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ODA DO...
Oddajê w Pañstwa rêce nowy numer Biuletynu, prawie w ca³o-

œci poœwiêcony dzia³alnoœci Komisji Seniorów P³ockiej Okrê-
gowej Izby Lekarskiej. Pozwoli³am sobie rozpocz¹æ go wierszy-
kiem, w którym anonimowy autor - i nie jest to, wbrew interneto-
wej opinii, Wis³awa Szymborska - z przymru¿eniem oka wychwa-
la zalety wieku dojrza³ego. Czytaj¹c sprawozdania z dzia³alno-
œci p³ockich lekarzy - seniorów, ogl¹daj¹c efekty ich pracy twór-
czej i spo³ecznej, nie sposób siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e zachowuj¹
do siebie w³aœnie taki, pe³en spokoju i autoironii dystans. Choæ
na pewno nie maj¹ „wszystkiego” tam, gdzie zaleca literacki
Banksy…

P³ocki seniorat medyczny spotyka siê i wspólnie podró¿uje -
nie s¹ to wycieczki odleg³e, ale sprzyjaj¹ zacieœnianiu kole¿eñ-
skich wiêzi. To mo¿e w³aœnie dziêki tym spotkaniom lekarze i
lekarze dentyœci pracuj¹cy w Komisji Seniorów maj¹ doskona³e
rozeznanie w potrzebach i oczekiwaniach swojego œrodowiska.

W Biuletynie przeczytacie Pañstwo o takich wyjazdach - do
ziemi ³owickiej, do arboretum w Rogowie, na plener malarski w
Zwierzyñcu. Znajdziecie te¿ relacjê ze spotkania z lekarzami
seniorami, którzy ukoñczyli dziewiêædziesi¹ty rok ¿ycia. Dziê-
ki zapobiegliwoœci Hanny Skwarskiej-Porowskiej, wiceprezesa
do spraw lekarzy seniorów, ta kilkunastoosobowa grupa spotka-
³a siê na kameralnym koncercie dzieciêco-m³odzie¿owego ze-
spo³u „Santiago”, prowadzonego przez lekarkê Ewê Magiersk¹ i
jej mê¿a. Na wniosek H. Skwarskiej-Porowskiej osoby „90+”
otrzyma³y równie¿ od samorz¹du lekarskiego symboliczne wspar-
cie finansowe.

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ polecam Pañstwu lekturê frag-
mentu ksi¹¿ki „Sto lat mojego ¿ycia”. Jej skrypt, opatrzony au-
tografem, przywioz³y do Izby H. Skwarska-Porowska i E. Mazur-
kiewicz. Autor - chirurg, wieloletni dyrektor szpitala w Sierpcu -
Stefan Koœmider na prawie dwustu stronach, w krótkich rozdzia-
³ach snuje opowieœæ, jakby wyjêt¹ z kart powieœci Wies³awa
Myœliwskiego. Pokazuje drogê, któr¹ przeszed³ z ma³opolskiej

SOKOLIM DZIOBEM

Joanna Soko³owska

wsi Ulina Ma³a przez kolejne etapy edukacji i kariery zawodo-
wej, w zawsze trudnych realiach - przedwojennej, wojennej i
powojennej rzeczywistoœci, a¿ do dnia dzisiejszego.

Czujê siê w obowi¹zku wspomnieæ o tym, o czym nie prze-
czytacie Pañstwo w Biuletynie - o sta³ej pomocy, której udzielaj¹
sobie wzajemnie na co dzieñ cz³onkowie Komisji Seniorów. Nie
chwal¹ siê tym, ani nie wykazuj¹ jej w ¿adnych sprawozdaniach.
Po prostu, znaj¹c potrzeby s³abszych kolegów, œwiadcz¹ drobne
uprzejmoœci. Ktoœ komuœ robi zakupy, za³atwia pomoc w dosta-
niu siê do lekarza, pomaga podczas pobytu w szpitalu. Bo cza-
sem wystarczy zwyk³y kontakt telefoniczny, by przegoniæ sa-
motnoœæ… Zawsze wtedy pojawia siê El¿bieta Mazurkiewicz,
Marianna Rybicka czy inni, którzy wiedz¹, komu i czego braku-
je. Bierzmy z nich wzór, byœmy i my, za kilka czy kilkanaœcie lat,
stanowili tak zgrane œrodowisko.

Grupa seniorów to rosn¹ca liczebnie spo³ecznoœæ, nie tylko
wœród lekarzy. W naszym œrodowisku ta tendencja jest jednak
szczególnie widoczna, gdy¿ osi¹gniêcie wieku emerytalnego
rzadko kiedy wi¹¿e siê z zakoñczeniem pracy zawodowej. Cza-
sem a¿ trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e dzia³alnoœæ pewnych pla-
cówek ochrony zdrowia wrêcz opiera siê na pracy lekarzy- se-
niorów. Fakt ten z pewnoœci¹ wymaga pog³êbionej analizy i dys-
kusji, w której na jednej szali nale¿a³oby po³o¿yæ pozytywne
efekty pozostawania w zawodzie osób w wieku emerytalnym, na
drugiej zaœ motywacje ekonomiczne, które zmuszaj¹ niejako
seniorów do pracy po to, by mogli zachowaæ dotychczasowy
standard ¿ycia. Zwraca uwagê równoczesny ca³kowity brak form
wsparcia ze strony Pañstwa dla naszej grupy zawodowej - leka-
rzom nie przys³uguj¹, tak jak innym przedstawicielom tak zwa-
nej „bud¿etówki”, ani urlopy „na poratowanie zdrowia”, ani pre-
ferencyjne zasady korzystania z us³ug medycznych, o przywile-
jach wynikaj¹cych z pracy w godzinach nocnych, czy szczegól-
nego nara¿enia zdrowotnego nie wspominaj¹c. Mo¿e o tym po-
winniœmy mówiæ najg³oœniej na wszelkich protestach dotycz¹-
cych warunków pracy w opiece zdrowotnej?

I ¿yczmy sobie, byœmy wszyscy kiedyœ byli seniorami, bo
d³ugoœæ ¿ycia lekarzy w ostatnich latach znacznie siê skraca…

Co to za ¿ycie bywa w M£ODOŒCI !?
Nie czujesz serca... w¹troby... koœci...
Œpisz jak zabity, popijasz g³adko...
i nawet g³owa boli ciê rzadko.

***
Dopiero cz³eku twój wiek DOJRZA£Y!
Ods³ania ¿ycia urok wspania³y...
Gdy ³yk powietrza, z wysi³kiem ³apiesz...

Rwie Ciê w kolanach...
Na schodach sapiesz...
Serce jak g³upie szybko ci bije...
Lecz w ka¿dej chwili czujesz ¿e ¯YJESZ !
Wiêc nie narzekaj z byle powodu
Masz teraz wszystko, czego za m³odu
nie doœwiadczy³eœ. Ale DO¯Y£EŒ!

***
Wiêc chocia¿ czasem w krzy¿u ciê ³upie
Ciesz siê dniem ka¿dym!
Miej wszystko w (…)!!!

„Oda do staroœci" autor nieznany



STOMATOLOGIA

Od kilku dni polsk¹ rzeczywistoœæ obiega in-
formacja o niew¹tpliwie politycznym sukcesie za-
haczaj¹cym w pewien sposób o czêœæ naszej
grupy zawodowej. Wiosenne zapowiedzi poli-
tyczne sta³y siê faktem. Dnia 12 wrzeœnia 2019
roku wesz³a w ¿ycie ustawa o opiece zdrowot-
nej nad uczniami /Dz.U.2019 poz.1078/ uchyla-
j¹c dotychczasowe rozporz¹dzenie z 2009 roku.
Zgodnie z zapisami ustawy szko³a musi zapewniæ
opiekê zdrowotn¹ dla ka¿dego ucznia do ukoñ-
czenia 19 roku ¿ycia - w tym zapewniæ dostêp
do lekarza stomatologa.

