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Dlaczego ogórek nie œpiewa?
Pytanie to, w tytule
postawione tak œmia³o,
choæby z najwiêkszym bólem
rozwi¹zaæ by nale¿a³o.

Jeœli ogórek nie œpiewa,
i to o ¿adnej porze,
to widaæ z woli nieba
prawdopodobnie nie mo¿e.

Lecz jeœli pragnie? Gor¹co!
Jak dot¹d nikt. Jak skowronek.
Je¿eli w s³oju noc¹
³zy przelewa zielone?

Mijaj¹ lata, zimy,
raz s³oneczko, raz chmurka;
a my obojêtnie przechodzimy
ko³o niejednego ogórka.

(K. I. Ga³czyñski)

Stoimy u progu tak zwanego „sezonu ogórkowego” - takiego
sensu stricto i takiego symbolicznego, zwi¹zanego z pocz¹tkiem
lata. Tytu³owe pytanie jest wiêc jak najbardziej na czasie. Odpo-
wiedzi na nie poszukiwa³ poeta, pochylaj¹cy siê nad s³ojem ki-
sz¹cych siê, byæ mo¿e we w³asnym sosie, ogórków. Mo¿ecie
poszukaæ jej i Wy, Szanowni Czytelnicy, choæby w ramach towa-
rzyskiego small talk. To z pewnoœci¹ pomo¿e, podczas spotkañ,
przydarzaj¹cych siê w letnich okolicznoœciach przyrody, pomi-

SOKOLIM DZIOBEM

Joanna Soko³owska

n¹æ kwestie, które raczej powinny zostaæ ob³o¿one towarzyskim
embargo. Jestem pewna, ¿e „ogórek” (byle nie Magdalena), to
zawsze lepszy temat ni¿ polityka, wychowanie dzieci (w³asnych),
brak wychowania dzieci (cudzych), zdrowie (i jego brak) oraz
pieni¹dze (i ich brak). Najbardziej oryginalne przemyœlenia,
zw³aszcza wi¹¿¹ce kwestie wokalnych umiejêtnoœci ma³osolne-
go z ogólnie pojêt¹ tematyk¹ medyczn¹, z przyjemnoœci¹ opu-
blikujemy jako dowód Pañstwa poczucia humoru i dystansu do
otaczaj¹cej rzeczywistoœci.

W ¿yciu Izby Lekarskiej, choæ miesi¹ce letnie bêd¹ na pewno
czasem nieco mniejszej aktywnoœci, na „sezon ogórkowy” ra-
czej nie znajdziemy czasu. Obraduj¹cy 6 kwietnia Okrêgowy
Zjazd Lekarzy okreœli³ zadania i plan pracy na najbli¿sze mie-
si¹ce. O obradach i towarzysz¹cych im emocjom przeczytacie
Pañstwo na kolejnych stronach Biuletynu, a pe³n¹ treœæ sprawoz-
dañ i uchwa³ oraz relacjê fotograficzn¹ znajdziecie na stronie
internetowej izby w odpowiedniej zak³adce (http://www.oil-
plock.pl/924-39.html).

Delegaci dyskutowali o tym, co zaprz¹ta nasze lekarskie g³o-
wy w zwi¹zku z permanentn¹ i trwaj¹c¹ od zawsze reform¹ syste-
mu opieki zdrowotnej. W tym roku na plan pierwszy wysunê³y
siê kwestie tak zwanej informatyzacji - wprowadzenia „e-doku-
mentów”, które choæ s¹ jaskó³kami nowoczesnoœci, nie czyni¹ -
jak na razie - naszej pracy ³atwiejsz¹.

Najwiêcej emocji w zjazdowej debacie wzbudzi³ temat finan-
sowania pracy w organach samorz¹du lekarskiego. Dotychcza-
sowy, ca³kowicie spo³eczny jej charakter, w wyniku decyzji de-
legatów, ma siê zmieniæ. Zjazd zobowi¹za³ Okrêgow¹ Radê
Lekarsk¹ do opracowania i wdro¿enia systemu takich rekom-
pensat. Efekt tej pracy poznacie Pañstwo we wrzeœniu, a kolejny
Okrêgowy Zjazd podda go ocenie.

Du¿y niepokój wœród obraduj¹cych wzbudzi³a nieobecnoœæ
na sali m³odych lekarzy. Czy ich absencja to brak chêci, czy
wrodzona - „z woli nieba” - nieumiejêtnoœæ pracy spo³ecznej?
Wci¹¿ poszukujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak siê
dzieje i sposobu na to, by nie „kisiæ siê we w³asnym sosie” wci¹¿
niezmiennego zespo³u dzia³aczy samorz¹du.

***
Licz¹c na to, ¿e Pañstwa gabinety w okresie letniej kaniku³y

bêd¹ mniej oblegane ni¿ w „grypowe” miesi¹ce, na ³amach na-
szej gazety zachêcam do wziêcia udzia³u w akcji Fundacji Po-
wszechnego Czytania „Ksi¹¿ka na receptê. Recepta na sukces”.
OIL w P³ocku jest lokalnym partnerem tej ze wszech miar godnej
promowania inicjatywy. Ostatnia strona Biuletynu jest równo-
czeœnie plakatem. Ka¿dy z nas mo¿e go wyci¹æ i zawiesiæ tam,
gdzie spotyka swoich pacjentów. Wszystkim zainteresowanym
Biuro OIL udostêpni te¿, dziêki przychylnoœci Fundacji, mate-
ria³y edukacyjne i promuj¹ce czytelnictwo oraz informacjê o
warunkach przyst¹pienia do akcji. Przy³ó¿my, proszê, nasze le-
karskie rêce do tego, by nasi pacjenci czytali - bêd¹ od tego
zdrowsi i m¹drzejsi - tak pokazuj¹ badania. Jestem pewna, ¿e
gdy kiedyœ to nast¹pi, bêdziemy ¿yæ i pracowaæ w fajnym miej-
scu. A jeœli nie my, to nasze zdolne, lekarskie dzieci…
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Szanowni Pañstwo. Lekarze i Lekarze Dentyœci, cz³onkowie
OIL P³ock!

Min¹³ rok pracy VIII kadencji p³ockiego samorz¹du lekarzy i
lekarzy dentystów. Zgodnie z ustaw¹ o izbach lekarskich odby-
liœmy zjazd sprawozdawczy. W historii naszego samorz¹du to
zjazd 39. Sala Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej, dziêki ¿yczliwoœci rektora, Pana prof. nadzw.
dr hab. n. med. Macieja S³odkiego, udostêpniona na nasze po-
trzeby, okaza³a siê wystarczaj¹co pojemna i wyposa¿ona aby
sprawnie przeprowadziæ zadanie.

Zjazd podzielony zosta³ na dwie czêœci.
W pierwszej, po ukonstytuowaniu prezydium zjazdu, wys³u-

chaliœmy sprawozdañ organów i zosta³y przyjête  stosowne
uchwa³y.

W drugiej podjêliœmy dyskusjê o codziennoœci lekarskiego
¿ycia, o tym czego mo¿emy siê spodziewaæ, w zwi¹zku z rozwi-
jaj¹c¹ siê komputeryzacj¹ i informatyzacj¹ naszej pracy, mo¿li-
wych zmianach w zasadach kszta³cenia specjalistycznego i in-
nych zmianach w ustawie zawodowej, sugerowanych w opraco-
waniu zespo³u Ministra Zdrowia, powsta³ego w wyniku porozu-
mienia z lekarzami Porozumienia Rezydentów w lutym 2018
roku.

Omówiliœmy kwestie poprawnoœci prowadzenia rejestru in-
dywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk le-
karskich i lekarsko-dentystycznych i odpowiedzialnoœci orga-
nu rejestrowego, jakim jest Okrêgowa Rada Lekarska.  Dyskuto-
waliœmy o trudnoœciach, a wrêcz niechêci poszczególnych pod-
miotów leczniczych do wspó³pracy, daj¹cej mo¿liwoœæ aktuali-
zacji rejestru, bez nadmiernego obci¹¿ania lekarzy konieczno-
œci¹ dokonywania zmian w ustawowym 14 dniowym terminie
od ich zaistnienia, a  tak¿e analizie niezbêdnych zmian w finan-
sach samorz¹du.

Goœciem Zjazdu by³ prezes Kujawsko-Pomorskiej  Izby Le-
karskiej w Toruniu - Wojciech Kaatz. Na zaproszenie odpowie-
dzia³a te¿ prezes p³ockiego szpitala Œw. Trójcy Ewa Nieœcieren-
ko, cz³onek naszego samorz¹du.

O ile czêœæ sprawozdawcza by³a, jak to zwykle jest, ma³o in-
tryguj¹ca, to pozosta³e punkty wywo³ywa³y szybsze bicie serca.

Ryszard Moñdziel
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Dyskusja delegatów i uchwa³y programowe to koniecznoœæ, aby
zakreœliæ zadania którymi ma obowi¹zek zaj¹æ siê Rada. Takie
te¿ zosta³y podjête.

Zjazd przyj¹³ uaktualnione jednolite teksty statutu OIL P³ock
i regulaminu Rady OIL P³ock. Przyj¹³ tak¿e stanowisko okreœla-
j¹ce stan obecny i zadania na kolejne miesi¹ce.

Drodzy Pañstwo!
Dziêkujê wszystkim delegatom, którzy pamiêtali o przyjê-

tym na siebie obowi¹zku reprezentowania wyborców poszcze-
gólnych rejonów wyborczych i uczestniczyli w 39 Okrêgowym
ZjeŸdzie Lekarzy w dniu 6 kwietnia 2019 roku.

