
z różnym nasileniem przez cały 
czas. Aktualnie, gdy ponownie od 
czasu do czasu wysuwa się pomy-
sły ewentualnego reaktywowania 
w jakiejś postaci Wojskowej Akade-
mii Medycznej, warta przypomnie-
nia jest opublikowana piętnaście lat 
temu monografia Czesława Mar-
mury „Medyczna myśl wojskowa II 
Rzeczypospolitej”. Nie straciła ona 
na aktualności do dziś i gdy rozwa-
żamy różne warianty zorganizowa-
nia kształcenia kadr medycznych 
dla potrzeb naszej armii, warto się 
z tą pracą zapoznać. 

Autor omawia w niej na szerokim 
tle narodziny służby zdrowia Wojska 
Polskiego po I wojnie światowej, 
a zwłaszcza poglądy na jej funkcjo-
nowanie. Przypomina pytanie jakże 
istotne w dobie obecnej, gdy nasza 
armia od kilku lat jest w pełni za-
wodową – czy lekarz wojskowy ma 
być w wojsku, czy przy wojsku? Czy 
ma być żołnierzem towarzyszącym 
na każdym kroku swoim kolegom, 
czy też cywilem, który w ramach 
kontraktu na kilka lat zmienił cywilne 
ubranie na mundur? Tak formułował 
ten problem gen. bryg. dr Stefan Hu-
bicki, bardzo znany lekarz wojskowy 
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II Rzeczypospolitej, jeden z twórców 
przedwojennego szkolnictwa woj-
skowo-medycznego. Uważał on, iż 
z uwagi na specyfikę armii, pracow-
nik wojskowej służby zdrowia powi-
nien być bardziej związany z mundu-
rem, a więc kształcony w wojskowej 
uczelni. Ten pogląd – z jednej strony 
konieczność posiadania odpowied-
niego przygotowania zawodowego, 
a z drugiej doskonała znajomość 
realiów sił zbrojnych, wówczas prze-
ważył i był realizowany przez wiele 
lat również po II wojnie światowej. 
Stał się także przesłanką powołania 
do życia pięćdziesiąt pięć lat temu 
Wojskowej Akademii Medycznej, tak 
beztrosko niedawno (już jedenaście 
lat) zlikwidowanej. Oczywiście trud-
no dziś bezpośrednio nawiązywać 

do realiów dawnej naszej armii 
z lat 1918-1939. Dziś, gdy istnieją 
nieznane wówczas możliwości, na 
przykład ewakuacji na dalekie zaple-
cze i gdy żołnierz ranny w Iraku czy 
w Afganistanie w tym samym dniu 
jest przetransportowany do szpitala 
w Europie, leczący go specjaliści 
nie muszą być w pierwszym rzędzie 
wojskowymi. Wystarczy, że będą 
świetnymi, wszechstronnie przygo-
towanymi neurochirurgami czy tora-
kochirurgami. Jednak taki żołnierz 
musi być przez fachowca – lekarza 
pierwszej linii i jednocześnie kolegę- 

-żołnierza, działającego razem z nim 
na froncie, odpowiednio zaopatrzo-
ny i wyewakuowany. Powinien też 
być leczony w szpitalu wojskowym 
i podlegać dyscyplinie wojskowej, by 

nie stracić kontaktu z armią, tak, by 
po wyzdrowieniu bez trudności mógł 
powrócić do szeregów.

C. Marmura w swojej książce, 
pisząc o dawnej służbie zdrowia 
naszej armii, sprzed osiemdziesię-
ciu czy też dziewięćdziesięciu lat, 
przypomina, iż zmieniły się pewne 
realia, środki, którymi dysponujemy, 
ale wiele problemów dotyczących 
i współczesnej wojskowej służby 
zdrowia było stawiany wówczas, 
w II Rzeczypospolitej. Dlatego 
warto po omawiana pracę sięgać 
i z niej korzystać.

prof. zw. dr hab. n. hum. 
Andrzej Felchner

Piotrków Trybunalski, 10 września 2013 r.

Michał Bartoszcze
„Zdążyć przed niewidzialnym 
wrogiem”
Wydawca: Wojskowy Instytut 
Higieny i Epidemiologii
Warszawa 2013
Stron144
ISBN 97883 937543.

„Zdążyć przed niewidzialnym wrogiem”

Książka jest zapisem wspo-
mnień płk. w st. spocz. prof. 

dr hab. n. wet. Michała Bartosz-
cze, ostatniego komendanta b. 
Wojskowego Ośrodka Naukowo 
Badawczego Służby Weteryna-
ryjnej (WONBSWet.) a następnie 
zastępcy komendanta/dyrektora 
Wojskowego Instytutu Higieny 
i Epidemiologii (WIHE).

Gdy w 1985 roku odchodziłem 
w stan spoczynku ze stanowiska 
komendanta WONBSWet., na swo-
jego następcę zarekomendowałem 
przełożonym młodego, świetnie 
zapowiadającego się pracownika 
naukowego i oficera ppłk dr hab. 
Michała Bartoszcze. Będąc przeło-
żonym miałem możliwość śledzenia 
rozwoju naukowego Michała. Nie 
służył biernie licząc lata wysługi. Nie 
tracił czasu na pogaduszki i popijanie 
kawy. W książce zamieścił chronolo-
giczny opis swego aktywnego życia, 
ujęty w kilkudziesięciu zapiskach 
o zdarzeniach i o ludziach, z któ-
rymi spotykał się, od osobistości 
(ambasador USA), po ludzi nauki 

z którymi współpracował (naukowcy 
z wielu instytutów i uczelni polskich 
i zagranicznych), bądź kierował (per-
sonel naukowy i techniczny Ośrodka). 
Nikogo nie pominął. O każdym, 
opisanym z nazwiska, wyraża się 
pozytywnie. W pamiętnikarstwie 
jest to bardzo ważne. Ludzie, pisząc 
wspomnienia, zazwyczaj uwypuklają 
swoje dokonania i sukcesy. Dobrze 
jest, gdy nie umieszczają się sami 
na piedestałach jednocześnie dys-
kredytując środowisko, w którym 
żyli i pracowali. Jest to duża pokusa, 
zwłaszcza dla pracowników na-
ukowych, gdzie zazdrość o stopnie, 
tytuły i stanowiska jest powszechna. 
Pokusy tej Michał uniknął.