Ewa Szczutowska
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Dentysta w ka¿dej szkole,
czyli co w stomatologii piszczy…

I tu nasuwa mi siê refleksja - po 20 latach „reformy” historia
zatoczy³a ko³o. W 1999 roku i kilku  kolejnych latach nastêpo-
wa³o systematyczne „niszczenie” opieki stomatologicznej nad
uczniami w placówkach nauczania przez instytucje, które dys-
ponowa³y publicznymi œrodkami - Kasê Chorych, a nastêpnie
NFZ. Reforma zasta³a np. w P³ocku ponad 30 gabinetów stoma-
tologicznych mieszcz¹cych siê w przedszkolach, szko³ach pod-
stawowych i œrednich, gdzie lekarze stomatolodzy wraz z perso-
nelem dbali o uzêbienie dzieci i m³odzie¿y. By³a Poradnia Miê-
dzyszkolna zapewniaj¹ca dostêp do opieki stomatologicznej
uczniom, gdzie nie by³o gabinetu i lekarza dentysty w szkole.
Lekarze dentyœci zatrudnieni w oœrodkach gminnych czy wiej-
skich sprawowali aktywn¹ opiekê nad uczniami okolicznych
szkó³. Podczas zatrudniania m³odych lekarzy dentystów w pierw-
szej kolejnoœci oferowane by³y placówki szkolne. By³o plano-
we leczenie, coroczne badania, fluoryzacja /m.in. rozdawanie
tabletek z fluorem m³odszym dzieciom/, edukacja, sprawozda-
nia na koniec roku szkolnego. Podobnie by³o w Sierpcu, Kutnie,
Gostyninie, £êczycy i w ca³ym kraju. Niektórzy taki model opieki
stomatologicznej wspominaj¹ dobrze, niektórzy niekoniecznie.
I przysz³a „reforma” w postaci kontraktów m.in. stomatologicz-
nych. Na pierwszy ogieñ likwidacji posz³y szkolne gabinety sto-
matologiczne - bo o dzieci maj¹ dbaæ rodzice a nie szko³a - tak
mówili urzêdnicy lekarze. Ile¿ by³o nerwów, negatywnych emo-
cji po stronie œwiadczeniodawcy i satysfakcji po stronie urzêd-
niczej podczas negocjacji - walka toczy³a siê o ka¿dy gabinet, o
ka¿dego lekarza stomatologa - mniejszy kontrakt oznacza³ ga-
binet do zamkniêcia, lekarza i personel do zwolnienia z pracy.
To by³y trudne lata. Gabinety w szko³ach - nawet te dobrze wy-

posa¿one by³y najpierw zamykane - na rok, bo mo¿e na przysz³y
rok uda siê wynegocjowaæ korzystniejsze warunki kontraktu; na
dwa… Kontrakty z roku na rok by³y jednak gorsze - gabinety
znika³y jedne po drugich - dyrektorzy szkó³, przedszkoli jako
ich w³aœciciele pozbywali siê sprzêtu i przeznaczali pomiesz-
czenia na inne cele.  Czasami nawet nie by³o kontraktu i wtedy
przyszed³ z pomoc¹ Urz¹d Miasta. Uda³o siê w kilku placów-
kach szkolnych utrzymaæ gabinety stomatologiczne. Tak jest w
P³ocku i kilku innych miastach w Polsce - oko³o 700 gabinetów
funkcjonuje w szko³ach na ró¿nych warunkach - jako publiczne,
finansowane przez samorz¹dy lokalne lub kontraktowe z NFZ.

Jak wspomnia³am - historia zatoczy³a ko³o. Stomatologia wra-
ca do szkó³. Sukces? Powiedzia³abym - smutny frazes. Bo lekarz
dentysta wcale nie wraca do szko³y, bo tu wcale nie chodzi o
dzieci i ich uzêbienie. Ustawa wprowadzona zosta³a  szybko -
jak wiele innych - bez dbania o szczegó³y, z wieloma w¹tpliwo-
œciami na które nikt nie zna odpowiedzi. Ale cel jakoby jest
szczytny - takie rozwi¹zanie ustawowe ma spowodowaæ popra-
wê stanu uzêbienia populacji dzieci i m³odzie¿y, które jakie jest
akurat nam - lekarzom dentystom - nie trzeba mówiæ. Wszak
przez ostatnie 20 lat za zdrowie dzieci odpowiedzialni byli ro-
dzice.

Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ to nie na nas - lekarzy denty-
stów - pañstwo „zrzuci³o” obowi¹zek organizacji opieki stoma-
tologicznej. To organ prowadz¹cy szko³ê ma zapewniæ warunki
organizacyjne i zawrzeæ umowê z podmiotem o udzielanie œwiad-
czeñ stomatologicznych dla uczniów danej placówki. Opieka
stomatologiczna mo¿e byæ sprawowana w gabinecie stomatolo-
gicznym w szkole lub poza szko³¹, w podmiocie wykonuj¹cym
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dzia³alnoœæ lecznicz¹ w ramach kontraktu z NFZ lub  w dentobu-
sie. Nikt jednak nie wie jak ma wygl¹daæ treœæ umowy czy poro-
zumienia a w¹tpliwoœci jest wiele - inaczej bêdzie wygl¹da³a
umowa dla podmiotu z gabinetem w szkole, inaczej poza szko³¹
a jeszcze inaczej z podmiotem maj¹cym dentobus.

Lekarz stomatolog czy higienistka stomatologiczna /ustawa
w ogóle nie mówi o asystentkach czy pomocach dentystycz-
nych/ pracuj¹cy w szkole czy poza szko³¹ nie s¹ pracownikami
szko³y, nie podpisuj¹ umów o pracê i nie podlegaj¹ s³u¿bowo
dyrektorowi placówki szkolnej. Szko³a nie ponosi odpowiedzial-
noœci za jakoœæ udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych, profilak-
tycznych czy promo-
cji zdrowia. Œwiad-
czenia zdrowotne
maj¹ byæ udzielane
uczniom w ramach
kontraktu z NFZ przy
czym wartoœæ kon-
traktu nie wzrasta.
Œwiadczeniodawca,
który podpisa³ umo-
wê/porozumienie ze
szko³¹ przekazuje ko-
piê do w³aœciwego od-
dzia³u NFZ. Œwiad-
czenia uczniom danej
placówki w ramach
kontraktu ogólnosto-
matologicznego maj¹
byæ nielimitowane i udzielane uczniom poza kolejnoœci¹. Le-
karz dentysta, który „wejdzie” w ustawowy system jest miêdzy
przys³owiowym m³otem a kowad³em - szko³¹ i wymogami a p³at-
nikiem, którym jest NFZ. Lekarz dentysta, który podpisze poro-
zumienie ze szko³¹ - ma obowi¹zek udzielania œwiadczeñ lecz-
niczych i profilaktycznych zgodnie z Zarz¹dzeniami Prezesa NFZ
ale równie¿ szerzenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia -
tylko kto ma za to zap³aciæ tego ju¿ nikt nie okreœla. Nikt rów-
nie¿ nie okreœla sposobu i odpowiedzialnoœci za uczniów, któ-
rzy maj¹ dotrzeæ do gabinetu poza szko³¹, za ewentualne szkody
wyrz¹dzone w placówce przez uczniów. Œwiadczenia stomatolo-
giczne lecznicze udzielane uczniom wymagaj¹ pisemnej zgody
rodziców przed udzieleniem œwiadczenia zdrowotnego natomiast
œwiadczenia profilaktyczne udzielane maj¹ byæ przy braku sprze-
ciwu ze strony rodziców. Te dokumenty powinny byæ dostarczo-
ne lekarzowi dentyœcie przez pielêgniarkê szkoln¹ - nie jest obo-
wi¹zkiem lekarza zbieranie tych dokumentów. Lekarz zobowi¹-
zany jest natomiast prowadziæ dokumentacjê medyczn¹ zgod-
nie z przepisami. Osob¹ ustawowo zobowi¹zan¹ do kontaktu
pomiêdzy szko³¹ a lekarzem dentyst¹ jest pielêgniarka szkolna.