Tym delegatom, którzy nie zdecydowali siê na udzia³, muszê
przypomnieæ, ¿e aby obrady najwy¿szej w³adzy - Zjazdu - mia³y
sens i by³y wa¿ne, tak¿e ich obecnoœæ jest konieczna. Kierunki
podejmowanej pracy, oczekiwania lekarzy, zadania do wykona-
nia okreœla w³aœnie OZL. Przy niedostatecznej aktywnoœci dele-
gatów nie mo¿na mówiæ o realizowanych, czy nierealizowanych
oczekiwaniach lekarzy, a tym bardziej byæ pewnym, ¿e praca
wybranych do poszczególnych organów w³adz OIL P³ock jest
w³aœciwie prowadzona.

Chcê tak¿e serdecznie podziêkowaæ wszystkim kole¿ankom
i kolegom lekarzom i lekarzom-dentystom wspó³pracuj¹cym w
Prezydium i Radzie OIL P³ock za ich aktywnoœæ.

Dziêkujê cz³onkom OSL, OROZ, Komisji Rewizyjnej za pra-
cê i przygotowanie sprawozdañ. Dziêkujê przewodnicz¹cym
komisji problemowych za prowadzon¹ aktywnoœæ. Wiem, ¿e jest
to dodatkowy wysi³ek, ¿e wymaga czasu i poœwiêcenia, czasem
rezygnacji z czegoœ dla siebie, aby sprostaæ oczekiwaniom in-
nych. Niech satysfakcja, ¿e Okrêgowa Izba Lekarska w P³ocku
pracuje, ¿e stara siê byæ dla lekarzy i lekarzy dentystów, jako
urz¹d wykonuj¹cy czêœæ zadañ powierzonych przez MZ jak naj-
bardziej przyjazna, a jako miejsce spotkañ lekarzy, dziêki pra-
cownikom biura tworz¹cych domow¹ atmosferê zawsze otwarta,
bêdzie wystarczaj¹co motywuj¹ca do bardziej wytê¿onej i jesz-
cze bardziej profesjonalnej pracy.

Dziêkujê prezydium 39 Okrêgowego Zjazdu Lekarzy za spraw-
ne poprowadzenie zjazdu, a pracownikom OIL P³ock za przygo-
towanie organizacyjne i techniczne.

Za rok zjazd numer 40. Do zobaczenia! Mam nadziejê, ¿e
spotkamy siê w liczniejszym sk³adzie delegatów.

Sprawozdanie ze zjazdu oraz treœæ uchwa³ i apeli na stronie http://www.oilplock.pl/924-39.html
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ZJAZDOWE  KOMENTARZE

Judyta Knobelsdorf

Na sali obrad zabrak³o m³odych lekarzy. Przyczyna? Byæ mo¿e
jest ni¹ brak poczucia mocy sprawczej, jak¹ odczuwa ma³a gru-
pa œwie¿ych adeptów zawodu w du¿ym gronie osób doœwiad-
czonych zarówno w pracy zawodowej, jak i samorz¹dowej.

Najwiêksze emocje w zjazdowej debacie wywo³a³a dyskusja
dotycz¹ca rekompensaty za pracê w samorz¹dzie. Jest to zrozu-
mia³e - trzydzieœci lat trwa³ spo³eczny model pracy w samorz¹-
dzie i ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e zmiana tej sytuacji to
jak przekroczenie Rubikonu. Powrotu nie bêdzie.

El¿bieta Mazurkiewicz

Frekwencja by³a chyba podobna, jak na wczeœniejszych zjaz-
dach. Z oczywistych przyczyn zawsze wy¿sza jest wówczas, gdy
maj¹ one charakter wyborczy. Nie dziwi mnie te¿ specjalnie nie-
obecnoœæ m³odych lekarzy. Zapraszani do aktywnoœci w samo-
rz¹dzie - nie podejmuj¹ jej, pewnie niewiele wiedz¹ o proble-
mach œrodowiska. Ale sk¹d maj¹ jednak wiedzieæ, skoro „nie
bywaj¹”? Ta grupa zawsze by³a mniej aktywna, mo¿e poza cza-
sem gdy do samorz¹du wkroczy³a silna grupa pod wezwaniem
Jarka Waneckiego - Kapitu³a  Szczere Po³¹czenie. To byli ludzie,
którzy chcieli zaistnieæ, dzia³aæ i pisaæ. Tyle tylko, ¿e dziœ ich
tak¿e nie widaæ w pracach Izby. Dlaczego stracili chêæ czynnego
uczestniczenia w jej ¿yciu?

Przykro mi, ¿e starsze pokolenie lekarzy nie wykszta³ci³o li-
derów, którzy sprawi¹ by m³odzi nie unikali zaanga¿owania w
pracê naszej korporacji. St¹d p³yn¹cy od Okrêgowej Rady Le-
karskiej apel do liderów poszczególnych okrêgów wyborczych
o analizê obecnoœci na zjeŸdzie - po to, by zwiêkszyæ kontakt z
m³odymi, by sprowokowaæ szczer¹ rozmowê, w której, byæ mo¿e,
us³yszymy s³owa krytyki. Niech taka dyskusja zachêci do wspól-
nego dzia³ania ró¿nych pokoleñ lekarskich.

Jestem przekonana, ¿e trud oceny Zjazdu tkwi g³ównie w nad-
miarze emocji towarzysz¹cych debacie nad aspektami finanso-
wania pracy w izbach lekarskich. Ró¿nimy siê - tak byæ powin-
no. Wysoki poziom emocji przeszkadza³ jednak w spokojnej
dyskusji i analizie uchwa³. To pewnie zawa¿y³o na wyniku g³o-
sowania. Z ka¿dej sytuacji trzeba wyci¹gaæ jednak wnioski na
przysz³oœæ.  Poró¿ni³ nas problem rekompensaty za pracê w sa-
morz¹dzie. G³osowa³am za projektem, który przewiduje opraco-
wanie modelu takiej rekompensaty, choæ osobiœcie jej nie ocze-
kujê. Zreszt¹, na wzór kolegów z Kujawsko-Pomorskiej OIL,
mo¿na indywidualnie rezygnowaæ z przys³uguj¹cego wynagro-
dzenia za czas poœwiêcony na pracê dla œrodowiska. Uwa¿am, ¿e
powinno siê zwracaæ koszty przyjazdu kolegom spoza P³ocka.

Marek M¹drecki

Frekwencja by³a do zaakceptowania. Kompromitacj¹ œrodo-
wiska m³odych lekarzy by³ ich udzia³, a w zasadzie nieobecnoœæ
na zjeŸdzie. Szczególnie dotyczy to delegatów z Wojewódzkie-
go Szpitala Zespolonego w P³ocku. Liczyliœmy na ich aktywn¹
pracê w ramach samorz¹du - na ubieg³orocznym zapale i obiet-
nicach siê skoñczy³o. Jestem ich postaw¹ bardzo zawiedziony.

W kwestii finansowania pracy w samorz¹dzie, jestem zdania,
¿e jakaœ forma rekompensaty jest konieczna. Skoro mamy œrodki
na finansowanie imprez których koszt wynosi 20-30 tysiêcy, a

uczestników jest oko³o 30 (cena „biletu” ok. 800 z³ na osobê), to
musimy znaleŸæ jak¹œ formê finansowania pracy lekarzy i leka-
rzy dentystów w organach izby. To nie jest praca charytatywna,
to jest praca w samorz¹dzie, za któr¹ siê ponosi odpowiedzial-
noœæ. Wymaga zapoznania siê z aktami prawnymi na poziomie
pracy prawników. To obliguje do du¿ego zaanga¿owania, czêsto
poœwiêcenia du¿ej iloœci czasu i rezygnacji z innych zajêæ, w
tym pracy zawodowej. Rekompensata jest te¿ niezbêdna, szcze-
gólnie dla tych, który doje¿d¿aj¹ do P³ocka. W chwili obecnej
OIL w P³ocku finansowo stoi na dobrym poziomie i mo¿e po-
zwoliæ sobie na jak¹œ formê wynagrodzeñ dla lekarzy pracuj¹-
cych w organach.

Jolanta Mroczyñska

Wszyscy jesteœmy zapracowani i zmêczeni. M³odzi lekarze w
ubieg³orocznym zjeŸdzie wyborczym wziêli aktywny udzia³ i
tym nas zmylili. Myœlê, obserwuj¹c frekwencjê tego œrodowiska
na 39 OZL, ¿e  to pokolenie - oczywiœcie z nielicznymi wyj¹tka-
mi - dzia³aæ spo³ecznie nie bêdzie.

Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e praca spo³eczna - a tak pracuje siê
w samorz¹dzie naszej izby - przesta³a byæ popularna. W efekcie pra-
cuje niewielka liczba osób, inni t³umacz¹ siê brakiem czasu. Mo¿e
wiêc trzeba przyznaæ, a to wzbudzi³o na zjeŸdzie gor¹c¹ wumianê
pogl¹dów, ¿e za tê pracê powinno siê zap³aciæ. Powinni byæ wiêc, w
skromny sposób, wynagrodzeni równie¿ Lekarze zaanga¿owani w
pracê w samorz¹dzie. Jeœli ktoœ nie chce  odbieraæ takiego symbolicz-
nego wynagrodzenia, mo¿e je przeznaczyæ na dowolny cel. Nied³ugo
nie bêdzie ludzi do pracy…

Ma³gorzata Sobieraj

Niska frekwencja zjazdowa, to trend powtarzaj¹cy siê w ostat-
nich latach. Œrodowisko lekarskie nie chce siê anga¿owaæ w pra-
cê na rzecz samorz¹du. Mo¿e wynika to z tego, ¿e koledzy nie
widz¹ wymiernych korzyœci dla siebie, a zajmuj¹c siê prac¹ za-
robkow¹ w wielu miejscach w ci¹gu tygodnia, w sobotê nie maj¹
ju¿ si³y i wol¹ odpocz¹æ?