Ograniczenia w pisaniu recenzji 
nie pozwalają na bliższe scharakte-
ryzowanie poszczególnych zapisów 
książki. Taką charakterystykę podał 
w przemowie b. komendant WIHE 
prof. Chomiczewski wzbogacając 
o opis osobowości Autora. Podpi-
suję się pod tym opisem w całej 
rozciągłości. A o osobowości Mi-
chała można też dużo wyczytać 
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już z samego tytułu książki „Zdążyć 
przed niewidzialnym wrogiem”. 
Michał, jak każdy mikrobiolog, miał 
ambicje doskonalenia sposobów 
przeciwdziałania szerzeniu się 
naturalnemu lub terrorystycznemu 
chorób zakaźnych. Te ambicje 
przerodziły się u Michała w marze-
nia o budowie szczelnej technolo-
gicznie zapory przed bioterrorem. 

Można je porównać do marzeń 
o nieśmiertelności człowieka. Oba 
są nieosiągalne, ale takich marzy-
cieli nam potrzeba.

Redakcji „Skalpela” należą się 
słowa podziękowania za umiesz-
czenie tej recenzji. Czytając wspo-
mnienia Michała ma się możliwość 
poznawania pośrednio działań 
ludzi i instytucji w szeroko pojętym 

zdrowiu publicznym a zwłaszcza 
trudu budowania sposobów zapo-
biegania zagrożeniom terrorystycz-
nym. Temu celowi poświęcił Michał 
całą swoją działalność naukową 
i menedżerską. PT Czytelnikom 

„Skalpela” polecam przeczytanie 
tych wspomnień.

Jerzy MierZejeWsKi

Branża medyczna a ubezpieczenia
W Polsce prowadzenie działal-

ności zawodowej w branży 
medycznej wiąże się nierozłącznie 
z koniecznością posiadania obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej. Ze względu 
na duże ryzyko zawodowe, lekarz 
prowadzący własną praktykę, ale 
również pielęgniarka, położna, czy 
tym bardziej placówki lecznicze, 
zostali zobowiązani – poprzez 
konieczność wykupienia polisy – 
do zabezpieczenia ewentualnych 
negatywnych konsekwencji swej 
działalności medycznej. 

Zgodne z wymogami rozpo-
rządzenia ministra finansów z 22 
grudnia 2011 roku, obowiązkowe 
ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność medyczną dotyczy wy-
łącznie działalności leczniczej wyko-
nywanej na terenie RP oraz wyłącz-
nie szkód będących następstwem 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
albo niezgodnego z prawem ich 
zaniechania. Minimalne sumy gwa-
rancyjne ustalono na poziomie 75 
tys. euro na jedno zdarzenie oraz 
350 tys. euro na wszystkie zdarzenia 
przy prowadzeniu działalności lecz-
niczej lekarskiej, oraz odpowiednio 
30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro 
na wszystkie zdarzenia przy prowa-
dzeniu działalności pielęgniarskiej 
lub położniczej. 

Trzeba jednak pamiętać, że 
polisa obowiązkowa nie gwaran-
tuje pełnego pokrycia wszystkich 
możliwych szkód, które mogą wy-
darzyć się w trakcie prowadzenia 

działalności leczniczej. Jej zakres 
dotyczy wyłącznie szkód będących 
następstwem udzielania świadczeń 
zdrowotnych albo niezgodnego 
z prawem zaniechania udzielania 
tychże świadczeń. Zgodnie z roz-
porządzeniem, z zakresu ubezpie-
czenia obowiązkowego wyłączone 
zostały szkody:
– wyrządzone przez podmiot wy-

konujący działalność leczniczą 
po pozbawieniu lub w okresie 
zawieszenia prawa do prowa-
dzenia działalności leczniczej,

– polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie rzeczy,

– polegające na zapłacie kar 
umownych,

– powstałe wskutek działań wo-
jennych, stanu wojennego, roz-
ruchów, zamieszek, aktów ter-
roru,

– szkody będące następstwem 
zabiegów chirurgii plastycznej 
lub zabiegów kosmetycznych, 
jeśli nie są udzielane w przypad-
ku następstw wady wrodzonej, 
urazu, choroby lub następstw 
jej leczenia.
W związku z powyższymi wy-

łączeniami nie będą objęte tym 
ubezpieczeniem na przykład wszel-
kie szkody rzeczowe dotyczące 
mienia pacjentów. Poza zakresem 
ubezpieczenia obowiązkowego 
znalazła się także chirurgia pla-
styczna o charakterze kosmetycz-
nym, która z roku na rok jest coraz 
bardziej popularna w naszym kraju. 
Dodatkowo, kwoty odszkodowań 
zasądzanych przez sądy na rzecz 

pacjentów są coraz wyższe, jest 
więc coraz większe prawdopodo-
bieństwo, że suma gwarancyjna, 
choć wysoka, okaże się po prostu 
niewystarczająca na pokrycie zobo-
wiązań odszkodowawczych. 

Zarówno lekarz prowadzący 
własny gabinet, jak i placówka me-
dyczna, bardzo poważnie powinni 
rozważyć zakup nadwyżkowej do-
browolnej polisy odpowiedzialności 
cywilnej, która zapewni z jednej 
strony rekompensatę szkód wyłą-
czonych z zakresu ubezpieczenia 
obowiązkowego, a z drugiej – bę-
dzie stanowić gwarancję odszko-
dowania w przypadku wyczerpania 
się sumy gwarancyjnej w ramach 
ubezpieczenia obowiązkowego. 
Często za opłatą dodatkowej skład-
ki, towarzystwo ubezpieczeniowe 
oferuje również klauzule rozsze-
rzające ochronę, na przykład na 
szkody wyrządzone poza teryto-
rium RP podczas stażu czy szkody 
z zakresu medycyny estetycznej 
stomatologicznej. 

Przed zakupem należy jednak 
dokładnie przyjrzeć się warunkom 
takiej polisy i wyłączeniom, by 
sprawdzić czy rzeczywiście dobrze 
zabezpiecza ona nasze interesy. 
Wysokości składki nie jest niestety 
jedynym kryterium, które powinno 
wpływać na naszą decyzję o wy-
borze polisy. 