Lekarzu dentysto, posiadaj¹cy kontrakt z NFZ! Nie masz obo-
wi¹zku podpisywania umowy czy porozumienia ze szko³¹. Jed-
nak¿e jeœli siê zdecydujesz - dobrze przeœledŸ warunki - najle-
piej, ¿eby by³y uzgadniane wspólnie. Zwróæ uwagê na zapisy o
odpowiedzialnoœci za wymogi organizacyjne; na harmonogram
swojej pracy i dopasowywania go do mo¿liwoœci swoich oraz
szko³y; na sposób dostarczenia dokumentów - zgód - za treœæ i
aktualnoœæ których odpowiada dyrekcja szko³y; na zapisy o
kontaktowaniu siê z dyrekcj¹ - ustawowo to pielêgniarka inte-
gruje opiekê zdrowotn¹; na zapisy o stworzeniu warunków do
prowadzenia edukacji i promocji zdrowia z zastrze¿eniem, ¿e

tematyka, sposób prowa-
dzenia i terminy bêd¹
uzgadniane z lekarzem itd.

Dopiero w dn. 11 wrze-
œnia 2019 roku Prezes NFZ
podpisa³ i opublikowa³ Za-
rz¹dzenie nr 120/2019/
DSOZ, niestety uwagi Na-
czelnej Rady Lekarskiej
zgodnie z przyjêtym Stano-
wiskiem Komisji Stomato-
logicznej NRL nie zosta³y
przyjête. Zespó³ Radców
Prawnych Naczelnej Izby
Lekarskiej wskazuje b³êdny
sposób dostosowania kon-
traktu do wymogów ew. za-
wartej umowy czy porozu-

mienia ze szko³¹ - jest to rozwi¹zanie dalece niekorzystne dla
lekarzy dentystów. Zarz¹dzenie nie wy³¹cza tak¿e korelacji wiel-
koœci kontraktu z liczb¹ godzin zadeklarowanych w harmono-
gramie przyjêæ. Podjête zosta³y w tej sprawie czynnoœci do usu-
niêcia tej nieprawid³owoœci. Komisja Stomatologiczna NRL po
raz kolejny jednak  z niepokojem stwierdza brak nale¿ytego
dialogu pomiêdzy organami w³adzy publicznej a przedstawicie-
lami œrodowiska  lekarzy dentystów.

Zatem lekarzu dentysto chc¹cy byæ w szkole - b¹dŸ ostro¿ny
i czujny.

Misja poprawy zdrowotnoœci stomatologicznej  dzieci i m³o-
dzie¿y jest szczytna i myœlê, ¿e nikt z nas w to nie w¹tpi, ale czy
taki sposób dojœcia do tego jest w³aœciwy? W¹tpiê…

T¹ ustaw¹ nie rozwi¹¿e siê problemów opieki stomatologicz-
nej nad dzieæmi i m³odzie¿¹ chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e pod-
miotów maj¹cych kontrakt stomatologiczny jest w skali kraju
ok. 7 tysiêcy a szkó³ - ok. 34  tysiêcy, wiêc chocia¿by z tego
powodu dentysty w ka¿dej szkole nie bêdzie. A zwiêkszenie
dostêpnoœci do œwiadczeñ stomatologicznych to ju¿ zupe³nie
inny temat.

Okrêgowa Rada Lekarska zwraca siê z proœb¹ do Lekarzy i Lekarzy Dentystów
o nadsy³anie wspomnieñ o Kolegach zmar³ych w okresie

od paŸdziernika 2018 roku do dnia dzisiejszego.
Wspomnienia wraz ze zdjêciami proszê przesy³aæ na adres Izby

biuro@oilplock.pl do dnia 4 listopada 2019
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S E N I O R Z Y

El¿bieta Mazurkiewicz

Minê³o, jak jeden dzieñ…

W radio brzmi piosenka „40 lat minê³o jak jeden dzieñ”, a
mnie  przecie¿ minê³o 40, 50, 60 i wiêcej… Ka¿dy dzieñ mojego
¿ycia by³ bardzo wype³niony, ka¿dy przynosi³ wiele. By³y do-
bre, ale by³y i trudne - ciê¿kie a nawet tragiczne, czêsto godziny
przeplata³y siê  wzajemnie, nastroje zmienia³y, a pojêcia nuda
do dzisiaj nie znam…

Hania Porowska, przewodnicz¹ca Komisji Seniorów przeka-
za³a radosn¹ wiadomoœæ - jest wœród nas szesnastu lekarzy w
wieku „90+”, a wœród nich nawet jeden 101-latek! S¹ w ró¿nej
kondycji fizycznej i umys³owej. ¯yj¹ w bardzo ró¿nych warun-
kach. Mieszkaj¹ wœród bliskich, a czasem samotnie we w³asnych
domach, tak¿e w placówkach opieki spo³ecznej. Ka¿dy z nich
ma za sob¹ - podobnie jak ja - wiele wspomnieñ, rodzinnych i
zwi¹zanych z prac¹.

Rada  OIL, na  czele z Prezesem Ryszardem Moñdzielem,
postanowi³a  uczciæ  naszych dostojnych jubilatów. Przecie¿,
choæ nie wszyscy znamy siê osobiœcie, stanowimy lekarsk¹ ro-
dzinê. Wœród seniorów s¹ Ci, którym zawdziêczamy naukê za-

wodu - byli naszymi opiekunami, kierownikami specjalizacji,
przyjació³mi. Wszystkich szanujemy i wiele im zawdziêczamy.
Ale przede wszystkim wiele zawdziêczaj¹ im pacjenci, którym
oddali niezliczone godziny swojego ¿ycia,  w trudnych warun-
kach i za niewielk¹ pensjê. My, nieco m³odsze pokolenie „60 +”

i wiêcej, coœ o tym wiemy! Komisja seniorów rozpoczê³a  wiêc
poszukiwania. Z du¿¹ pomoc¹ biura OIL wyszukano adresy i
nawi¹zano kontakty. Zasmuca fakt, ¿e w  trakcie tych poszuki-
wañ, na przestrzeni kilku miesiêcy, trzy osoby z grona seniorów
odesz³y na „wieczny dy¿ur”…

Zaprosiliœmy do kawiarenki „Caffelek” w siedzibie Izby na
„urodzinowy tort” wszystkich, którym zdrowie pozwoli³o na przy-
bycie. Ka¿dy, równie¿ Ci, których stan zdrowia zatrzyma³ w
domu, otrzymali od samorz¹du lekarskiego drobny finansowy
upominek. Niektórych przedstawicielki Komisji Seniorów od-
wiedzi³y w domach, pozosta³ym ¿yczenia i prezent przes³aliœmy
drog¹ pocztow¹. Wspólnie z  Jerzym Za³êskim odwiedziliœmy w
domu Pani¹ Annê Szaroszyk. By³o mi³o i serdecznie, wspomina-
liœmy dawne chwile, znajomych, a opiekunka gospodyni czê-
stowa³a nas kaw¹ i s³odkoœciami. Gdyby Doktor nie mia³a k³o-
potów z chodzeniem przychodzi³aby do izby - przyrzekliœmy
wiêc odwiedzaæ j¹ czêœciej.