Niepokój budzi brak zaanga¿owania m³odych lekarzy. Mo¿e
to pokolenie jest nastawione roszczeniowo i konsumpcyjnie i
praca spo³eczna nie jest w krêgu ich zainteresowania? A mo¿e
nie wierz¹, ¿e mog¹ przebiæ siê w grupie dzia³aj¹cych od lat
samorz¹dowców?

Wojciech Kaatz Prezes Kujawsko-Pomorskiej OIL
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Delegaci 39 Okrêgowego Zjazdu Lekarzy przyjmuj¹ program
dzia³ania na czas trwania VIII kadencji w latach 2019 - 2022.
Program sk³ada siê z zadañ, które wymagaj¹ pilnej realizacji w
celu umocnienia pozycji samorz¹du lekarskiego na terenie dzia-
³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku w aktualnych realiach
systemu opieki zdrowotnej.

Delegaci wskazuj¹ na - merytoryczny nadzór nad wykonywa-
niem zawodu, kszta³cenie podyplomowe i dba³oœæ o przestrze-
ganie zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej - jako trzy podstawo-
we filary silnego samorz¹du lekarzy i lekarzy dentystów.

SAMORZ¥D PROFESJONALISTÓW
Jednym z podstawowych zadañ samorz¹du lekarzy i lekarzy

dentystów jest prowadzenie i udostêpnienie, w ramach informa-
cji publicznej, rejestru indywidualnych, indywidualnych spe-
cjalistycznych, grupowych praktyk lekarskich i lekarsko-denty-
stycznych, a tak¿e  praktyk lekarskich i specjalistycznych prak-
tyk lekarskich w miejscu wezwania i w podmiocie leczniczym.

Zjazd zobowi¹zuje Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ do czuwania
nad rzetelnoœci¹ przebiegu procesu rejestracji powy¿szych prak-
tyk i wiarygodnoœci¹ zapisów w nim widniej¹cych, jako dzia³a-
nia zasadniczego dla sprawowania merytorycznego nadzoru nad
wykonywaniem zawodu.

W celu realizacji powy¿szego zadania, Zjazd zaleca organo-
wi prowadz¹cemu rejestry nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy z jed-
nostkami zatrudniaj¹cymi lekarzy i lekarzy den-
tystów w ramach dozwolonych form praktyki
lekarskiej oraz z w³aœciwymi organami samo-
rz¹du terytorialnego i instytucjami odpowie-
dzialnymi za organizacjê opieki zdrowotnej.
Delegaci zobowi¹zuj¹ Okrêgow¹ Radê Le-
karsk¹ w P³ocku do do³o¿enia najwy¿szej sta-
rannoœci w przestrzeganiu kontroli wpisów do-
konywanych w rejestrach. Jednoczeœnie wska-
zuj¹, jako niezbêdne dla realizacji tego zada-
nia, prowadzenie  wspó³pracy z innymi izbami
lekarskimi, w zakresie wymiany informacji na
temat lekarzy zg³aszaj¹cych wykonywanie
praktyki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej
poza Okrêgow¹ Izb¹ Lekarsk¹, w³aœciw¹ dla
podstawowego miejsca wykonywania prakty-
ki.

Delegaci wskazuj¹, ¿e samorz¹d lekarski,
jako jedyny, posiada pe³ne kompetencje i wie-
dzê fachow¹, która pozwala na profesjonalny i
wiarygodny nadzór nad wykonywaniem zawo-
du lekarza i lekarza dentysty, a organy - Okrê-
gowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej i Okrêgowy
S¹d Lekarski - s¹ obdarzone najwy¿sz¹ kompetencj¹ do orzeka-
nia w kwestiach spornych.

Jednoczeœnie Zjazd apeluje do Lekarzy i Lekarzy dentystów
o dope³nienie najwy¿szej starannoœci w aktualizowaniu rejestrów.

SAMORZ¥D SPECJALISTÓW
39 Okrêgowy Zjazd Lekarzy w P³ocku, maj¹c na uwadze prze-

widywane zmiany, które wprowadzi procedowana w³aœnie Usta-
wa o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty, wskazuje obowi¹-
zek sta³ego kszta³cenia podyplomowego, jako jedno z podsta-
wowych, przewidzianych Kodeksem Etyki Lekarskiej, zobowi¹-
zañ ka¿dego wykonuj¹cego zawód lekarza i lekarza dentysty.

Zjazd zobowi¹zuje Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ i Okrêgow¹
Komisjê Kszta³cenia do stworzenia programu szkoleñ, kursów i
konferencji naukowych, odpowiadaj¹cych wymogom aktualnej

sytuacji œrodowiska medycznego i potrzebom zg³aszanym przez
lekarzy i lekarzy dentystów nale¿¹cych do Okrêgowej Izby Le-
karskiej w P³ocku. Delegaci zalecaj¹ ORL zabezpieczenie œrod-
ków na finansowanie takich szkoleñ.

Zjazd wskazuje na koniecznoœæ wspó³pracy w tym zakresie
samorz¹du lekarskiego z samorz¹dami innych zawodów zaufa-
nia publicznego.

Jednoczeœnie Delegaci podkreœlaj¹, ¿e uczestnictwo lekarzy i
lekarzy dentystów w organizowanych formach kszta³cenia po-
dyplomowego jest nie tylko przywilejem, ale i statutowym obo-
wi¹zkiem, niezale¿nie od posiadanej specjalizacji i formy wy-
konywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Zjazd zaleca lekarzom spe³niaj¹cym kryterium wiekowe, apli-
kowanie do korzystania z programu stypendialnego Naczelnej
Izby Lekarskiej. Delegaci zobowi¹zuj¹ ORL i Komisjê Kszta³ce-
nia do udzielenia wsparcia i pomocy wszystkim, którzy poprzez
udzia³ w powy¿szym projekcie, mog¹ przyczyniæ siê do podno-
szenia swoich kwalifikacji, a co za tym idzie wspólnej fachowej
wiedzy medycznej na najwy¿szym œwiatowym poziomie.

SAMORZ¥D ETYCZNY
W dobie podwa¿ania podstawowych wartoœci etycznych, po-

stêpuj¹cej dehumanizacji w medycynie i przyk³adach braku
empatii dla potrzebuj¹cych Zjazd zaleca wszystkim cz³onkom
samorz¹du lekarzy i lekarzy dentystów staranne przestrzeganie

zapisów KEL, szczególnie w zakresie reguluj¹cym wzajemne
relacje lekarzy.

Delegaci zwracaj¹ uwagê na wyj¹tkow¹ rolê i odpowiedzial-
noœæ w tym zakresie lekarzy piastuj¹cych stanowiska kierowni-
cze. To lekarze pe³ni¹cy wa¿ne funkcje w systemie opieki zdro-
wotnej kszta³tuj¹ realia wykonywania zawodu, maj¹ wp³yw na
rozwój zawodowy m³odych lekarzy, ich poziom wykszta³cenia i
zachowania w relacjach z pacjentami i przedstawicielami zawo-
dów medycznych z którymi tworzyæ bêd¹ zespo³y medyczne.

Zjazd zobowi¹zuje Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w P³ocku do
szczególnie wnikliwej analizy zachowañ lekarzy bêd¹cych kie-
rownikami specjalizacji, nauczycielami i mentorami dla poko-
lenia lekarzy wchodz¹cych do zawodu oraz wskazuje na ko-
niecznoœæ pog³êbionej wspó³pracy z przedstawicielami zawo-
dów medycznych w tym zakresie.

STANOWISKO 39 OKRÊGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W P£OCKU
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Mniej ni¿ 40% doros³ych Polaków czyta tylko jedn¹
ksi¹¿kê rocznie. To dwa razy mniej ni¿ w Czechach.
Akcja „Ksi¹¿ka na receptê. Recepta na sukces”, to
pierwszy krok w stronê zaanga¿owania w promocjê
czytania kolejnych grup profesjonalistów do sprawy,
która powinna byæ wspóln¹ trosk¹!  Jako pierwsi za-
proszeni zostali neonatolodzy i pediatrzy.

Akcja wzorowana jest na mechanizmach sprawdzonych w
Stanach Zjednoczonych. 30 lat temu pediatrzy z Boston Me-
dical Center zaczêli dos³ownie przepisywaæ czytanie na re-
ceptach. Po kilku latach wyniki rozwojowe dzieci pod tak¹
opiek¹ wzros³y ponad œredni¹. Tym samym, udowodniono,
¿e codzienne czytanie dzieciom przynosi wymierne efekty.
Dla rodziców lekarz neonatolog, pediatra czy po³o¿na to bar-
dzo wa¿ne autorytety. Ich zalecenie jest skuteczniejsze ni¿
inne formy przekonywania.

Wyniki badañ klinicznych sugeruj¹, ¿e dzieci, których ro-
dzice przestrzegali takiego zalecenia lekarskiego:

- maj¹ wiêksze bierne i czynne kompetencje jêzykowe - ich
rozwój jêzykowy jest szybszy

- prêdzej rozwijaj¹ kompetencje spo³eczne - umiejêtnoœæ za-
bawy (tak¿e z innymi dzieæmi) i radzenie sobie z lêkiem sepa-
racyjnym

- maj¹ wiêksz¹ zdolnoœæ skupienia uwagi i szybciej osi¹-
gaj¹ gotowoœæ szkoln¹

- rzadziej wykazuj¹ nadreaktywnoœæ i agresjê - przekonuje
dr n. med. Jacek Mrukowicz, redaktor naczelny Medycyny
Praktycznej.