Oprócz kwestii ściśle związa-
nych z wykonywaniem zawodu, 
każdy lekarz prowadzący gabinet 
czy tym bardziej placówka me-
dyczna są również przedsiębior-
cami i działają tak, jak każdy inny 
podmiot na rynku – posiadają lub 
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wynajmują lokal, w którym świad-
czą usługi, posiadają lub leasingują 
sprzęt niezbędny do wykonywania 
tych usług czy zatrudniają innych 
lekarzy i pracowników, którzy reali-
zują te usługi. W celu ograniczenia 
negatywnych konsekwencji niepo-
żądanych zdarzeń takich jak pożar, 
kradzież czy wypadek przy pracy, 
zaleca się więc przedsiębiorcom 
posiadanie również ubezpieczenia 
mienia. Warunki tego ubezpiecze-
nia powinny być ściśle dopaso-
wane do charakteru prowadzonej 
działalności, wartości posiadanego 
majątku, ilość zatrudnianych pra-
cowników i zabezpieczać między 
innymi przed:

– pożarem i innymi zdarzeniami 
losowymi,

– kradzieżą, 
– szkodami, którym może ulec 

sprzęt medyczny i biurowy, za-
równo stacjonarny i przenośny, 
oraz mienie osób trzecich,

– następstwami nieszczęśliwych 
wypadków, 

– szkodami w mieniu czy na 
osobie wynikającymi z odpowie-
dzialności cywilnej w związku 
z prowadzoną działalnością,

– szkodami z tytułu wypadków 
przy pracy.
Z całą pewnością można też 

rozważyć zakup produktów ubez-
pieczeniowych o charakterze do-
datkowym, jak na przykład ubez-
pieczenie ochrony prawnej, które 
zabezpiecza od strony finansowej 
interes prawny lekarza, zarówno 
w zakresie związanym z wykony-
waniem samego zawodu, jak i w 
zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej, czy nawet w życiu 
prywatnym. Odszkodowanie z ty-
tułu tego ubezpieczenia obejmuje 
honorarium prawnika, kosztów 
sądowych i innych wydatków zwią-
zanych z dochodzeniem lub obroną 
swoich praw w sądzie. Jednak 

należy pamiętać, że ubezpieczenie 
to nie pokrywa samego odszkodo-
wania, które ewentualnie będzie 
trzeba zapłacić w przypadku prze-
granego sporu sądowego. 

Innym dodatkowym produktem 
ubezpieczeniowym, który z całą 
pewnością można zarekomen-
dować branży medycznej jest 
ubezpieczenie od utraty dochodu, 
które zapewnia zabezpieczenie 
finansowe w sytuacji czasowej lub 
trwałej niezdolności do wykonywa-
nia zawodu, powstałej na skutek 
nieszczęśliwego wypadku lub 
choroby. Świadczenie odszkodo-
wawcze może być wypłacane przez 
kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, 
co pozwala na zachowanie stabil-
ności finansowej w trakcie powrotu 
do zdrowia.
Pełna oferta ubezpieczeniowa na 
www.gsmed.pl.
Kontakt z doradcą: (22) 458 46 62, 
info@grassavoye.pl

E-lerning

E-learning
już ponad cztery tysiące lekarzy 

i lekarzy dentystów z wojewódz-
twa mazowieckiego zarejestrowało 
się w projekcie „E-learning w słu-
zbie lekarzom”, by uzyskać dostęp 
do multimedialnych programów 
edukacyjnych i zdobyć wymagane 
ustawowo punkty edukacyjne. Po 
szczegóły zapraszamy do Internetu 
na stronę www.kursy-elearning.pl.

Mamy dobrą wiadomość. Obec-
nie z programu mogą skorzystać 
lekarze z całej Polski, którzy we-
zmą udział w badaniu ankietowym 

– oznajmia Ryszard Majkowski 
z warszawskiej izby lekarskiej. Ce-
lem badawczym jest rozpoznanie 
opinii środowiska zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów na te-
mat użyteczności technik zdalnego 
kształcenia w realizacji obowiązku 
doskonalenia zawodowego, a tak-
że weryfikacja poglądów o szcze-
gólnej przydatności e-learningu 

w szybkim transferowaniu kwalifi-
kowanej wiedzy. 

Każdy lekarz czy lekarz dentysta, 
kto wypełni i prześle elektronicznie 
na adres e-mail medmanager@
wp.pl wypełnioną ankietę, umowę, 
oświadczenie podatnika i deklara-
cję uzyska symboliczne wynagro-
dzenie i możliwość nieodpłatnego 
udziału w projekcie pn. „E-learning 
w służbie lekarzom”. Słowem, za 
poświęcony czas na wypełnienie 
ankiety (około 5 minut) uzyskacie 
Państwo możliwość zdobycia aż 
350 punktów edukacyjnych (naj-
później do dnia 31 grudnia 2013 
roku). Formularze umowy zlecenia, 
oświadczenia, ankiety oraz dekla-
racji przystąpienia do projektu „E-
learning w służbie lekarzom” można 
pobierać ze strony internetowej: 
www.medmanager.com.pl.

Jak skutecznie uniknąć kar za 
błędy na receptach refundowa-
nych? – to jeden z naszych kur-
sów, który cieszy się niesłabnącą 
popularnością dzięki fantastycznej 

pracy dr med. Macieja Jędrzejow-
skiego z Warszawy. Nowych prze-
pisów trzeba się po prostu dobrze 
nauczyć. To jest nasza recepta na 
Twoje potencjalne kłopoty z krew-
kimi inspektorami NFZ – prze-
konuje Mariola Romańska. Aby 
zacząć wystarczy nam w domu lub 
w pracy stacjonarny komputer, ta-
blet lub netbook z kartą mobilnego 
Internetu lub coraz popularniejszy 
dostęp do sieci bezprzewodowej 
WiFi. Bez ruszania się ze swojego 
miejsca zamieszkania, czasem 
odległego od centrów naukowych 
i akademickich, bez rezerwacji 
nietanich hoteli, bez umizgów do 
przełożonych o łaskawą zgodę na 
wyjazd służbowy, uczestniczymy 
w ciekawych wykładach, poszerza-
my zawodowe horyzonty, spraw-
dzamy zdobytą wiedzę w testach 
i zdobywamy punkty edukacyjne, 
dopełniając obowiązku doskona-
lenia zawodowego.
Więcej informacji: tel. 535-888-594

(ms)
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Wręczenie Odznaki Honorowej WIL. Od lewej: dr n. med. Lesław Jacek Pypeć, 
lek. dent. Jacek Woszczyk, płk dr n. med. Stanisław Żmuda

W dniach 27-29.09.2013 r., 
w Słoku k. Bełchatowa, od-

były się Czwarte Łódzkie Spotkania 
Stomatologiczne, zorganizowane 
przez Komisję Stomatologiczną 
OIL w Łodzi. Zaproszenie, jako go-
ście honorowi, przyjęli: prezes NIL 
Maciej Hamankiewicz, wiceprezes 
NIL Anna Lella, prezes OIL w Ło-
dzi Grzegorz Mazur, członkowie 
Komisji Stomatologicznej NIL i izb 
okręgowych.