Marianna Rybicka z Hann¹ Porowsk¹ odwiedzi³y Mariê Ma-
dej-Szymsk¹, a jeszcze tego samego dnia wraz z Teres¹ Jaworsk¹-
Pioœ i  Hann¹ Porowsk¹ odwiedzi³yœmy dom opieki w Koszele-
wie, gdzie przebywaj¹  dwie lekarki dentystki - Janina Czarnoc-
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ka i  Narcyza Królikowska. Obie Panie, mieszkaj¹ce w Koszele-
wie, ucieszy³y siê odwiedzinami, ¿yczeniami i podarkami. By³y
tak¿e  wspomnienia, bo zna³yœmy siê wczeœniej, a nawet „wypo-
mniano” mi, jak usuwa³am ósemkê.  Prawda, ¿e to wzruszaj¹ce ?

Na spotkanie w Izbie doœæ licznie przybyli koledzy z Komisji
seniorów, na czele z poprzednimi jej przewodnicz¹cymi: Bar-
bar¹ Kacer, Mariann¹ Rybick¹ i Barbar¹ Kuligowsk¹. Wszystkie
te Panie, podczas swojej dzia³alnoœci w Komisji wykazywa³y
bardzo du¿o troski o kolegów, którzy znaleŸli siê w trudnych
¿yciowych sytuacjach. Stara³y siê  poznaæ ich problemy, wyszu-
kiwa³y potrzebuj¹cych i - przy du¿ej ¿yczliwoœci prezesów OIL
- pomaga³y w mo¿liwy sposób. Nie by³o ³atwo, bo i sytuacje
zdarza³y siê niezrêczne, i niejednokrotnie problemy skrywane
by³y z zawstydzeniem przez potrzebuj¹cych. Ka¿da Przewodni-
cz¹ca Komisji wk³ada³a bardzo du¿o pracy i serca w organizo-
wanie radosnych spotkañ dla sprawnych  i chêtnych. By³y te¿
czasami jedynymi osobami, które towarzyszy³y w tragicznych
chwilach, bywa³y przy koñcu ¿ycia, a  kilkakrotnie, zamiast ro-
dziny, organizowa³y pogrzeby. Bardzo dziêkujemy Im za to.

Szczególnie ucieszy³a nas obecnoœæ w naszym gronie pañ -
Ireny Ma³aczyñskiej-Garstki i Marii Zmys³owskiej. Spotkanie
by³o bardzo sympatyczne, a uœwietni³ je wystêp m³odych uta-
lentowanych artystów p³ockich z zespo³u „Santiago”, którymi
opiekuj¹ siê  Ewa Magierska z mê¿em. By³ tort, ró¿e, nawet lamp-
ka szampana. Przemi³e jubilatki, które przyzna³y, ¿e w siedzibie
Izby s¹ po raz  pierwszy, opowiedzia³y nam - z du¿ym polotem i
poczuciem humoru - o sobie i swoich zawodowych przygodach.
Snuto wiêc opowieœci, a ³ezka krêci³a siê w oku, bo wszystko ju¿
by³o…

Po tych chwilach pe³nych emocji nasuwa siê refleksja - w erze
komputerów i cyfryzacji nic nie zast¹pi ludzkich serc… Próbuj-
my wiêc ocaliæ wspomnienia, uszanowaæ przesz³oœæ i pamiêtaæ,
¿e œwiat nie zacz¹³ siê od nas i na nas siê nie zakoñczy.
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Komisja Seniorów zorganizowa³a piêkn¹ i niezapomnian¹
wycieczkê do Arboretum w Rogowie. 18 maja o godz. 10:00
wyruszyliœmy autokarem do Rogowa. Po niespe³na godzinie
jazdy dotarliœmy do celu tj. ogromnego ogrodu osobliwoœci-
Arboretum SGGW. Mi³a przewodniczka na wstêpie wdro¿y³a nas
w historiê obiektu i zapewni³a komfort zwiedzania. Ruszyliœmy
zatem na d³ugi spacer i mimo doœæ pokaŸnej grupy licz¹cej ok.
50 osób trudno by³o oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e obcujemy sam na
sam z przyrod¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Arboretum jest przede wszyst-
kim obiektem naukowym. Ogród zosta³ za³o¿ony w 1923 roku.

Po d³ugiej œcie¿ce rozwoju, ewolucji i rozszerzania dzia³al-
noœci wygl¹da dziœ imponuj¹co! W ci¹gu tego czasu kolekcje
roœlin rozros³y siê do jednych z najwiêkszych i najciekawszych
w Polsce, osi¹gaj¹c 3500 gatunków i odmian, a powierzchnia
udostêpniona do zwiedzania liczy 41 ha. Nasza œcie¿ka eduka-
cyjno-poznawcza by³a ogólno-tematyczna. Mogliœmy zatem po-
dziwiaæ osobliwe formy roœlin o szczególnych cechach dekora-
cyjnych. Trudno by³oby siê tu doszukaæ wypielêgnowanych ale-
jek z ³aweczkami. Tu dominuje naturalizm. Obok piêknie kwit-
n¹cych ró¿aneczników i magnolii o niezliczonej iloœci odmian i
bajecznych kolorach, co krok napotykaliœmy unikatowe roœli-

Jedyny taki ogród - czyli wycieczka Seniorów do Rogowa

ny. A zatem mieliœmy okazjê podziwiaæ kolekcjê przepiêknych
klonów, cedr libañski, jod³y olbrzymie, œwierk szydlasty i czar-
ny, kolekcjê dêbów, cyprysów, sosen, jesionów itd. Najwiêksze
wra¿enie wywar³a chyba grupa ¿ywotników olbrzymich. Te
ogromne drzewa ¿yj¹ do 1000 lat, osi¹gaj¹ ponad 60 m wysoko-
œci i do 500 cm gruboœci pnia . W rodzimej Ameryce Pó³nocnej
nazywaj¹ je „drzewem ¿ycia”.  Indianie robili z nich kanoe, bu-
dowali domy, a kora s³u¿y³a do wyrobu ubrañ i butów! Oj... praw-
dziwa to osobliwoœæ. Jak maleñki jest cz³owiek przy tych kolo-
sach! Poœród twarzy pe³nych zachwytów by³o du¿o ochów i
achów, i wszechobecnego zadziwienia nad ró¿norodnoœci¹ form,
kolorów i faktur flory. Ca³a ta przepiêkna  architektura  krajobra-
zu,  a¿ kipi naturalizmem i fantastyczn¹  symbioz¹ roœlin. Ma siê
nieodparte wra¿enie, ¿e jest to jedna wielka rodzina ¿yj¹ca w
przyjaŸni, wzajemnym wsparciu i ¿yczliwoœci. Tym drzewom i
krzewom jest tu po prostu dobrze. To siê naprawdê czuje! Ca³y
ten przepiêkny ogród ¿yje na zasadzie naczyñ po³¹czonych. Po
tak du¿ej dawce wra¿eñ i nasyceniu oczu piêknem i ró¿norodno-
œci¹ przyrody przysz³a kolej na nasycenie ¿o³¹dków. A zatem po
dobrym obiedzie, wymianie wra¿eñ  i zakupie sadzonek ruszyli-
œmy w drogê powrotn¹, a nasz mi³y kierowca jeszcze d³ugo kr¹-
¿y³ po mieœcie by wysadzaæ grupki seniorów, w dogodnych dla
nich miejscach. Cudowna, niezapomniana wycieczka i jak¿e
kolorowa!!