Udowodniono, ¿e dzieci, którym rodzice czytali codzien-
nie, s¹ bardziej stabilne emocjonalnie i maj¹ wiêksze kompe-
tencje spo³eczne. S¹ mniej agresywne, rzadziej depresyjne.

- Przywykliœmy uznawaæ temat upowszechniania czytania
za obszar zainteresowania ludzi wy³¹cznie z krêgu wydawni-
czo-kulturowego. A przecie¿, sprawa upowszechnienia czyta-

Czytanie to recepta na wywa¿ony dialog spo³eczny!
Pierwsza akcja upowszechniania czytania pod patronatem Ministra Zdrowia!

KSI¥¯KA NA RECEPTÊ

nia jest kluczow¹ kwesti¹ dla rozwoju naszego kraju, jego
gospodarki, myœli naukowej, czy innowacyjnoœci. - mówi
Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania.

W tym celu Fundacja Powszechnego Czytania, organiza-
tor akcji, udostêpniaæ bêdzie przychodniom drukowanie re-
cept, na których zamiast rekomendacji witaminy D czy C le-
karz pediatra bêdzie rekomendowa³ codzienne czytanie - od
urodzenia, 20 minut dziennie, codziennie.

Akcja „Ksi¹¿ka na receptê. Recepta na sukces” w pierw-
szym roku dzia³ania obejmie 120 przychodni, czyli przekaz o
potrzebie czytania od pierwszych dni ¿ycia dotrze do 60000
rodzin.

Partnerem merytorycznym akcji jest dwumiesiêcznik „Me-
dycyna praktyczna”, najbardziej renomowane polskie wydaw-
nictwo medyczne.

Jest pierwsz¹ akcj¹ upowszechniania czytania pod patrona-
tem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Neonatolo-
gicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, NFZ i we
wspó³pracy z Medycyn¹ praktyczn¹.

Akcjê wspieraj¹ te¿ organizacje zagraniczne, które z suk-
cesami przeprowadzi³y podobne akcje w swoich krajach: Re-
ach Out and Read z USA, Booktrust z UK oraz StiftungLesen
z Niemiec; oraz polskie - Ca³a Polska czyta dzieciom i Za-
czytani.org

Okrêgowa Izba Lekarska w P³ocku jest lokalnym partne-
rem akcji „Ksi¹¿ka na receptê. Recepta na sukces”.

Zapraszamy na ksiazkanarecepte.pl

Kontakt: Agnieszka.grandowska@fpc.org.pl

Wszystkich lekarzy i lekarzy OIL w P³ock, zainteresowa-
nych przyst¹pieniem do akcji prosimy o kontakt:

josok69@o2.pl
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RAJD ŒW. APOLONII

„Jeœli szukasz miejsca
gdzie cz³owiek jeszcze nic nie  zepsu³
chcesz  siê  zatrzymaæ  w szalonym biegu donik¹d
Przyt³acza ciê ten zwariowany œwiat
Zapraszam...”

Tak, tak moi drodzy. Jest takie miejsce, które sta³o siê drog¹
tegorocznego rajdu œw. Apolonii. Trasa odkryta i wielokrot-
nie przecz³apana przez naszego przewodnika - neofitê apolo-
nijnego  doktora Marka Chyczewskiego,  który  piêknie wku-
pi³ siê w rajdow¹ dentystyczn¹  rodzinkê opracowuj¹c trasê,
dziel¹c siê swoj¹ du¿¹ wiedz¹ i fascynacj¹ okolicy Soczewki,
wreszcie sponsoruj¹c znaczki - logo, które to zaprojektowa³
wraz z ¿on¹. Traktujemy to jako wartoœæ dodan¹. Ale od po-
cz¹tku. Zbiórka uczestników  17 lutego w Soczewce za ko-
œcio³em o godz. 11:45. Pogoda wymarzona na wêdrówkê. Na
termometrze 8 stopni ciep³a, bezwietrznie. Jest nas czterdzie-
œci kilka osób (jak dot¹d chyba najliczniejsza grupa)! Wszy-
scy ogarniêci termalnie wed³ug w³asnego upodobania. Jest
wiêc kolorowo, sielsko i anielsko, czasami dowcipnie jak cho-
cia¿by ta  czapeczka morsa na g³owie jednej z uczestniczek.
Miny radosne mówi¹ wszystko. Jedna z lekarek czêstuje
ogromn¹ blach¹ upieczonego ciasta dro¿d¿owego  pokrojo-
nego w imponuj¹ce pajdy. Ciasto - mistrzostwo œwiata! Prze-
wodnik  rozdaje znaczki - logo do przypiêcia wszystkim uczest-
nikom. Znaczki s¹ okr¹g³e i piêkne. Widnieje na nich œw.
Apolonia na tle widoku urokliwego mostka na rzece Skrwa
rodem nieomal z obrazu Maneta. Przez  ten mostek bêdziemy
przechodziæ po trasie.

„Ma³a rzeczka Skrwa
dot¹d leniwa i uœpiona
nagle przyspiesza i potê¿nieje
Wp³ywa pod romantyczny mostek
który jak brama otwiera widok na jezioro”

Znaczki l¹duj¹ na kurtkach, rêkawach, szalikach, czapkach,
tudzie¿  innych wymyœlnych miejscach. Jeszcze krótka histo-
ria  Soczewki i okolicy opowiedziana przez naszego prze-
wodnika, w której to przewija siê Skrwa, papiernia, przemy-
s³owiec Epstein, ksi¹dz  Kwiatkowski - mêczennik i  ruszamy
zwarci i gotowi. Ró¿norodnoœæ terenu zaskakuje swoim dy-
namizmem. Idziemy prostym leœnym duktem, by za  chwilê
podziwiaæ jezioro, a póŸniej  dziewicze zakola Skrwy, ma³y
w¹wozik,  pozosta³oœci po leœniczówce, resztki tamy bobrów,

Maria Godlewska

œlady racic dzików, czy urocz¹ k³adkê, przez któr¹ przecho-
dzimy gêsiego. A nad tym wszystkim góruje stary mieszany
las ze zwalonymi wiekowymi drzewami. Krajobraz  urzeka
swoim naturalizmem, jakby czas cofn¹³ siê o lata. Zdecydo-
wanie brak rêki s³awnego ministra od korników! Trasa prze-
rywana ciekawymi opowiastkami przewodnika. Zapieraj¹ca
dech nieujarzmiona przyroda wydaje siê ostatnim takim miej-
scem. Kto ma szczêœcie i znalaz³ siê w odpowiednim miejscu
i czasie mo¿e skosztowaæ naparstek naleweczki malinowo-
aroniowej. S³ychaæ zewsz¹d rozmowy, œmiechy i jak mantra
brzmi¹ g³osy:  oddychajcie, oddychajcie, tu nie ma smogu !

Po 2,5 godz. marszu docieramy do celu czyli  Zajazdu
Mazowsze, gdzie czeka na nas dobry ciep³y obiad. Ktoœ obli-
czy³, ¿e zrobiliœmy 12,5 km. I wysz³o na to, ¿e te 12,5 km co
to piechot¹ nie chodzi, to jednak posz³o, czasem przecz³apa³o
lub przeszura³o, ale jednak! Po obiedzie Marek rozdaje  swój
piêkny wiersz zatytu³owany „Uroczysko Krzywy Ko³ek” opie-
waj¹cy drogê naszej wêdrówki, który to g³oœno czyta Ewa
Szczutowska, a którego fragmenty zamieœci³am w tej relacji.
Przewodnik, dentysta i poeta zostaje nagrodzony gromkimi
brawami i proœb¹:  za rok te¿ chcemy! Doktor Piekut  roz-
œmiesza nas przeczytanym  z  iœcie aktorskim talentem trakta-
tem o tematyce a jak¿e... oczywiœcie zêbowej. Przeœmieszna
opowieœæ traktuje o tym, czy nierzeczywistoœæ  w rzeczywi-
stoœci istnieje i czy warto niechc¹cy wybiæ  sobie 5 zêbów, by
ciche i nijakie ¿ycie zmieni³o siê w awanse i sukcesy osobiste.
Tradycj¹ ju¿ sta³a siê  oczywiœcie degustacja przepysznych
nalewek naszego niezmordowanego seniora pana Kazimie-
rza, któremu krzepy mo¿na tylko pozazdroœciæ!

No ale wszystko co dobre kiedyœ siê koñczy. Czas na po¿e-
gnania. Serdecznoœæ jaka towarzyszy tym corocznym spotka-
niom d³ugo jeszcze pozostaje w nas. Odbija siê piêknym pro-
mieniem o bezkresnym zasiêgu i jestem pewna, ¿e tworzy
³añcuch dobrych myœli. Efekt kuli. I niech tocz¹ siê te dobre
myœli w dobrej kuli i generuj¹ dobre owoce! A co za rok?
Mo¿e Marek wie?



Biuletyn OIL P³ock, nr 2/2019 (138) str. 9



Biuletyn OIL P³ock, nr 2/2019 (138) str. 10

K A L E J D O S K O P

ODPUST W BORKOWIE
10 lutego 2019 roku przedstawiciele lekarzy dentystów OIL wraz z

Komisj¹ Seniorów i Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy w P³ocku
wziêli udzia³ w uroczystoœciach odpustowych koœciele pw. Œw. Apo-
lonii w Borkowie k/Sierpca.