W spotkaniu wzięło udział 380 
lekarzy dentystów, w tym człon-
kowie Wojskowej Izby Lekarskiej 
Obecne były także liczne stoiska 
firm stomatologicznych.

W dniu 27 września nastąpiło 
otwarcie konferencji, w tracie któ-
rego wiceprezes OIL w Łodzi, dr n. 
med. Lesław Jacek Pypeć otrzymał 
Odznakę Honorową Wojskowej 
Izby Lekarskiej. Odznakę, w imie-
niu kapituły wręczyli: lek dent. Jacek 
Woszczyk i płk dr n. med. Stanisław 
Żmuda. 

W trakcie pierwszej sesji wykła-
dowej można było wysłuchać wystą-
pień: prof. E. Bołtacz-Rzepkowskiej, 
dr hab. S. Kłoska, prof. M. Kozakie-

wicza. Pierwszy dzień wykładowy 
zakończyła wspólna kolacja.

28 września, czyli w drugi dzień 
wykładów, swoje prace przedstawili: 
prof. J. Kobos, prof. J. Sokołowski, 
prof. P. Malara, prof. K. Emerich, 
dr n. med. Ł. Tyszler i lek. W. Kra-

Czwarte Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Wykład płk. dr. n. med. Stanisława Żmudy

kowski. Przed kolacją przy grillu, 
swoim „wykładem” na temat różnic 
pomiędzy kobietą a mężczyzną (i to 
nie tylko anatomicznych) zabawiał 
nas Emilian Kamiński, szef teatru 
Kamienica w Warszawie. 

29 września, czyli trzeci dzień 
zjazdu był sesją wykładową Woj-
skowej Izby Lekarskiej. Swoje 
wykłady przedstawili: ppłk lek dent. 
R. Budziłło „Diastema: wada czy 
zaleta? Korekta zębów w strefie 
estetycznej”, płk dr n. med. St. 
Żmuda „Laseroterapia w stomato-
logii: nowe możliwości i wyzwania” 
oraz lek. dent. J. Woszczyk „Czego 
można się spodziewać w implanto-
protetyce po współpracy chirurga 
z protetykiem?”

Dziękujemy Komitetowi Orga-
nizacyjnemu i Komisji Stomato-
logicznej OIL w Łodzi za świetną 
organizację i przyjęcie. Mam na-
dzieję, że gospodarzom wystarczy 
pomysłów i zapału do zorganizo-
wania Piątych Łódzkich Spotkań 
Stomatologicznych.

 lek. dent. Jacek WosZcZyK
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W dniach od 12 do 14 września 
2013 roku odbył się czwarty 

/a trzeci w Spale/ zjazd X kursu 
Wydziału Lekarskiego WAM. 

Tym razem pretekstem do spo-
tkania było czterdziestolecie ukoń-
czenia studiów i promocji. Na 
144 promowanych stawiło się 63 
kolegów, 27 niestety zmarło, 14 
mimo gorączkowych poszukiwań 
nie udało się odnaleźć. Z pozosta-
łej czterdziestki część nie mogła 
przyjechać z powodu choroby 
lub obowiązków służbowych i ro-
dzinnych, a część nie była widać 
zainteresowana spotkaniem. Tylko 
dwóch kolegów nie udało mi się 
rozpoznać, za to główny organi-
zator Ryszard Kozłowski nie był 
rozpoznawany przez dwudziestu 
trzech uczestników. Honorowym 
gościem był nasz dowódca mjr/płk 
Stanisław Sołtysiński, który mimo 
83 lat jest nadal dziarski i taki sam, 
jakim go zapamiętaliśmy. 

Zjazd X kursu Wydziału Lekarskiego WAM
Następnego dnia po przyjeździe 

odbyliśmy podróż sentymentalną 
do Łodzi. Dzięki Komendantowi 31 
WOG zwiedziliśmy przechodzący 
generalną modernizację „obiekt” 
na Źródłowej. Nasz blok z dawną 
salą kinową jeszcze siermiężny. 
Dużo radości dostarczyły zdjęcia na 
schodach wejściowych do budynku 
i dowódcy na charakterystycznym 

„murku”. Następnie pojechaliśmy do 
WCKM. Komendant umożliwił nam 
jego zwiedzanie i dopiero wtedy 
widoczna była szalona różnica 
w szkoleniu i warunkach zakwate-
rowania obecnych podchorążych. 
Wieczorem, kończące się późno 
w nocy rozmowy wspomnieniowe. 

Następnego dnia „szybkie wy-
kwaterowanie” dla gości dożynek 
prezydenckich. Dla chętnych msza 
w intencji tych „co na niebieskim dy-
żurze” i powrót do domu. Za dwa lata 
według zapewnień kolegi Janusza 
Cioska spotkanie w Wałczu. Niestety 

nie udało się zrealizować jednego 
z zamierzeń – wmurowania tablicy 
pamiątkowej poświęconej naszemu 
zmarłemu koledze Krzysztofowi 
Kijewskiemu, który przez wiele lat 
był lekarzem Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich w Spale. Według zapew-
nień nowego dyrektora, po pokonaniu 
obowiązujących procedur administra-
cyjnych, tablica z naszym udziałem 
zostanie umieszczona w godnym 
miejscu na terenie ośrodka.

Andrzej radZieWicZ-WinnicKi

Sprawozdania
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Po przeczytaniu w kilku numerach 
„Skalpela” informacji o zjazdach 

i spotkaniach koleżeńskich postano-
wiłem, w imieniu kolegów i swoim, 
podzielić się z czytelnikami naszymi 
osiągnięciami na tym polu. Koszalin, 
z racji utrzymywania przez wiele lat 
dużego garnizonu złożonego z kil-
ku jednostek wojskowych, szkoły 
oficerskiej oraz jednostki WOP-u 
(później Straży Granicznej) stał się 
miejscem służby, pracy i zamiesz-
kania wielu absolwentów Wojskowej 
Akademii Medycznej. W Koszalinie 
oraz okolicy mieszka kilkudziesięciu 
lekarzy, którzy skończyli tę uczelnię. 
Są to absolwenci wielu roczników 

– kursów od drugiego, aż po 41, 
a nawet ci, którzy studia zaczynali 
w czasach przed powstaniem WAM. 
Najmłodszy z nas wciąż pełni czyn-
ną służbę wojskową. 