PAZDZIERNIK
18 paŸdziernika - Œwiêto diecezjalne Œw. £ukasza
18:00 - wyk³ad w œwietlicy Szpitala na Winiarach
19:00 - Msza œw. - kaplica szpitalna - poczêstunek

LISTOPAD
3 listopada - Zaduszki, Œwiêto Zmar³ych
13:30 - odwiedzanie grobów cmentarz komunalny
15:00 - cmentarze ul. Kobyliñskiego - zapalanie zni-
czy
16:00 - Msza œw. zaduszkowa po³¹czona z wypo-
minkami w Kaplicy cmentarza Kobyliñskiego

GRUDZIEÑ
15 grudnia - Spotkanie op³atkowe
15:30 - Msza œw. w Kaplicy Bo¿ego Mi³osierdzia -
przewodniczy ks. biskup Roman Marcinkowski
17:00 - spotkanie w OIL - goœciem uroczystoœci bê-
dzie  J. E. ks. biskup Roman Marcinkowski

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY w P£OC-
KU zaprasza do wspólnego prze¿ywania œwiêta zmar³ych w
dniu 3 listopada 2019 - niedziela. Od wielu lat wspólnie z
Prezesami OIL, cz³onkami Rady, ¿yj¹cymi lekarzami, oraz
cz³onkami rodzin zmar³ych uczestniczymy w wypominkowym
odczytywaniu nazwisk naszych poprzedników. W rejestrze OIL
zapisano  474 osoby. Modlimy siê we Mszy œw. zaduszkowej,
odwiedzamy groby i zapalamy znicze pamiêci na odnalezio-
nych grobach w P³ocku i innych miejscowoœciach. Od kilku
lat s¹ to znicze zakupione przez Radê, a logo Izby przypomina
o naszej pamiêci i szacunku.

Proponujemy:
3 listopada godz. 13:30 - spotykamy siê przy cmentarzu

komunalnym, odwiedzamy groby, zapalamy znicze
- godz. 15:00 spotykamy siê przed bram¹ cmentarza przy

ul. Kobyliñskiego, odwiedzamy groby na cmentarzu zabytko-
wym i starym cmentarzu

- godz. 16:00 - w Kaplicy Cmentarza ul. Kobyliñskiego
wypominki po³¹czone z Msz¹ œwiêt¹

Zachêcamy wszystkich Pañstwa do odwiedzenia naszych
zmar³ych. Szanujmy wspomnienia, pamiêtamy o wszystkich
bez wzglêdu na narodowoœæ i wyznanie.

W imieniu KSL El¿bieta Mazurkiewicz

Harmonogram spotkañ
Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w P³ocku

,

Maria Godlewska
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OBRZÊDY I ZABYTKI ZIEMI £OWICKIEJ

W upalny œwi¹teczny dzieñ Bo¿ego Cia³a grupa seniorów
pod przewodnictwem Hanny Skwarskiej-Porowskiej wyjecha-
³a  na wycieczkê do £owicza. Inspiratork¹ tego wyjazdu  by³a
Anna  Piekut - rodowita ³owiczanka, która w czasie podró¿y
opowiada³a o historii  swojego rodzinnego miasta, jednego z
wa¿niejszych historycznych miejsc naszego regionu.

£owicz, przez wieki by³o zarz¹dzany przez biskupów, obda-
rzony by³ wieloma przywilejami nadanymi mu przez Króla i
Ksi¹¿êta Mazowieckie.  To one da³y miastu mo¿liwoœæ rozwo-
jowi - budowy zamku, barokowo-renesansowej katedry i wielu
cennych obiektów. To tu powsta³a tradycja s³ynnych tygodnio-
wych jarmarków.

Celem wyjazdu naszej grupy by³ udzia³ w uroczystoœci Pro-
cesji Bo¿ego Cia³a prowadzonej  przez biskupów ³owickich.
Jej uczestnicy, podtrzymuj¹cy tradycje i odrêbnoœæ etniczn¹
regionu, wystêpuj¹ w tradycyjnych strojach Ksiê¿aków £owic-
kich. Przez wieki zachowa³ siê ten piêkny zwyczaj uroczysto-
œci, w której udzia³ bior¹ orkiestry i przedstawiciele wielu para-
fii ³owickich. Korowód procesji rozpoczyna³y wystrojone  dzie-
ci z poduszkami. Za nimi sz³y kobiety nios¹ce obrazy, zaœ cho-
r¹gwie koœcielne dŸwigali mê¿czyŸni, ubrani w kolorowe we³-
niane spodnie, bia³e koszule z czerwon¹ ozdob¹ przy ko³nie-
rzu i na brzegach wy³ogów rêkawa, buty z cholewami. Starsi
mê¿czyŸni ubrani byli w d³ugie sukmany z czarnego sukna, a
m³odzie¿ w lejbiki obszyte taœmami i zapiête na mosiê¿ne gu-
ziki. G³owy mê¿czyzn przykrywa³y czapki z czerwonymi  stro-
ikami. Podziwialiœmy stroje kobiet - kiecki z w³asnorêcznie
tkanej we³nianej tkaniny w drobne kolorowe paski,  u do³u
zakoñczone bajecznie kolorowym pasem haftowanych ró¿.
M³ode ³owiczanki ubrane by³y w tradycyjne koszule „bielun-
ki” i gorsety zapiête na guziki lub sznurowane czerwon¹
wst¹¿k¹. Ozdob¹ uroczystych strojów stroju by³y korale. G³o-
wy dziewcz¹t zdobi³y kolorowe piêkne wianki lub chusty.

Przeszliœmy tras¹ tradycyjnych czterech o³tarzy, a na ostat-
nim odcinku procesji, na ulicy przy Starym Rynku, podziwiali-
œmy ma³¹ wystawê miejscowego malarstwa i liczne stoiska re-
gionalnych pami¹tek. W upale pra¿¹cego s³oñca po¿egnali-
œmy miasto zabieraj¹c w pamiêci piêkno ³owickiej tradycji i
regionalnej kultury.

Drug¹ atrakcj¹ wycieczki by³o zwiedzanie Arkadii i pa³acu
w Nieborowie - letniej  rezydencji Radziwi³³ów. W³aœcicielka
dóbr, Helena Radziwi³³owa od roku 1778, tworzy³a zespó³ ogro-
dowo-parkowy w stylu w sentymentalno-romantycznym, mod-
nym w ówczesnej Europie. G³ównym projektantem Arkadii by³
Szymon Bogumi³ Zug.

Zabytki parku zosta³y wpisane w 1967 roku na listê zabyt-
ków Instytutu Dziedzictwa Narodowego i s¹ pod opiek¹ Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. Ich zwiedzanie rozpoczêli-
œmy  spacerem wzd³u¿  niszczej¹cego akweduktu. W cieniu
drzew dotarliœmy do okr¹g³ej Œwi¹tyni Diany, wspartej na czte-
rech kolumnach joñskich. Po jej tympanonem  czytaliœmy s³o-
wa Francesca Petrarki z sonetu In morte di Madonna Laura:
DOVE PACE TRAVAI D'OGNI MIA GUERRA (Tutaj odnala-
z³am spokój po ka¿dej mojej walce).