W ubieg³ym roku OIL w P³ocku wraz z parafianami ufundowa³a
drewnian¹ figurê patronki lekarzy dentystów. Koœció³ w Borkowie
jest jedyn¹ parafi¹ w Polsce pod tym wezwaniem. Uroczystej mszy
œw. odpustowej przewodniczy³ i wyg³osi³ kazanie ks. prof. Bogdan
Czupryn a koncelebrowa³ ks. dr Wojciech Kuæko opiekun Katolic-
kiego Stowarzyszenia Lekarzy.

Oprawê muzyczn¹ zapewni³a orkiestra dêta z Borkowa. Po uro-
czystoœciach koœcielnych zostaliœmy podjêci gor¹c¹ straw¹ przez go-
œcinnych parafian po czym we w³asnym gronie uczciliœmy wspólny
wyjazd do Borkowa.
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I Z B O W Y

Oœrodek Studiów Analiz i Informacji NRL pod kierownictwem prof. R. Krajewskiego opublikowa³ raport „Demografia - lekarze
i lekarze dentyœci w Polsce - 2017”. Materia³ wart przejrzenia przez wszystkich, a przez zawodowo zajmuj¹cych siê planowaniem i
organizacj¹ dostêpu do us³ug zdrowotnych, do budowania zabezpieczenia zdrowotnego - to lektura obowi¹zkowa i to z wnikliw¹
analiz¹. Krótko mówi¹c - w najbli¿ej dekadzie nie zwiêkszy siê istot-
nie iloœæ lekarzy, a potrzeby na lekarsk¹ pomoc bêd¹ coraz wiêksze. I
samo powtarzanie jak mantrê „NFZ przeznacza za ma³o œrodków” nie
zmieni niczego.

Obserwujemy tak¿e tocz¹c¹ siê dyskusjê w ramach projektu
„Wspólnie dla zdrowia”. Konferencje podzielone na modu³y, odby-
waj¹ siê w ró¿nych miastach w Polsce. Podejmuj¹ analizê stanu obec-
nego i ewentualne mo¿liwe scenariusze dzia³añ. Propozycje rozwi¹-
zañ, a nie realne, do wprowadzenia w ¿ycie zmiany s¹ jak dot¹d przed-
miotem dyskusji, owszem wspartej dowodami naukowymi. Czy przy-
niesie owoc? Mo¿e w roku 2019?

https://nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0014/132521/Demografia-
2017.pdf

Demografia - lekarze i lekarze dentyœci w Polsce - 2017

HOT TOPICS

PÓZNOMAJÓWKA
W dniu 11 maja 2019 roku odby³o siê spotkanie szkoleniowo-inte-

gracyjne „I PóŸnomajówka”, zorganizowane przez nowopowsta³¹ Ko-
misjê M³odych Lekarzy. Przyby³ych na szkolenie lekarzy sta¿ystów,
rezydentów i specjalistów powita³ Prezes Ryszard Moñdziel. Zachêca³
do aktywnoœci w ramach naszej Izby Lekarskiej jak równie¿ podkreœli³
koniecznoœæ zachowania podstawowych zasad etosu lekarza w pracy.

Nastêpnie uczestnicy wys³uchali wyk³adu Jaros³awa Kêpczyñskie-
go pod tytu³em „Dziecko u nie-pediatry”, w którym prelegent przed-
stawi³ najczêstsze problemy, spotkane u dzieci w ramach pomocy do-
raŸnej - czy to w NPL, czy w POZ.

Czêœæ integracyjna spotkania odby³a siê w „Garach Babci Krysi”,
lokalu prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ak-
tywnoœci Seniorów. Tam kontynuowano rozmowy o medycynie, dzia-
³alnoœci Porozumienia Rezydentów i dalszych planach Komisji M³o-
dych Lekarzy.

`

Komisja Kszta³cenia zaprosi³a na cykl wyk³adów na temat
chorób zakaŸnych i ich profilaktyki.

Za nami dwa wyk³ady Profesor Ewy Duszczyk - „Szczepienia
ochronne - najczêœciej zadawane pytania” i „Choroby zakaŸne
wieku dzieciêcego - rozstania i powroty”. Oba przyjête zosta³y z
bardzo du¿ym zaiteresowaniem lekarzy POZ i Pediatrów, o czym
œwiadczy³a doskona³¹ frekwencja.

Komisja Kszta³cenia zaprasza w czerwcu na kolejne szkole-
nia:

6 czerwca 2019 roku prof. Teresa Jackowska „Szczepimy do-
brze, ale to nie oznacza, ¿e nie mo¿emy nic zmieniaæ”

18 czerwca 2019 roku prof. Ewa Duszczyk „Choroby odklesz-
czowe”

Zapraszamy!
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„LEKARZ I JEGO HOBBY”

Z inicjatywy lekarzy cz³onków OIL P³ock, w odpowiedzi na
zaproszenie lekarzy polskich na Litwie zorganizowanych w
Polskim Stowarzyszeniu Medycznym na Litwie, zrzeszonych w
Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, w dniach 28-
31 marca zorganizowaliœmy wspólny wyjazd.

Przejazd polskimi drogami do Druskiennik, „drugiej i trze-
ciej kolejnoœci odœnie¿ania”, aby unikn¹æ t³oku kieruj¹cych siê
na Litwê ciê¿arówek, pozwoli³ stwierdziæ, ¿e wiele jeszcze do
zrobienia. Mamy kilometry autostrad, coraz wiêcej remontowa-
nych dróg szybkiego ruchu i... wszystkie samochody, wydaje
siê, kieruj¹ce siê w³aœnie tam. A drogi powiatowe - puste, ale
w¹skie. Czêsto wyboiste. Z pewnoœci¹ wymagaj¹ce remontów.
Drogi, którymi te¿ mo¿na dotrzeæ do celu. Pewnie nieco wolniej,
mo¿e z kilkoma wstrz¹sami, obserwuj¹c zmieniaj¹cy siê krajo-
braz polskich pól, zabudowania wsi i budz¹c¹ siê do ¿ycia przy-
rodê pierwszych dni kalendarzowej wiosny. Dotarliœmy.

Dla cz³onków wyjazdu, szczególnie tych lubi¹cych podró¿e,
to realizacja ich hobby. A jechaliœmy w³aœnie na konferencjê o
hobby. I jechaliœmy z w³asnymi prelegentami.

O swoich przygodach podró¿nika mówi³ uczestnikom wyda-
rzenia doktor Czes³aw Hajduk, o zauroczeniu oper¹ doktor Gra-
¿yna Lesyng-Paw³owska, o bryd¿u doktor Bo¿ena Wasilewska,
a fascynacjê œpiewem i umiejêtnoœci chóru „Solidarni” z P³ocka
przedstawi³a doktor Maria Kowalska. Wys³uchaliœmy prezenta-
cji doktora Daniela Lipskiego z Litwy o górskich wêdrówkach,
tak¿e polskich, uczyliœmy siê przepisu na jedyny naj... piernik
doktor Reginy Wierciñskiej z Litwy, wys³uchaliœmy wykonania
polskich pieœni przez doktor Helenê Mielewicz z Bia³orusi, a
doktor £ucja Szymanowska z Litwy przeprowadzi³a wspania³e
warsztaty malowania pisanek woskiem. Przed Wielkanoc¹ - jak
znalaz³. Nie mówi¹c o tradycji. Doktor Anna Burzykowska-Pie-
kut recytuj¹c wiersz zaprezentowa³a swoje ogrodnicze hobby.
Wisienk¹ na torcie by³o wyst¹pienie doktor medycyny, ale te¿
wykszta³conej dyrygent i dyrektor zespo³u pieœni i tañca „Wi-
leñszczyzna” i próba g³osu uczestników konferencji. Poczuli-
œmy, ¿e œpiew, emisja g³osu, oddech to jednak ciê¿ka praca. I nie
jest dla wszystkich. Wa¿nym uczestnikiem konferencji i prele-
gentem mówi¹cym o swojej pasji by³ prezes Federacji Polonij-
nych Organizacji Medycznych doktor Janusz Kasina. W oficjal-
nej czêœci przyby³ych do Druskiennik przywita³ prezes zarz¹du
Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie lekarz stoma-
tolog absolwent bia³ostockiej Alma Mater Dariusz ¯ybort. Spo-
³ecznik „z krwi i koœci”, zaanga¿owany nie tylko w prowadzenie
i organizacjê ¿ycia stowarzyszenia, ale tak¿e w ratowanie zabyt-
ków wileñskiego cmentarza na Rossie, pasjonat historii medy-
cyny, dziejów Wilna, cz³onek Zwi¹zku Polaków na Litwie. Ze-
spó³ kole¿anek i kolegów towarzysz¹cych prezesowi Dariuszo-
wi, przyjacielski, pomocny i otwarty zdoby³ nasze serca. Szcze-
gólnie atrakcyjna by³a rywalizacja podczas spotkania w krêgiel-
ni. Duch walki nie opuszcza³ uczestników i… obj¹³ wszystkich.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie  zosta³o za³o¿o-
ne w 1989 roku jako Ko³o Medyków Polaków Litwy, a od roku
1993 jest zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Li-
twy jako odrêbna organizacja spo³eczna. - czytamy na stronie
internetowej.