Pierwsze liczniejsze spotka-
nie wamowców miało miejsce 
na początku 2006 roku. Niestety, 
powodem była smutna okolicz-
ność, a mianowicie śmierć nasze-
go kolegi, Mariana Dankiewicza. 
Jednak mając w pamięci Mańka, 
padła propozycja by spotykać się 
częściej. Tak też się dzieje do dnia 
dzisiejszego.

Nasze imprezy mają różny cha-
rakter, od koleżeńskich zebrań po-
przez spotkania okolicznościowe, aż 
do imprez uroczystych. I choć brzmi 
to bardzo poważnie, to tak napraw-
dę każda, nawet drobna okazja jest 
dobrym pretekstem do miłego spo-
tkania w kole-żeńskim gronie. 

Najczęściej odbywają się zebra-
nia. Ich częstotliwość jest bardzo 
różna, przeciętnie jednak co 4-6 
tygodni (w większości w restauracji 
staropolskiej, a to za sprawą naszej 
wspólnej sympatii do rodzimej 
kuchni). Omawiamy na nich sprawy 
bieżące (zawodowe i środowisko-
we), wypracowujemy stanowiska 
w sprawie przygotowania poważ-
niejszej imprezy. Przede wszyst-
kim chodzi jednak o zwyczajne, 

koleżeńskie pogadanie. Zawsze 
kończy się wspominaniem różnych 
historii, zarówno zabawnych, jak 
i tych smutnych, z okresu życia 
studenckiego i późniejszej pracy. 
Pomimo upływu czasu nadal śmie-
jemy się z tych samych anegdot czy 
dowcipów, a niektóre z najczęściej 
przytaczanych powiedzeń na stałe 
weszły do naszego języka, stając 
się swoistym wyróżnikiem tych 
spotkań. W zebraniach uczestni-
czy przeciętnie od 6 do 12 osób, 
głównie tzw. młodzież, co naszych 
realiach oznacza kursy zaczynają-
ce się cyfrą 3. 

Spotkania okazjonalne, to już 
sprawa poważniejsza. Odbywają 
się one regularnie przy okazji 
rozmaitych świąt, zyskując nawet 
stałe nazwy umowne. Przykładem 
może być śledzik z okazji Bożego 
Narodzenia, czy wielkanocne ja-
jeczko. Tutaj liczba uczestników 
to już minimum kilkanaście osób, 
nierzadko dochodzi jednak ona do 
trzydziestu. Wówczas mamy już 
integrację wielopokoleniową, czy 
też, jak należałoby powiedzieć, wie-
lokursową. Podobnie jak podczas 
regularnych zebrań zaczynamy od 
omówienie spraw personalnych 
i bieżących, po czym przechodzimy 
do rozmów i wspominek. Okazuje 
się, że istnieje pewne kontinuum. 
Niektóre aspekty życia w Łodzi, 
zarówno na Źródłowej czy na Placu 
(nazwa się zmieniała, ale wszyscy 
wiedzą o jaki plac chodzi) były 
jednakowe dla nas niezależnie od 
czasów, w jakich studiowaliśmy. 
To nas łączy niezależnie od wieku 
i pozycji zawodowej.

Największą imprezą tego typu 
była tzw. kamaszówka w rocznicę 
wcielenia do służby wojskowej. 
Okazało się bowiem, że starsi 
koledzy trafili do wojska w dniu 31 
lipca, a młodsi, w tym także piszący 
te słowa, 1 sierpnia. Z tej okazji 
w 2009 roku, w sobotę pierwszego 
dnia sierpnia, spotkało się blisko 

40 osób. To była już poważna im-
preza, której głównym elementem 
były krótkie wystąpienia każdego 
z uczestników, w czasie którego 
wymieniał on datę wcielenia i na-
zwę WKU, podczas gdy reszta 
wznosiła toast za jego zdrowie. 
Kamaszówka jest inicjatywą cen-
ną, choć nieco trudną do realizacji 
z uwagi na termin, wypadający 
w środku wakacji.

Opisane powyżej spotkania 
mają charakter ograniczony tylko 
do absolwentów WAM-u. Czasem 
dopuszczano także kolegów zaczy-
nających studia na naszej uczelni, 
a uzyskujących dyplom już w innym 
miejscu. Jednak organizujemy 
też imprezy bardziej otwarte. Pod 
koniec listopada odbywa się co 
roku Bal Podchorążego, na który 
zapraszani są wamowcy wraz 
osobami towarzyszącymi (chociaż 
samotnych nie wyganiamy). Jak 
nazwa wskazuje jest to spotkanie 
uroczyste z tańcami aż do rana. 
Nasz bal zaszczycają także koledzy 
z innych miast (lub jak to mawiamy 

– garnizonów): Słupska, Ustki, Ko-
łobrzegu, Trzebiatowa, Szczecina, 
Szczecinka, a nawet z Łodzi.

Oprócz spotkań czysto rozryw-
kowych, w bieżącym roku, zainau-
gurowaliśmy nowy typ aktywno-
ści. W dniu 15 sierpnia, podczas 
uroczystości patriotycznej, która 
odbywała się na placu przed po-
mnikiem Marszałka Piłsudskiego 
w Koszalinie, nasza delegacja 
złożyła wiązankę kwiatów. Wystą-
piliśmy pod egidą Stowarzyszenia 
Absolwentów WAM-u, którego 
jesteśmy członkami.

Warto jednak podkreślić, że 
nasze kontakty nie ograniczają się 
jedynie do spotkań towarzyskich. 
Koszalińscy wamowcy stanowią 
bowiem wyjątkowo zgraną grupę, 
której członkowie współpracują za-
wodowo i wymieniają doświadcze-
niami z pracy lekarza, jak również 
pomagają sobie w trudnych sytu-

Spotkania WAM-owców z Koszalina i okolic
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acjach. To poczucie przynależności 
do grupy i chęć wspólnego działa-
nia wzbogacone o takie elementy 
jak chociażby wspomniany już oso-
bliwy żargon, niejednokrotnie było 
dostrzegane przez osoby spoza 
naszego środowiska i stawiane za 

W dniach 11-15.09.2013 r. na 
terenie Centralnego Ośrodka 

Sportu w Zakopanem odbyły się 
już XI Letnie Igrzyska Lekarskie. 
W zawodach uczestniczyło ponad 
200 lekarzy i lekarek z całej Polski, 
biorąc w ciągu 4 dni udział w ponad 
15 konkurencjach, z podziałem na 
5 kategorii wiekowych. 