Piêkn¹ Ziemiê £owick¹ po¿egnaliœmy piknikiem na ³awecz-
ce w fascynuj¹cym parku Arkadii  i zabraliœmy w pamiêci piêkn¹
regionaln¹  kulturê Ksiê¿aków.

Marianna Rybicka



PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA 2019
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K A L E J D O S K O P

WITAMY STA¯YSTÓW!

Po raz trzeci na scenie Teatru S³owac-
kiego w Krakowie, Jaros³aw Wanecki,
przewodnicz¹cy Komisji Kultury Naczel-
nej Rady Lekarskiej, zrealizowa³ Galê
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Profesora Andrzeja Szczeklika "Przy-
chodzi wena do lekarza". Podczas kon-
certu z udzia³em chóru Warmiñsko-Ma-
zurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
Medici Pro Musica, wrêczono nagrody
laureatom oraz uhonorowano Ann¹
Dymn¹. Prowadz¹ca Fundacjê "Mimo
wszystko" wybitna polska aktorka œwiê-
tuje w tym roku jubileusz 50-lecia pracy
artystycznej.

26 sierpnia w siedzibie Izby prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty odebra³o z r¹k prezesa
Ryszarda Moñdziela kilkunastu m³odych lekarzy i jeden lekarz dentysta. Od paŸdziernika rozpoczn¹ sta¿e lekar-
skie i lekarsko-dentystyczne na terenie p³ockiej OIL

„Przysz³am tu dzisiaj do Was - wita³a ich Marianna Rybicka, honorowy cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej -
by Wam powiedzieæ, ¿e ja swój dyplom odebra³am w roku 1959 i nadal czynnie wykonujê zawód lekarza. Jest to
mo¿liwe dziêki pomocy i wspó³pracy z ludŸmi m³odymi takimi, jak Wy.”
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W dniach 20-23.06 odby³y siê XXIX Letnie Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w Tenisie ,,Lexus Cup
2019". Turniej szczególny, bo Polskie Stowarzy-
szenie Tenisowe Lekarzy obchodzi³o na nim swo-
je okr¹g³e XX-lecie istnienia. Pierwsze w historii
lekarskiego sportu Mistrzostwa Polski w tenisie
ziemnym odby³y siê w 1991 roku w Olsztynie. Ich
pomys³odawc¹ i organizatorem by³ Prezes Olsz-
tyñskiego Towarzystwa Tenisowego, laryngolog
Zbigniew Frenszkowski. Historia zatoczy³a ko³o i
lekarze w tym roku powrócili ,,do korzeni" i rywa-
lizowali o tytu³y Mistrza Polski równie¿ w Olszty-
nie. Przez cztery dni 140 medyków walczy³o w
singlu, deblu, mikœcie i turnieju pocieszenia na
dwóch obiektach tenisowych przy ul. Olimpijskiej
9A oraz przy ul. Radiowej 32.

Pierwszego dnia Mistrzostw w hotelu turniejowym ,,Omega" odby³a siê konferencja naukowa podczas której mogliœmy pos³u-
chaæ m.in bardzo ciekawego wyk³adu na temat odg³osów wydawanych podczas wysi³ku przez tenisistów w kontekœcie otolaryngo-
logicznym. Po wyk³adach lekrze bawili siê na bankiecie, na którym obecny Zarz¹d PSTLu nagrodzi³ piêknymi statuetkami lekarzy,
którzy na koniec sezonu 2018 zajêli 1 miejsce w rankingu PSTL w singlu i w deblu w swoich kategoriach wiekowych. Zbigniew
Frenszkowski - pierwszy, Honorowy Prezes PSTL, z okazji XX-lecia Stowarzyszenia wyg³osi³ autorski wiersz o tematyce tenisowej
obfituj¹cy w wiele rymów i odniesieñ do historii lekarskiego sportu. Lekarze wraz z osobami towarzysz¹cymi najbardziej zas³u¿eni
dla Stowarzyszenia i o najd³u¿szym sta¿u turniejowym zostali uhonorwani pami¹tkowymi odznakami i pucharami.

Podczas drugiego dnia MP w trakcie trwania grilla turniejowego odby³o siê losowanie upominków ufundowanych przez firmê
Lexus. Mo¿na by³o wylosowaæ m.in. pi³kê tenisow¹ z podpisem samej Agnieszki Radwañskiej. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw
otrzymali ponadto narodowe, bia³o-czerwone stroje, w których ju¿ w sierpniu tego roku bêd¹ reprezentowaæ Polskê w Mistrzostwach
Œwiata Lekarzy w Tenisie w Wilnie. W przysz³ym roku jubileuszowe XXX Letnie MP Lekarzy w Tenisie zaplanowane s¹ w Poznaniu.
Wiêcej o tenisowych turniejach lekarskich na stronie www.pstl.org.

Medale dla OIL w P³ocku zdoby³a Agata Biniewicz -  srebrny medal w singlu i w deblu w kategorii +55.
Marcin Pokrzywnicki - Sekretarz PSTL

W dniach od 17 do 19 maja 2019 pod egid¹ Polskiego Stowarzyszenia Teni-
sowego Lekarzy (PSTL) we Wroc³awiu odby³ siê Ogólnopolski Turniej Teniso-
wy Lekarzy PSTL V-Motors Volvo Car Cup, w którym uczestniczy³o 84 lekarzy
i dentystów z ca³ej Polski. Turniej odby³ siê na kortach otwartych z m¹czki
ceglanej na terenie kompleksu Olimpijski Club przy alei Ignacego Jana Pade-
rewskiego 35, który uchodzi za jeden z naj³adniejszych obiektów tenisowych w
Polsce. Medycy rywalizowali w singlu i w deblu w ró¿nych kategoriach wieko-
wych, pocz¹wszy od kategorii do lat 35 a skoñczywszy na kategorii powy¿ej 80
lat. Rozegrany zosta³ tak¿e turniej pocieszenia. Sponsorami zawodów byli m.in.:
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Dolnoœl¹ska Izba Lekarska we Wroc³a-
wiu oraz V-MOTORS - Dealer Volvo Wroc³aw, a organizacj¹ zajêli siê Marcin
Pokrzywnicki, Piotr Wieczorkowski, Adam Fr¹ckiewicz i Anna Leœnikowska.

W pi¹tek na kortach w Sofa Lounge & Restaurant odby³o siê players party
dla uczestników turnieju i osób towarzysz¹cych. Zwyciêzcy i finaliœci z ka¿dej
kategorii wiekowej w singlu i w deblu otrzymali pami¹tkowe puchary. Tytu³
najlepszej zawodniczki turnieju zdoby³a Agata Wojciuk, najlepszym zawodni-
kem zosta³ Bogus³aw Rataj, natomiast nagroda fair play powêdrowa³a do Gra-
¿yny Martini-Kamiñskiej.

Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w P³ocku reprezentowa³a Agata Biniewicz. Zajê³a
2 miejsce w singlu i 1 miejsce w deblu w kategorii +55.

Wiêcej informacji na temat turniejów tenisowych lekarzy na stronie
www.pstl.org.

Marcin Pokrzywnicki – Sekretarz PSTL

TENIS

od prawej Agata Biniewicz

I Z B O W Y
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ZWIERZYNIEC  2019
Ogólnopolski Plener Lekarzy Maluj¹cych - refleksje poplenerowe.

Jestem lekarzem stomatologiem
Jedn¹  z wielu moich  pasji  jest malowanie obrazów. Od dziec-

ka lubi³am malowaæ i rysowaæ. Z czasem swoj¹ radoœci¹ malo-
wania kolorami, chcia³am  dzieliæ siê z innymi. Zaczê³am wtedy
wystawiaæ swoje obrazy, te¿  na Ogólnopolskich Wystawach
Lekarzy Maluj¹cych w £odzi.