Celem tej dzia³alnoœci jest m.in.:
- niesienie pomocy zmierzaj¹cej ku poprawie sytuacji zdro-

wotnej mieszkañców Wileñszczyzny, w wiêkszoœci zamieszka-
³ej przez Polaków, gdzie wskaŸniki zdrowotne s¹ gorsze, ani¿eli
œrednie w kraju;

- prowadzenie sta³ej dzia³alnoœci oœwiatowo-medycznej w jê-
zyku polskim, na ³amach prasy i w polskich audycjach na ante-
nie radia litewskiego;

- œwiadczenie praktycznej pomocy w kszta³ceniu m³odzie¿y
polskiej na Litwie (kursy przygotowawcze dla pragn¹cych stu-
diowaæ medycynê, dokszta³canie w kierunkowych przedmiotach
na studia medyczne, poœredniczenie w organizowaniu praktyk
medycznych dla studentów uczelni z Litwy i Polski i inne formy
kszta³cenia);

- doskonalenie kwalifikacji zawodowych cz³onków Stowa-
rzyszenia (dziêki dobrym kontaktom z NIL, z pomoc¹ i poœred-
nictwem Konsulatu RP w Wilnie, lekarze Polacy na Litwie maj¹
szerokie mo¿liwoœci nieodp³atnego dokszta³cania siê w Polsce.
W latach 1989-2004 lekarze Stowarzyszenia 212 razy skorzy-
stali z dokszta³caj¹cych sta¿y w Polsce. Dokszta³canie lekarzy
by³y organizowane przez NRL i z pomoc¹ Okrêgowych Izb Le-
karskich: kujawsko-pomorskiej, dolnoœl¹skiej, warszawskiej i
innych);

- udzia³ (od 2003 r.) w Programie dzia³añ wspólnot Europej-
skich na rzecz kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Lekarze sto-
warzyszenia maj¹ mo¿liwoœæ dokszta³cania siê indywidualnie.
W bibliotece Universitetas Studiorum Polona Vilnensis zgroma-
dzono ponad 5 tys. egzemplarzy fachowej literatury medycznej
przekazanych przez ofiarodawców z Polski;

- godne reprezentowanie polskiego œrodowiska medycznego
wobec w³adz i innych organizacji na Litwie.

Czy¿ nie znajdujemy analogii do naszych statutowych celów
i zadañ?

Kole¿anki i koledzy przywitali nas gor¹co. Byliœmy przecie¿
najliczniejsz¹ reprezentacj¹ lekarzy z Polski. Jak daleko do P³oc-
ka? - pytali. Ilu cz³onków liczy nasza organizacja samorz¹do-
wa? Co siê w naszym mieœcie dzieje? Jakie mamy mo¿liwoœci
rozwoju zawodowego? My tak¿e byliœmy ciekawi lekarskiego
¿ycia na Litwie. Wiêkszoœæ lekarzy stowarzyszenia zamieszkuje
Wilno, lub okolice. Po wojennych zawirowaniach ich przodko-
wie zdecydowali pozostaæ na swojej ziemi i budowaæ, ale ju¿
inny kraj. Przekazywali potomkom polskoœæ, jêzyk, historiê i
wartoœci. Myœlê, ¿e wszyscy poczuliœmy wartoœæ wspólnoty, od-
powiedzialnoœæ za utrzymywanie prawdy historycznej i budo-
wanie przysz³oœci, która zapewni kolejnym pokoleniom bez-
pieczne, wartoœciowe ¿ycie. Ze strony kolegów mogliœmy od-
czuæ ¿yczliwe zainteresowanie, ale nie wœcibskoœæ czy sensa-
cyjn¹ ciekawskoœæ. Na pami¹tkê naszego spotkania pozostawi-
liœmy kilka egzemplarzy reprintu „Migreny” E. Flatau co wywo-
³a³o du¿e zainteresowanie i wspaniale wydane przewodniki po
P³ocku. Wiem, ¿e bêd¹ wyznacza³y drogi zwiedzania P³ocka dla
przynajmniej kilku osób.  Wdziêczny jestem wspó³organizato-
rom, ponownie poza Okrêgow¹ Izb¹ Lekarsk¹ w dziele udzia³
mia³y: Oddzia³ Terenowy OZZL w W.Sz.Z w P³ocku i P³ockie
Towarzystwo Lekarskie. Poznaliœmy lekarzy polskich pracuj¹-
cych na Litwie, pokazaliœmy siebie, swoje hobby, swoje zainte-
resowania. Nawi¹zaliœmy relacje, mam nadziejê, ¿e twórcze i roz-
wijaj¹ce.

Ryszard Moñdziel
Druskienniki 29-30 marca 2019 roku.
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WYKONANIE BUD¯ETU OIL 2018

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lp.

1.
1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

2.

2.01

2.02

2.03

2.04

3.

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

4.

4.01

4.02

4.03

4.04

5.
5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

5.06

5.07

5.08

5.09

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

6.

6.01

6.02

6.03

6.04

7.
7.01

7.02

7.03

7.04

8.
9.
10.
11.
11.01

11.02

12.

13.
14.

DZIA£Y DOCHODÓW/PRZYCHO-
DÓW
Sk³adki cz³onkowskie

Refundacja Ministerstwa Zdrowia

Refundacja Urzêdu Marsza³kowskiego

Odsetki z rachunków bankowych i lokat

pieniê¿nych

Rejestr prywatnych praktyk lekarskich

Rejestr podmiotów prowadz¹cych szko-

lenia

Wp³ywy komisji bioetycznej

Zwrot kosztów postêpowania przed Okrê-

gowym S¹dem Lekarskim

Zwrot kosztów postêpowania przed O Rz

O Z

Klub Lekarza

Imprezy na rzecz izb, organizacji, towa-

rzystw z udostêpnionym subkontem - GL

Dotacje do szkoleñ i sponsoring, granty

edukacyjne

Wp³ywy nienazwane w innych dzia³ach

RAZEM

DZIA£Y KOSZTÓW/WYDATKÓW/
ROZCHODÓW
Koszty lokalowe
Koszty zarz¹du

Wieczyste u¿ytkowanie gruntu

Energia cieplna i elektryczna

Alarm

Ubezpieczenie lokalu

Biblioteka

Artyku³y  gospodarczo-przemys³owe

Op³aty RTV (abonament, tv sat)

Pralnia

Koszty pracownicze dla organów, ko-
misji, pe³nomocników i rejestrów
Osobowy fundusz p³ac, w tym sk³adki

ZUS

Umowy zlecenia, w tym obs³uga prawna

dla wszystkich organów

Szkolenia dla pracowników

Podró¿e s³u¿bowe pracowników

Koszty biurowe dla organów, komisji,
pe³nomocników i rejestrów ³¹cznie:
Op³aty bankowe

Artyku³y biurowe

Us³ugi pocztowe

Telefon stacjonarny i abonament interne-

towy (2)

SPOILER (abonament)

BIP: budowa, serwis, domena,

Kszta³cenie Lekarzy  i Lekarzy denty-
stów
Lekarzy *(w tym projekty interdyscypli-

narne i z dziedzin nie medycznych)

Lekarzy dentystów

Nagrody im. Tadeusza Garleja i Dymitra

Kolimeczkowa

Konferencja FLATAU

Okrêgowa Rada Lekarska:
ZJAZD SPRAWOZD.-WYBORCZY

Fundusz samopomocy dla lekarzy i leka-

rzy dentystów (RPL i LD)

Caffelek

Podró¿e s³u¿bowe (delegacje poza tery-

torium izby)

Fundusz reprezentacyjny: upominki,

ksi¹¿ki, kalendarze, medale, kwiaty…

Poligrafia i projektowanie graficzne: za-

proszenia, plakaty, e-banery

Og³oszenia p³atne

Dzia³alnoœæ komisji (bez aprowizacji w

lokalu izby)

Regulaminowa refundacja na rzecz cz³on-

ków komisji bioetycznej**

Zwrot kosztów telefonów komórkowych

wed³ug uchwa³y

Nagrody w konkursach i zawodach

Imprezy na rzecz izb, organizacji z udo-

stêpnionym subkontem GL, DoctorRider

Projekty spo³eczne P£OCKI

PROJEKT ONKOLOGICZNY

FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM

Pozosta³e koszty i us³ugi

Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci
Zawodowej:
Zwrot utraconych korzyœci wed³ug

uchwa³y

Przygotowanie spraw, w tym opinie bie-

g³ych

Zwrot kosztów podró¿y (nie dotyczy

cz³onków organu)

Szkolenia dla cz³onków organu (bez

kosztów podró¿y)

Okrêgowy S¹d Lekarski:
Zwrot kosztów podró¿y (nie dotyczy

cz³onków organu)

Przygotowanie opinii bieg³ych

Szkolenia dla cz³onków organu (bez

kosztów podró¿y)

Zwrot utraconych korzyœci

Okrêgowa Komisja Rewizyjna
Okrêgowa Komisja Wyborcza
Klub Lekarza
Biuletyn OIL
Druk x 4 numery

Kolporta¿

Odpis sk³adki nale¿nej na rzecz Naczel-
nej Izby Lekarskiej
Wydatki nienazwane w innych dzia³ach
Rezerwa bud¿etowa

RAZEM KOSZTY/WYDATKI

PLANOWANA NADWY¯KA/
DEFICYT

PLAN

 760 000,00

 35 000,00

 2 000,00

 500,00

 7 000,00

 0,00

7500,00

0,00

 0,00

35 000,00

 30 000,00

15 000,00

0,00

892000,00

PLAN

48 100,00
 9 000,00

 1 100,00

 12 500,00

3 700,00

2 000,00

15 000,00

3 500,00

 300,00

 1 500,00

 322 100,00

 210000,00

 110 000,00

1 000,00

1 100,00

27 100,00
 3 000,00

10 000,00

5 500,00

7 200,00

 1 100,00

300,00

38 400,00

4 000,00

1 400,00

2 000,00

 31 000,00

144300,00
16 000,00

10 850,00

 25 000,00

5 500,00

10 000,00

 3 500,00

2 500,00

7 500,00

3 500,00

250,00

3 200,00

42 000,00

5 000,00

1 500,00

8 000,00

11 500,00

5 500,00

2 500,00

1 500,00

2 000,00

6 500,00

500,00

2 500,00

2 000,00

1500,00

0,00
 0,00

110 000,00
44 000,00
40 000,00

4 000,00

130000,00
10 000,00

0,00

892000,00

0,00

Wykonanie
2018 r.