W bogatym programie igrzysk 
spośród licznych dyscyplin ze-
społowych oraz indywidualnych 
rozgrywane były m.in. konkurencje 
Królowej Sportu – lekkiej atle-
tyki. W zawodach udany debiut 
odnotował ppor. lek. stażysta Se-
bastian Spaleniak z Wojskowego 
Instytutu Medycznego w Warsza-
wie zdobywając 3 złote medale 
w konkurencjach: pchnięcia kulą, 
rzutu dyskiem i rzutu oszczepem. 
Sebastian trenuje lekką atletykę 
od kilkunastu lat osiągając wy-
sokie wyniki, zwłaszcza w swojej 

wzór integracji i budowania relacji 
koleżeńsko-zawodowych.

Pisząc te słowa pragnę podzie-
lić się osiągnięciami koszalińskich 
wamowców, a tym samym zachęcić 
kolegów rozproszonych po Polsce 
i świecie do integracji lokalnych 

środowisk lekarzy z przeszłością 
wamowską, po to, abyśmy wspierali 
się wzajemnie oraz podtrzymywali 
tradycję WAM-u tak brutalnie prze-
rwaną przez polityków.

Janusz GudajcZyK
XXVII kurs WAM

koronnej dyscyplinie- pchnięciu 
kulą. Swój niewątpliwie udany start 
w zawodach uważa za początek 
przygody z Igrzyskami Lekarskimi, 
mając nadzieję na kontynuację 
oraz rozpowszechnienie tej formy 

XI Letnie Igrzyska Lekarskie w Zakopanem

sprawdzenia się w sporcie wśród 
kolegów i koleżanek z Wojskowej 
izby Lekarskiej, których, póki co, 
było jak na lekarstwo. 

Tym bardziej, że Igrzyska to nie 
tylko rywalizacja sportowa, to także 
wieczorne spotkania towarzyskie 
z dekoracją medalową i nawiązywa-
niem nowych kontaktów przy dobrej 
muzyce, a sprzyjająca pogoda w ma-
lowniczym o tej porze roku Zakopa-
nem zachęca także do aktywnego 
wypoczynku na górskich szlakach. 

Oprócz rozgrywanych Letnich 
Igrzysk, organizator oferuje także 
sprawdzenie się w dyscyplinach 
zimowych. Zatem następne zma-
gania lekarzy już niedługo podczas 
Igrzysk Zimowych. 

Szczegółowe wyniki igrzysk 
z podziałem na dyscypliny oraz 
galeria zdjęć znajdują się na stronie 
www.igrzyskalekarskie.org. 

Sebastian sPaleniaKSebastian Spaleniak, trzykrotny złoty medalista igrzysk

Lekarski sport
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Pułkownik doktor nauk medycz-
nych Roman Nowakowski, syn 

Franciszka, urodził się 24.07.1927 r. 
w miejscowości Raków (woj. po-
znańskie), w wielodzietnej rodzinie 
rolniczej.

Po trudnych latach okupacji 
i powrocie z robót przymusowych 
z Niemiec kontynuował przerwaną 
naukę. 28 listopada 1948 r. wstępu-
je ochotniczo do Wojska Polskiego 
i zostaje przyjęty do Oficerskiej 
Szkoły Felczerskiej w Łodzi. 

We wrześniu 1950 r. po ukoń-
czeniu szkoły mianowany na pierw-
szy stopień oficerski – chorążego, 
z przydziałem służbowym do 17 pp. 
na stanowisko felczera.

W 1951 r. wstępuje do Fakultetu 
Wojskowo-Medycznego, Wojsko-
wego Centrum Wyszkolenia Me-
dycznego (WCWMed.) w Łodzi.

Studia medyczne rozpoczął na 
Wydziale Lekarskim w Akademii 
Medycznej w Łodzi, w ramach 
wspomnianego Fakultetu Woj-
skowo-Medycznego. Po odbyciu 
studiów i złożeniu przepisowych 
egzaminów otrzymał dyplom leka-
rza 31.08.1957r.

W okresie szkolenia wojskowo-
medycznego w Fakultecie Woj-
skowo-Medycznym (25.10.1951 

– 31.08.1957) nabył wiedzę i umie-
jętności niezbędne w pracy lekarza 
wojskowego.

W 1957 r. został mianowany 
w korpusie osobowym oficerów 
służby zdrowia na stopień porucz-
nika i skierowany do pełnienia 
służby wojskowej na stanowiskach: 
lekarza w Oficerskiej Szkole Ra-
diotechnicznej w Jeleniej Górze 
(1957-1959), starszego lekarza 45 
plm (1959-1960), kierownika am-
bulatorium Wojskowego Zespołu 
Wypoczynkowego w Szklarskiej 
Porębie (1960-1962). 

W latach 1962-1972 był wy-
znaczony kolejno: st. lekarzem 28 

pczśr., po. dowódcy 58 bat. med. 
i szefem służby zdrowia 20 DPanc. 
w Szczecinku. W okresie 1972-77 
sprawował funkcję przewodniczące-
go Garnizonowej Wojskowej Komisji 
Lekarskiej w Elblągu. W latach 1977- 

-92 skierowany do dalszej służby woj-
skowej poza wojskiem do dyspozycji 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
na stanowisko, początkowo zastępcy 
ds. medycznych, a następnie kierow-
nika Studium Wojskowego Akademii 
Medycznej w Łodzi. Po rozwiązaniu 
Studium Wojskowego (29.02.1992 r.) 
został zwolniony z zawodowej służby 
wojskowej i przeniesiony w stan 
spoczynku.

W miejsce Studium Wojskowe-
go AM w Łodzi, został powołany Za-
kład Medycyny Katastrof w ramach 
Instytutu Chirurgii (1992-1999). 
Kierownikiem Zakładu został płk 
w st. spocz. dr n. med. Roman 
Nowakowski – specjalista I stopnia 
w dziedzinie organizacji i taktyki 
służby zdrowia (od 13.05.1967 r.) 
oraz specjalista II stopnia w dzie-
dzinie położnictwa i ginekologii (od 
21.11.1974 r.).

W 2000 roku decyzją Władz 
Uczelni został zlikwidowany Zakład 
Medycyny Katastrof, a w miejsce 
jego został powołany Zakład Me-
dycyny Ratunkowej i Medycyny Ka-
tastrof, organizacyjnie podporząd-
kowany nowo powstałej Katedrze 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
W nowopowstałym Zakładzie pro-
wadził wykłady i ćwiczenia ze stu-
dentami, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem.