Nie ukrywam, ¿e uczestnictwo w wystawach wymaga³o na
pocz¹tku od mnie przezwyciê¿enia lêków. Czy mogê? Czy po-
winnam? Czy…? Jednak chêæ podzielenia siê, tym co mnie
„uskrzydla”,  przezwyciê¿y³a moje opory.

 Zapraszam lekarzy, którzy maluj¹ obrazy (wiem, ¿e jest ich
wielu), do OIL w £odzi by tam prezentowali swoje prace, poka-
zali je „œwiatu”.

Jako jedna z nielicznych grup  zawodowych,
mamy w £odzi,  mo¿liwoœæ dzielenia siê  radoœci¹
malowania. W ostatni tydzieñ maja, co roku, ³ódzka
OIL organizuje w swojej przepiêknej siedzibie, wy-
stawê obrazów,  maluj¹cych lekarzy z ca³ej Polski.
Prezentowane tam obrazy s¹ oceniane przez profeso-
rów Akademii Sztuk Piêknych. Dla uczestników,
obok najwa¿niejszego - pokazania tam swoich prac -
konkurs oceniany przez profesjonalistów, podnosi
rangê imprezy. Na eleganckim wernisa¿u, sam pan
Prezes OIL w £odzi wita  uczestników i przyby³ych
goœci, wrêcza dyplomy. Zawsze panuje tam bardzo
mi³a atmosfera.

Zapewniam, ¿e ka¿dy z Pañstwa, z przyjemnoœci¹
bêdzie uczestniczy³ w wernisa¿u, wystawie, utwier-
dzaj¹c siê, do jak „wyj¹tkowej” grupy zawodowej
nale¿y.

Piêæ lat temu po przeczytaniu og³oszenia w Gaze-

cie Lekarskiej, zg³osi³am siê na lekarski plener malarski i zosta-
³am zakwalifikowana. Pomimo trudnoœci zwi¹zanych z obowi¹z-
kami zawodowymi, pojecha³am. Warunki mieszkaniowe na ple-
nerach bywaj¹  ró¿ne, mieszkamy tam zawsze w  kilku osobo-
wych pokojach, ale nie na wypoczynek tam jeŸdzimy.

 Dziœ wiem, ¿e kto raz uczestniczy³ w plenerze lekarzy malu-
j¹cych, bêdzie ju¿ co roku pragn¹³ na nich bywaæ. Dzieje siê tak,
za spraw¹ atmosfery twórczej, wzajemnej pomocy, ¿yczliwoœci,
jaka panuje wœród uczestników pleneru. Ca³emu przedsiêwziê-

ciu przewodzi od dziewiêtnastu lat organizator z
ramienia  NIL pan dr W³odzimierz Cerañski - ar-
tysta malarz z Warszawy.

W tym roku 28 uczestników z ca³ej Polski i
spoza jej granic, goœci³o w pensjonacie „Zaci-
sze” w Zwierzyñcu. W czasie wspólnego malo-
wania na plenerze, wymieniamy siê doœwiadcze-
niami,  spostrze¿eniami, uczymy siê od siebie po-
strzegaæ piêkno. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy wspól-
nie malowaæ.

Na zakoñczenie  pleneru, ka¿dy prezentuje
swoj¹ twórczoœæ na poplenerowym wernisa¿u.

  Tym razem  w ogrodach pensjonatu „Zaci-
sze” zaprezentowaliœmy wszyscy oko³o 200 prac
w ro¿nych technikach malarskich. Dr Cerañski  w
imieniu swoim i Prezesa Komisji Kultury NIL Ja-
ros³awa Waneckiego, wrêczy³ nam  dyplomy z
podziêkowaniem za uczestnictwo w Ogólnopol-
skim Plenerze Lekarzy Maluj¹cych  „ROZTO-
CZE”.

W czasie plenerów zawsze pierwsze dni, s¹ dla mnie „malar-
sko”  stracone. I tym razem szuka³am inspiracji, by zacz¹æ malo-
waæ. Tym razem moj¹ „iskr¹” by³o odbicie w wodzie koœcio³a na
wyspie. To doznanie piêkna sprawi³o, ¿e przez nastêpne dni nu-
c¹c jak zawsze, przy malowaniu obrazów, piosenkê Kombii „Ko-
lory tañcz¹ w Twoich oczach” malowa³am jeden obraz za dru-
gim. Do P³ocka wróci³am z mokrymi olejami.

Hanna WoŸniak-Kwiatkowska
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P£OCKIE DNI NEFROLOGICZNE

P³ock, 3 wrzeœnia 2019 roku
Szanowni Pañstwo.
Zarz¹d Warszawsko-£ódzkiego Oddzia³u Polskiego

Towarzystwa Nefrologicznego, Zarz¹d P³ockiego To-
warzystwa Lekarskiego oraz Okrêgowa Izba Lekarska
w P³ocku maj¹ zaszczyt zaprosiæ Szanownych Pañ-
stwach na Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ „P³oc-
kie Dni Nefrologiczne”, która odbêdzie siê w P³ocku w
dniach 4-5 paŸdziernika 2019 roku w P³ocku.

Tematem wiod¹cym konferencji bêdzie:

Nefro-uro-onkologia
nowotwory uk³adu moczowego -

problem interdyscyplinarny

Wyk³ady wyg³osz¹ wybitni przedstawiciele wymie-
nionych dyscyplin medycyny.

Zaszczytem dla ca³ego œrodowiska lekarskiego bê-
dzie przyjêcie przez Pañstwa zaproszenia do wziêcia
udzia³u Uroczystej Kolacji naszego Towarzystwa, któ-
ra odbêdzie siê 4 paŸdziernika 2019 roku o godz. 20:30
w Hotelu Tumskim przy ul. Piekarskiej 9 w P³ocku.

Przedk³adam program konferencji z nadziej¹ na ¿ycz-
liwe jego przyjêcie.

Pozostajemy z wyrazami najwy¿szego szacunku.
W imieniu Zarz¹du Warszawsko-£ódzkiego

Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego
Przewodnicz¹cy

Komitetu Organizacyjnego
Dr Micha³ Kuriga

Wszelkich informacji udzielaæ bêdzie sekretariat zjazdu
mieszcz¹cy siê w Oddziale Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego, ul. Medyczna 19, 09-400 P³ock, tel. kom. 601-
263-623 oraz tel. (24) 364-61-67. Numer telefonu jest jednocze-
œnie numerem faxu, który czynny jest ca³¹ dobê.