 818434,17

 33 649,59

 3 570,00

 977,69

 6 976,00

500,00

7 500,00

2 752,83

0,00

23 250,00

 33 172,00

12 163,24

560,92

 943506,44

Wykonanie

 53 543,90
 9 052,20

 1 085,50

 17 942,95

 3 640,80

 1 700,69

14 358,28

 3 231,37

 261,50

1 270,61

 310655,45

 201866,89

 106772,00

920,00

 1 096,56

 26 957,31
 3 227,53

 10 054,91

 5 329,15

 7 049,36

 1 018,44

 277,92

 36 262,44

 2 460,00

 1 230,00

2 000,00

 30 572,44

128920,96
 19990,82

7 300,00

21694,26

5 253,60

10493,71

 3 544,86

 2 172,81

7 186,09

3 400,00

225,91

 3 183,89

40 696,60

       0,00

      1 414,00

6 364,41

9 912,10

5 400,00

 848,22

755,56

2 908,28

 4 871,00

0,00

2 229,73

1291,27

1350,00

0,00
0,00

 109288,63
 27470,24
 25839,84

 1 630,40

 128705,07
10244,00

0,00

845831,06

97675,38
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PLAN BUD¯ETU OIL 2019

Dzia³y dochodów/przychodów
1. Sk³adki cz³onkowskie

2. Refundacja Ministerstwa Zdrowia

3. Refundacja Urzêdu Marsza³kowskiego

4. Odsetki z rachunków bankowych

   i lokat pieniê¿nych

5. Rejestr prywatnych praktyk lekarskich

6. Rejestr podmiotów prowadz¹cych szkolenia

7. Wp³ywy komisji bioetycznej

8. Zwrot kosztów postêpowania przed

   Okrêgowym S¹dem Lekarskim

9. Zwrot kosztów postêpowania przed Okrêgowym

   Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej

10. Klub Lekarza

11. Imprezy na rzecz izb, organizacji, towarzystw

    z udostêpnionym subkontem - GL

12. Dotacje do szkoleñ, granty edukacyjne

13. Wp³ywy nienazwane w innych dzia³ach

14. Nadwy¿ka bud¿etowa z 2018 r

Razem

Œrodki

Dzia³y kosztów/wydatków/rozchodów
1. Koszty lokalowe
1.01. Koszty zarz¹du

1.02. Przekszta³cenie wieczystego u¿ytkowania gruntu

          w prawo w³asnoœci

1.03. Energia cieplna i elektryczna

1.04. Alarm

1.05. Ubezpieczenie lokalu

1.06. Sejf, bezpieczeñstwo informatyczne

1.07. Artyku³y  gospodarczo-przemys³owe

1.08. Op³aty RTV (abonament, telewizja satelitarna)

1.09. Pralnia

2. Koszty pracownicze dla organów, komisji,
   pe³nomocników i rejestrów
2.01. Osobowy fundusz p³ac, w tym ZUS

2.02. Umowy zlecenia, w tym obs³uga prawna

       dla wszystkich organów

2.03. Szkolenia dla pracowników

2.04. Podró¿e s³u¿bowe pracowników

3. Koszty biurowe dla organów, komisji,
   pe³nomocników i rejestrów ³¹cznie:
3.01 Op³aty bankowe

3.02 Artyku³y biurowe

3.03 Us³ugi pocztowe

3.04 Telefon stacjonarny i abonament internetowy (2)

3.05 SPOILER (abonament)

3.06 BIP: budowa, serwis, domena

4. Kszta³cenie lekarzy
i lekarzy dentystów
4.01 Lekarzy *(w tym projekty interdyscyplinarne

      i z dziedzin niemedycznych,)

4.02 Lekarzy dentystów

4.03 Nagrody im. Tadusza Garleja

      i Dymitra Kolimeczkowa

4.04 Zjazdy - Konferencje

5. Okrêgowa Rada Lekarska:
5.01 ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

5.02 Fundusz samopomocy dla lekarzy

      i lekarzy dentystów (RPL i LD)

5.03 CAFFELEK

5.04. Podró¿e s³u¿bowe (delegacje poza terytorium izby)

5.05. Fundusz reprezentacyjny: upominki, ksi¹¿ki,

      kalendarze, znaczki, medale, kwiaty...

5.06 Poligrafia i projektowanie graficzne: zaproszenia,

     plakaty, e-banery, wydawnictwa izbowe

5.07 Og³oszenia p³atne

5.08 Dzia³alnoœæ komisji problemowych OIL P³ock

5.09 Regulaminowa refundacja na rzecz cz³onków

        komisji bioetycznej**

5.10 Zwrot kosztów ³¹cznoœci mobilnej

5.11 Nagrody w konkursach i zawodach

5.12 Imprezy na rzecz izb, organizacji

      z udostêpnionym subkontem

5.13 Projekty spo³eczne, P£OCKI PROJEKT

        ONKOLOGICZNY

5.14 FUNDACJA LEKARZE LEKARZOM

5.15 Pozosta³e koszty i us³ugi

5.16 Zwrot utraconych korzyœci

6. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci
    Zawodowej
6.01. Zwrot utraconych korzyœci wed³ug uchwa³y

6.02. Przygotowanie spraw, w tym opinie bieg³ych

6.03. Zwrot kosztów podró¿y (nie dotyczy

       cz³onków organu)

6.04 Szkolenia dla cz³onków organu

      (bez kosztów podró¿y)

7. Okrêgowy S¹d Lekarski
7.01. Zwrot kosztów podró¿y (nie dotyczy

       cz³onków organu)

7.02. Przygotowanie opinii bieg³ych

7.03. Szkolenia dla cz³onków organu

          (bez kosztów podró¿y)

7.04. Zwrot utraconych korzyœci

8. Okrêgowa Komisja Rewizyjna
9. Okrêgowa Komisja Wyborcza
10. Klub Lekarza
11. Biuletyn OIL
11.01. Druk x 4 numery

11.02. Kolporta¿

12. Odpis sk³adki na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
13. Wydatki nienazwane w innych dzia³ach
14. Rezerwa bud¿etowa

RAZEM KOSZTY/WYDATKI
PLANOWANA NADWY¯KA/DEFICYT/REZERWA

Œrodki na rachunkach bankowych na 01.01.2019 r.
Kasa
Bank

PLN
760 000,00

35 000,00

2 800,00

1 000,00

7000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

97 600,00

938 400,00

55 000,00

PLN
64 800,00

9 500,00

0,00

18 000,00

3 600,00

2 000,00

25 000,00

5 000,00

300,00

1 400,00

355 000,00
220 000,00

130 000,00

3 000,00

2 000,00

30 000,00
3 500,00

10 000,00

6 000,00

7 000,00

1 500,00

2 000,00

50 000,00

12 000,00

4 000,00

4 000,00

30 000,00

171 000,00
6 000,00

10 000,00

30 000,00

10 000,00

5 000,00

25 000,00

2 500,00

30 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

10 000,00

1 500,00

8 000,00

30 000,00

12 500,00
6 500,00

2 500,00

1 500,00

2 000,00

10 500,00

1 000,00

2 500,00

2 000,00

5 000,00

0,00
0,00

50 000,00
44 000,00
40 000,00

4 000,00

114 000,00
0,00

36 600,00

938 400,00
0,00

1 486,53
570 659,82
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CO MO¯EMY ZROBIÆ BY ZACHOWAÆ PAMIÊÆ
O OSI¥GNIÊCIACH POLSKIEJ MEDYCYNY?

Ma³o kto pamiêta, ¿e w tym roku mija 100 rocznica
œmierci najwybitniejszego polskiego lekarza i naukow-
ca eksperymentalnego Napoleona Nikodema Cybul-
skiego (1854-1919), twórcy polskiej szko³y fizjologicz-
nej oraz wspó³twórcy  œwiatowej endokrynologii. W
1884 roku opisa³ on objawy po do¿ylnym podaniu
wyci¹gów z  rdzenia nadnerczy (nazwanych nadner-
czyn¹). Tak narodzi³a siê endokrynologia. Oczywiœcie
nazwiska Cybulskiego, Biernackiego, Goldflama, czy
Brudziñskiego s¹ powszechnie znane. Ale kto wie, ¿e
Wincenty Fuka³a wprowadzi³ pierwsz¹ operacjê refrak-
cyjn¹ w historii okulistyki (operacja Fuka³y) oraz ¿e
Tadeusz Krwawicz wprowadzi³ krio-operacjê zaæmy,
która zdominowa³a okulistykê na kolejnych 20 lat. Ta-
kich wielkich, choæ ma³o znanych postaci jest wiele.