Płk w st. spocz. dr n. med. Ro-
man Nowakowski był autorem bądź 
współautorem około 80 prac nauko-
wych i popularno-naukowych, w tym 
podręczników, skryptów i różnych 
opracowań dotyczących zabezpie-
czenia medycznego masowych strat 
sanitarnych w katastrofach, awa-
riach przemysłowych i klęskach ży-

wiołowych. W 1977 r. obronił pracę 
doktorską w WAM i uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk medycznych. 
Dodatkowo pracował w niepełnym 
wymiarze godzin w oddziale gine-
kologiczno-położniczym Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego im. M. 
Kopernika w Łodzi oraz lecznictwie 
otwartym publicznych zakładów 
służby zdrowia i spółdzielniach le-
karskich na terenie miasta. 

Płk dr n. med. Roman No-
wakowski był pracowity, ambitny 
i lubiany przez współpracowników, 
wymagający i sprawiedliwy wobec 
podwładnych.

Za osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej i naukowej 
oraz w służbie wojskowej był wy-
soko oceniany przez przełożonych. 
Cieszył się szacunkiem podwład-
nych oficerów – wykładowców 
i pracowników cywilnych, a także 
studentów w okresie kierowania 
Studium Wojskowym i Zakładem 
Medycyny Katastrof w AM w Łodzi. 

Gruntownie zmodernizował sale 
wykładowe i gabinety metodyczne 
w budynku Studium Wojskowego, 
tworząc nowoczesną bazę audio-
wizualną do prowadzenia zajęć ze 
studentami ówczesnych wydziałów 
i oddziałów AM w Łodzi. W oparciu 
o Studium Wojskowe i Zakład Me-

Płk dr n. med. Roman Nowakowski
24.07.1927 r. – 18.05.2013 r.
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dycyny Katastrof działały uczelniane 
Koła Polskiego Czerwonego Krzyża 
i uczelniane Koło Ligi Obrony Kraju.

Za osiągnięcia w pracy i służbie 
wojskowej był mianowany na kolej-
ne stopnie wojskowe, pułkownikiem 
został w 1978 r. Był odznaczony 
Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Medalami Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz 
Za Zasługi dla Obronności Kraju, 
Brązowym Medalem Za Zasługi 
dla Obrony Cywilnej. Odznakami 
Honorowymi: II stopnia PCK, Złotą 
i Srebrną Odznaką LOK, Odzna-
ką Za Wzorową Pracę w Służbie 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2013 r.
odszedł na zawsze w wieku 100 lat 

płk rez. lek. Jan KLONOWSKI
absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Poznaniu,

w latach 1940-1945 więzień obozów koncentracyjnych,
zastępca Szefa Służby Zdrowia ds. Lecznictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego,

Przewodniczący Wojskowej Okręgowej Komisji Lekarskiej w Warszawie,
specjalista radiolog 

długoletni pracownik Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Koszykowej w Warszawie

Cześć Jego Pamięci

Zdrowia, Odznaką Honorową m. 
Łodzi. Otrzymał również Medal 
Pamiątkowy 40-lecia Akademii 
Medycznej w Łodzi oraz Odznakę 
Honorową Związku Zawodowego 
Pracowników AM i Państwowych 
Szpitali Klinicznych w Łodzi. 

Jego życie było nacechowane 
poczuciem obowiązku, troską 
o rodzinę i życzliwością dla ludzi 
oraz wysoką pracowitością. Takim 
pozostanie w pamięci bliskich.

Zmarł 10.05.2013 r. i został po-
chowany z ceremoniałem religijnym 
i wojskową asystą honorową na 
Cmentarzu św. Anny – Zarzew, przy 
ul. Lodowej w Łodzi.

Wspomnienie, słowa pożegna-
nia i wyrazy współczucia dla rodziny 

wygłosił płk w st. spocz. dr n. farm. 
Jan Hołyński. Udział w pogrzebie 
wzięli: córka Katarzyna z dziećmi, 
syn Maciej z rodziną oraz pozo-
stała rodzina, a także liczne grono 
przyjaciół, kolegów oraz byłych 
pracowników ze Studium Wojsko-
wego i Zakładu Medycyny Katastrof. 
W imieniu rodziny wspomnienie 
i słowa pożegnania wygłosił wnuk 
Filip, który jednocześnie podzięko-
wał wszystkim zebranym biorącym 
udział w pogrzebie.

Cześć Jego Pamięci

Jan HOłyńSKI
Andrzej steMPel

Łódź, w sierpniu 2013 r.

Zachowajmy Ich w naszej pamięci!
Śp.

lek. Piotr Rusecki
4.11.1947  r. – 17.05.2013 r.

Śp.
dr n. med. Waldemar Wereszko

16.04.1952  r. – 25.11.2012 r.

Śp.
dr n. med. Leszek Kwiatkowski

30.07.1966  r. – 11.09.2013 r.

Śp.
lek. Stanisław Sosnowski

30.04.1954  r. – 9.06.2013 r.

Wspomnienia
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Z kroniki Kliniki Dermatologicznej WIM w Warszawie

Dr Zbigniew Ulanowski
Redaktor Naczelny „Skalpela” 

Biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej

Szanowny Panie Doktorze,
w ostatnim numerze (nr 5 wrze-

sień-październik rok XXII 2013) 
„Skalpela” ukazał się artykuł o hi-
storii i teraźniejszości Kliniki Derma-
tologicznej Szpitala na Szaserów, 
autorstwa Jerzego Malewicza.

W artykule tym są błędy mery-
toryczne, jak też nie wspomniano 
o wielu oddanych pracownikach 
Kliniki, którzy przyczynili się do 
rozwoju dermatologii wojskowej. 

W czasie (lata 1969-1980), kie-
dy byłem związany z Kliniką Der-
matologiczną robiąc specjalizację 
i w latach (1980-1986), kiedy tam 
pracowałem jako asystent, a po-
tem adiunkt od spraw naukowych, 
pracowali również tacy wspaniali 
lekarze jak: dr Iwanciow-Sadowska, 

dr Alicja Biernat, dr Zofia Doroba, 
dr Joanna Buchowicz. Dla ludzi 
tych praca w klinice, była również 
pasją – nie tylko niesienia pomocy 
pacjentom, ale również pisania 
artykułów, organizowania sympo-
zjów dla dermatologów wojskowych 
i wygłaszania referatów. Pomijanie 
ich przez Jerzego Malewicza jest 
wielkim niedopatrzeniem. 

W roku 1968 adiunkt: Stanisław 
Zabielski był majorem.