Polskie Towarzystwo Historii i Filozofii Medycyny
powsta³o w 2016 roku jako stowarzyszenie, którego
celem jest propagowanie wiedzy i wspieranie prowa-
dzenia badañ naukowych z zakresu historii medycyny.
Organem naukowym Towarzystwa jest czasopismo
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, za³o¿one w
1924 roku. Jest to najd³u¿ej funkcjonuj¹ce czasopismo
naukowe z zakresu historii nauki w Polsce oraz posia-
daj¹ce najwy¿sz¹ ocenê naukow¹ wed³ug Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Towarzystwo powsta³o z inicjatywy lekarzy skupio-
nych w 2016 roku wokó³ Oœrodka Historycznego przy
Naczelnej Izbie Lekarskiej i od pocz¹tku postawi³o so-
bie za cel integrowanie lekarzy wszystkich Okrêgowych
Izb Lekarskich zainteresowanych histori¹ medycyny.
Mamy œwiadomoœæ istnienia przy niektórych Okrêgo-
wych Izbach Lekarskich Komisji Historycznych oraz
wielu bardzo wartoœciowych lokalnych aktywnoœci, z
którymi warto by³oby siê podzieliæ. Towarzystwo ma
staæ siê platform¹ do wymiany takich doœwiadczeñ i
pokazania wspólnych dzia³añ o charakterze ogólnopol-
skim lub miêdzynarodowym. Chcielibyœmy zadbaæ o
pamiêæ zapomnianych a zas³u¿onych lekarzy polskich
poprzez propagowanie ich osi¹gnieæ na ³amach prasy

Prof. Andrzej Grzybowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Historii

i Filozofii Medycyny

lekarskiej oraz pozalekarskiej,opracowywaæ i wyda-
waæ nieznany dorobek lekarzy, taki jaknp. wspomnie-
nia oraz inicjowaæ oraz wspieraæ nadawanie nazw
nowych ulic nazwiskami zas³u¿onych lekarzy. Ww.
propozycje to tylko przyk³ady aktywnoœci, które mo-
¿emy i chcielibyœmy podejmowaæ.

Jednym z celów Towarzystwa jest wspó³praca wie-
lu osób, dlatego zachêcamy wszystkich lekarzy do
przyst¹pienia do naszego Towarzystwa i w³¹czenia siê
w jego dzia³alnoœæ. Sk³adka roczna wynosi 100 z³, a
w jej ramach cz³onek otrzymuje bezp³atny egzemplarz
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Wszystkie
informacje na temat Towarzystwa oraz deklaracja
cz³onkowska znajduj¹ siê na stronie www.ahifm.ky-
los.pl.

Napoleon Nikodem Cybulski
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Diagnozowanie HCV jako wyzwanie dla lekarzy wobec dostêpnoœci
nowoczesnych, finansowanych z bud¿etu terapii

Mimo postêpu terapeutycznego, jaki dokona³ siê w ostatnich latach,
zaka¿enie wirusem zapalenia w¹troby typu C (HCV) dalej stanowi istotny
problem zdrowotny. Szacuje siê, ¿e w Polsce zaka¿onych HCV jest ok.
150 000 osób (0,4% populacji), jednak zdecydowana wiêkszoœæ chorych
nie jest tego œwiadoma. Wynika to w g³ównej mierze z faktu, ¿e przewle-
k³e wirusowe zapalenie w¹troby typu C (WZW C) przebiega zazwyczaj
bezobjawowo przez wiele lat. Jawne klinicznie powik³ania pozaw¹trobo-
we, takie jak zapalenie naczyñ w przebiegu krioglobulinemii czy ch³oniaki
z limfocytów B równie¿ nie s¹ czêste.

Zaka¿enia HCV zwykle rozpoznawane s¹ przypadkowo, np. w czasie
badañ przesiewowych u kobiet w ci¹¿y, przed planowanymi zabiegami
operacyjnymi, u potencjalnych krwiodawców czy w toku diagnostyki
hipertransaminazemii. Przebieg naturalny przewlek³ego zaka¿enia HCV
jest bardzo zró¿nicowany: od nieistotnego klinicznie, niewielkiego w³ók-
nienia w¹troby po rozwój marskoœci (do 20% chorych), a w jej przebiegu
niewydolnoœci w¹troby i raka w¹trobowokomórkowego.

Poniewa¿ nie dysponujemy mo¿liwoœciami pewnego wyselekcjono-
wania chorych, u których infekcja HCV doprowadzi do rozwoju istot-
nych dla zdrowia powik³añ, wskazane jest leczenie ka¿dej zaka¿onej oso-
by. Strategia ta powinna przyczyniæ siê do istotnego zmniejszenia puli
wirusa w populacji skutkuj¹cego mniejszym ryzykiem nowych zaka¿eñ, a
w niedalekiej przysz³oœci (wg WHO optymalnie do 2030r.) do uczynienia
z WZW C choroby rzadkiej. Oczywiœcie cel ten nie mo¿e byæ osi¹gniêty
bez poprawy wykrywalnoœci zaka¿enia.

Niska rozpoznawalnoœæ zaka¿enia HCV jest obecnie g³ówn¹ barier¹
dostêpu do leczenia, bowiem nowoczesne terapie zaka¿enia HCV s¹ w
Polsce od kilku lat dostêpne bez ograniczeñ i w ca³oœci refundowane przez
NFZ. S¹ to tzw. leki bezpoœrednio dzia³aj¹ce na wirusa (ang. direct acting

antivirals, DAAs), charakteryzuj¹ce siê bardzo wysok¹ skutecznoœci¹ (siê-
gaj¹c¹ 98-100%), przy braku istotnych dzia³añ niepo¿¹danych czy inte-
rakcji z innymi lekami. Obecnie dysponujemy skutecznym i bezpiecznym
schematem lekowym dla ka¿dego zaka¿onego, niezale¿nie od zaawanso-
wania choroby, genotypu wirusa, wieku chorego czy chorób towarzysz¹-
cych. Terapia polega na stosowaniu leków doustnych raz na dobê i zazwy-
czaj trwa 8-12 tygodni, w przypadku pacjentów wczeœniej nieleczonych.

Pierwszy etap rozpoznawania zaka¿enia, czyli potwierdzenie obecno-
œci przeciwcia³ anty-HCV odbywa siê g³ównie w gabinetach podstawo-
wej opieki zdrowotnej, ale równie¿ przesiewowo w oddzia³ach szpital-
nych czy stacjach krwiodawstwa.

Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji uzna³a za
zasadne rekomendowanie badañ diagnostycznych w kierunku HCV oso-
bom:

- po przetoczeniach krwi przed 1992 rokiem,
- z wywiadem stosowania do¿ylnych œrodków odurzaj¹cych,
- hospitalizowanym wiêcej ni¿ 3 razy w ¿yciu,
- przebywaj¹cym obecnie lub w przesz³oœci w placówkach karnych,
- zg³aszaj¹cym siê do punktów anonimowego testowania w kierunku

zaka¿enia HIV,
- ze zwiêkszon¹ aktywnoœci¹ aminotransferaz,
- z podejrzeniem jakiejkolwiek choroby w¹troby.
Dodatni wynik badania na obecnoœæ przeciwcia³ anty-HCV nie jest

równoznaczny z wykryciem aktywnego zaka¿enia. Mo¿e siê okazaæ, ¿e
wirus zosta³ samoistnie wyeliminowany z organizmu. Przeciwcia³a w
takim przypadku utrzymuj¹ siê zwykle przez wiele lat.

Dlatego kolejnym krokiem po wykazaniu obecnoœci przeciwcia³ anty-
HCV winno byæ skierowanie chorego do specjalistycznej poradni chorób
zakaŸnych, gdzie mo¿liwe bêdzie wykonanie badania potwierdzaj¹cego
zaka¿enie - wykrycie RNA wirusa.

Chorzy z potwierdzonym zaka¿eniem HCV (czyli dodatnim wynikiem
RNA HCV) s¹ nastêpnie kwalifikowani w ramach poradni i oddzia³ów
specjalistycznych do terapii. Ca³oœæ szczegó³owych badañ diagnostycz-

nych niezbêdnych do rozpoczêcia lecze-
nia (jak oznaczenie genotypu i wiremii
HCV czy ocena zaawansowania w³ók-
nienia w¹troby), jest finansowana w ra-
mach programu leczenia przewlek³ego
WZW C i nie obci¹¿a lekarza kieruj¹ce-
go ani pacjenta.

Chory ma zapewnion¹ opiekê porad-
ni i dopiero po upewnieniu siê, ¿e 12
tygodni od zakoñczenia leczenia RNA
wirusa jest niewykrywalne, otrzymuje
pisemn¹ opiniê o wyleczeniu.

W dobie szeroko dostêpnych wspó³-
czesnych terapii zaka¿enia HCV, g³ów-
nym wyzwaniem jest wiêc wykrywanie
osób zaka¿onych i ich dalsze kierowa-
nie do odpowiednich placówek. Bez po-
konania tej bariery, eliminacja wirusa z
polskiej populacji nie bêdzie mo¿liwa.

Artyku³ zosta³ przygotowany
w ramach dzia³añ informacyjnych
nt. zaka¿enia HCV prowadzonych

przez Gilead Sciences Poland.
HCV/PL/19-01/PM/1077

dr Jakub Klapaczyñski, dr Jakub Dawidowski
Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych i Hepatologii

Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA
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3. MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM

Komisja Sportu, Kultury i Turystyki DRL zaprasza wszystkich sympatyków sportu do wziêcia aktyw-
nego udzia³u w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Biegu Alpejskim, które odbêd¹ siê 11 sierpnia 2019
roku (niedziela) w Ludwikowicach K³odzkich, w ramach 10. Biegu na Wielk¹ Sowê.

*Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górê). Dystans - 9,6 km. Suma przewy¿szeñ - 600 m.

Zapisy:
www.biegigorskie.pl lub https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4624
(w formularzu zg³oszeniowym zaznaczyæ: Mistrzostwa Polski Lekarzy)

Kontakt do koordynatora:
Jerzy S³obodzian, kom. 602 486 406, e-mail: jerzyslobodzian@gmail.com
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