Również nie wspomniano 
o mnie. W ciągu 6 lat pracy w Kli-
nice miałem 25 publikacji, doktorat 
i na ukończeniu habilitację. 

W roku 1998 na 26-tym Kongre-
sie Dermatologicznym w Warszawie, 
jako pierwszy w Polsce miałem 
cztery wystąpienia na temat botoksu 
i stosowania różnego typu laserów 
w dermatologii, a referat o liposuk-
cji był odrzucony, jako nie będący 
w zainteresowaniu polskich derma-

List w sprawie historii Kliniki Dermatologicznej
tologów. Występowałem wówczas 
jako przedstawiciel własnej Kliniki 
w Sydney, jakkolwiek jako wycho-
wanek Kliniki Dermatologicznej 
CKP WAM pośrednio reprezentowa-
łem dermatologię wojskową, o czym 
większość uczestników doskonale 
wiedziała.

Tak więc lekarze Kliniki Derma-
tologicznej na Szaserów (dr Joanna 
Buchowicz i dr Andrzej Szudzinski) 
pośrednio i bezpośrednio zapocząt-
kowali rozwój dermatologii este-
tycznej w Polsce (szereg publikacji 
w „Dermatologia Estetyczna” vol1/
nr4,5/1999 i vol2nr3,4/2000).

Z wyrazami szacunku

ppłk rez. dr med. Andrzej Szudzinski
Sydney, Australia

PS. Proszę Pana Doktora o zamiesz-
czenie mojego listu w „Skalpelu” jako uzu-
pełnienie historii Kliniki Deramatologicznej 
na Szaserów.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu biuletynu 

„Skalpel” (nr 5/2013) zamieściliśmy 
artykuł „Klinika Dermatologiczna 
Wojskowego Instytutu Medyczne-

go w Warszawie”. Autor artykułu 
błędnie podał nazwisko pierwszego 
Komendanta Szpitala Okręgowe-
go Nr 1 w Warszawie, którym był 
oczywiście płk dr med. Stefan Tar-
nawski i niniejszym sprostowaniem 
przeprasza za pomyłkę.

Zamieszczony powyżej list 
czytelnika przekazałem autorowi 
artykułu, a Jego wyjaśnienia za-
mieszczamy poniżej.

Zbigniew UłANOWSKI

W związku z uwagami do 
mojego artykułu uprzejmie wyja-
śniam, że:

– w dostępnych publikacjach, tj. 
„Lekarz Wojskowy” Suplement III 
z 1995 r., wydany na 50-lecie Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego Woj-
skowej Akademii Medycznej oraz 
w kronice Kliniki Dermatologii nie 
znalazłem informacji dotyczących 
osoby Pana Doktora i czasokresu 
Jego pracy, stopnia naukowego 
i wojskowego, jak również daty 
opuszczenia przez Pana Kliniki;

– w tak krótkim opracowaniu, 
po części wynikającym z ograni-
czonego miejsca na publikację tek-
stów w biuletynie, nie było możliwe 
zaprezentowanie wszystkich osób 
zatrudnionych i specjalizujących 
się w Klinice, za co niewymienio-
nych z imienia i nazwiska prze-
praszam.

Jerzy MaleWicZ



licZyMy na WasZe WsParcie 

zbieramy fundusze na protezy dla naszego przyjaciela  
– afgańskiego policjanta 

Kapitan Ahmad Zia jest komendantem policji w jednym z dystryktów w prowincji Ghazni. 
To tam stacjonują nasi żołnierze, którzy współpracują z afgańską policją. Rok temu kapitan 
Zia został zaatakowany przez rebeliantów. Polskim lekarzom ze szpitala polowego udało 
się uratować mu życie, ale koniecznością była częściowa amputacja nóg. Dziś prosimy 
Was o przyłączenie się do akcji, której celem jest zbiórka pieniędzy na zakup protez dla 
komendanta. 

Kapitan Ahman Zia jest policjantem od ośmiu lat, a od czterech dowódcą posterunku 
w Khwaja Omari. Aby być policjantem w Afganistanie, trzeba mieć wiele odwagi i jeszcze 
więcej wiary w sens służby, by po tak traumatycznych przeżyciach, nadal stać na straży 
porządku w dystrykcie. Komendant, choć już nigdy nie wróci do pełnej sprawności, nadal 
jest autorytetem dla swoich podwładnych i miejscowej ludności. To poczucie obowiązku 
nie pozwala mu zejść z posterunku, który stał się dla niego domem otwartym dla innych 
policjantów j wszystkich potrzebujących pomocy. Dzięki takim ludziom jak kapitan Zia, dziś 
afgańska policja i armia odpowiada za bezpieczeństwo w prowincji Ghazni. 

Zwracamy się do Państwa w imieniu polskich żołnierzy i afgańskiej społeczności dys-
tryktu Khwaja Omari z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Zebrane pieniądze pokryją koszt 
pobytu w Polsce, leczenie, zakup protez dostosowanych do warunków afgańskich oraz 
rehabilitację. 

Pomóżmy komendantowi w tej nierównej walce.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie. 

Fundusze zbiera fundacja VALETUDINARIA (www.valetudinaria.org.pl).

Nr konta bankowego: 
84 1500 1360 12136005 86790000, Bank Zachodni WBK SA O/Bydgoszcz 
z dopiskiem: AFGANISTAN 

mjr Marek PietrZaK 
Zastępca Rzecznika Prasowego 

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych 
tel. 607-388-937 





„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
                                                                      wtedy dopiero wszystko się zaczyna”
                                                                                                              (Ks. Jan Twardowski)

MOŻESZ IM POM�C 
GODNIE ODEJ��

Hospicjum stacjonarne 

Caritas Archidiecezji Warszawskiej 

przeznaczone jest dla osób w ostatnim 

stadium choroby nowotworowej. 

Rocznie obejmujemy opiek  

blisko 250 pacjentów, 

zapewniaj c im opiek  medyczn , 

psychologiczn , socjaln   i duchow . 

Trosk  obj ci s  tak e najbli si chorego.

Dla dalszego sprawnego funkcjonowania 

Hospicjum potrzebuje 

materialnego wsparcia.

WP A  DAROWIZN  NA KONTO:
BANK PKO S.A.

11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
z dopiskiem: 

„na hospicjum stacjonarne”

O rodek Dzia alno ci Leczniczej Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 

ul. Krakowskie Przedmie cie 62, 00-322 Warszawa, tel. 22 826 56 04

WSPÓLNIE MO EMY WI CEJ!