Adres email organizatorów konferencji:
ptl@ptlplock.pl

PROGRAM

4 paŸdziernika 2019  (pi¹tek) - (Hotel Tumski)
15:00 Lunch i  rejestracja uczestników
15:30-17:00 Walne zebranie  cz³onków Warszawsko-£ódzkiego
Oddzia³u Polskiego Towarzystwa  Nefrologicznego - zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
17.00-20:00 Sesja naukowa I
17:00-17:40 Micha³ Kuriga
„Epidemiologia  nowotworów uk³adu moczowego w Polsce i na
Mazowszu”
17:40-18:30 Dr n. med. Piotr Kryst
„Guzy urotelialne uk³adu moczowego - postêpy w diagnostyce i
leczeniu”
18:30-19:20 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Demkow
„Postêpy w diagnostyce i leczeniu guzów nerkowo-komórko-
wych”
19:20-20:00 Prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
„Czynniki ryzyka  nowotworów uk³adu moczowego zale¿ne od
pacjenta i œrodowiska”
20:30 Kolacja

5 paŸdziernika  2019 (sobota) - Hotel Tumski
8:00-11:00 Sesja naukowa II
Wyk³ady poprzedzone prezentacj¹  przypadku w danym tema-
cie przedstawionym przez m³odego nefrologa.
8:00-8:45 Prof. dr hab. n. med. Micha³ Nowicki
„Zespó³ lizy guza i uszkodzenie nerek w praktyce onkologa i
hematologa”
8:45-9:15 Prof. dr hab. n. med. Leszek P¹czek
„Jak niewydolnoœæ nerek wp³ywa na zwiêkszenie ryzyka choro-
by nowotworowej - czy  nefrolog mo¿e zmniejszyæ  ryzyko choro-
by nowotworowej u swoich pacjentów ?”
9:15-9:45 Prof. dr hab. n. med.  Jolanta Ma³yszko
„Diagnostyka w/w nowotworów mity i prawdy o nefropatii kon-
trastowej”
9:45-10:15 Prof. dr hab. n. med.  Ryszard Gellert
„Dializoterapia  u chorych z nowotworami uk³adu moczowego”
10:15-11:00 Prof. dr hab. n. med. Stanis³aw Niemczyk
„Etyczno prawne dylematy we wdra¿aniu do leczenia dializa-
mi”
11:00-11:15Przerwa kawowa
11:15-14:15 Sesja naukowa III
11:15-12:00 Prof. dr hab. n. med.  Magdalena Durlik
„Nowotwory uk³adu moczowego po transplantacji nerki”
12:00-12:45 Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski
„Nowotwory uk³adu moczowego uwarunkowane genetycznie”
12:45-13:15 Micha³ Ostrowski
„Praktyczne aspekty zg³aszania do transplantacji nerki pacjen-
tów onkologicznych”
13:45-14:30 Dr Andrzej Tysarowski
„Diagnostyka molekularna nowotworów - aktualne mo¿liwoœci
i wp³yw na terapiê”
14:30 Zakoñczenie konferencji i lunch
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Stefan Koœmider

24 sierpnia przedstawicielki OIL - Hanna Skwarska-Porowska, Teresa Mazurkiewicz i Jolanta Mroczyñska z³o¿y-

³y jubileuszowe ¿yczenia w dr Stefanowi Koœmiderowi, stujednoletniemu chirurgowi z Sierpca. Pami¹tk¹ z tego

spotkania jest przekazany przez Pana Doktora skrypt jego ksi¹¿ki zatytu³owanej „Sto lat mojego ¿ycia. Z d³ugie-

go ¿ycia wydarzenia na nowo napisane”, opatrzony w³asnorêczn¹ dedykacj¹.

To nie s¹ zwyk³e zapiski. To niezwykle wzruszaj¹cy i poruszaj¹cy dokument mi³oœci - do rodziny, ojczyzny

(tak¿e tej ma³ej), ¿ony i do zawodu. Wspomnienia Pana Doktora, spisane z kronikarsk¹ dok³adnoœci¹, chirur-

giczn¹ precyzj¹ i talentem literackim zas³uguj¹ na publikacjê dla szerokiego grona czytelników. Na ³amach

Biuletynu publikujemy niewielki fragment tego prawie dwustustronicowego dokumentu, z nadziej¹, ¿e kiedyœ

uda siê nadaæ mu formê powszechnie dostêpnej ksi¹¿ki

1. Pierwszy dzieñ, dni...

PIERWSZY DZIEÑ W GIMNAZJUM
Pamiêtam dzieñ wrzeœniowy 1925 roku, gdy pierwszy raz

znalaz³em siê w Gimnazjum w Miechowie, ¿eby zdawaæ eg-
zamin do I klasy. Jêzyk polski - pani profesor Janina Zapor-
ska przeprowadzi³a dyktando. Zrobi³em jeden b³¹d ortogra-
ficzny. Ocena pozytywna. Religia - ks. Œwirszczewski zada³
mi pytanie: „co kap³an niesie w czasie procesji?” D³ugie na-
myœlanie. I nie pamiêtam, co odpowiedzia³em, ale ocena by³a
pozytywna. Egzaminów z innych przedmiotów nie pamiê-
tam. Ale rezultat tak! PRZYJÊTY.

PIERWSZY DZIEÑ NA UNIWERSYTECIE
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, koniec wrzeœnia 1937

roku. Sala wyk³adowa - I piêtro Collegium Minus. T³um kan-
dydatów. Wszystkie miejsca zajête. Przed ka¿dym kartka bia-
³ego papieru i o³ówek chemiczny. Wchodzi profesor Godlew-
ski. ZapowiedŸ urzêdnika Dziekanatu Medycznego, ¿e nie
wolno notowaæ, co sprawdza w trakcie wyk³adu. Wyk³ad pro-
fesora ma temat: „Kr¹¿enie azotu w atmosferze” i trwa 45
minut. Nastêpnie, po krótkiej przerwie profesor g³osi drugi
wyk³ad „Lecznicze wody Krynicy”. Teraz s³yszymy polece-
nie napisania w ci¹gu 45 minut streszczenia obu wyk³adów.

Po dwóch tygodniach w holu uniwersytetu maj¹ byæ wy-
wieszone wyniki egzaminu.

Przyje¿d¿am z Ustronia, gdzie jestem na wakacjach u stry-
ja W³adka i gdzie pomagam mu w aptece. To w³aœnie stryj
namówi³ mnie na studia medyczne. W holu t³um kandydatów
k³êbi siê przed tablic¹ og³oszeñ. Podchodzê nieœmia³o i ja.
„K¹tem oka” spogl¹dam na listê, ale od do³u, bo bojê siê
spojrzeæ tam, gdzie s¹ nazwiska na literê K. Posuwam siê
powoli do góry listy i w koñcu widzê swoje nazwisko: STE-
FAN KOŒMIDER. - Przyjêty!!! (ocena œrednia ze streszcze-
nia wyk³adów i œwiadectwa maturalnego: dobrze).

Teraz szybko na dworzec kolejowy i powrót do Ustronia.
Cieszymy siê razem ze stryjem. Jadê wiêc do Uliny, aby tê
dobr¹ wiadomoœæ przekazaæ rodzicom. Ale nie widzê na ich
twarzach radoœci, zadowolenia czy uœmiechu. Jest zatroska-
nie, zamyœlenie. To wzbudza moje zastanowienie. I wtedy
wyobrazi³em sobie ich troskê - „sk¹d my na te d³ugie studia
weŸmiemy tyle pieniêdzy?” I musieli znaleŸæ - na pierwsze
dwa lata - do 1939 roku. Przez kolejne 5 lat z powodu wojny
uniwersytet by³ zamkniêty, a od 1945 roku zdecydowa³em siê
kontynuowaæ studia na Uniwersytecie Poznañskim na Wy-
dziale Lekarskim ju¿ na w³asny rachunek. Poradzi³em sobie.

PIERWSZA PRACA LEKARZA.
10 kwietnia 1947 roku odby³ siê w Poznaniu mój œlub z

Hani¹, a ju¿ l maja 1947 znalaz³em siê w poci¹gu do £êczy-
cy, gdy¿ druga Hania (czarna tym razem) Koz³owska, kole-
¿anka z miechowskiego gimnazjum za³atwi³a mi pracê w
³êczyckim szpitalu powiatowym przez swoj¹ ciociê, szarytkê,
pielêgniarkê Wilczyñsk¹. W poci¹gu do £êczycy ogl¹dam
przez okno manifestacje pierwszomajowe.
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„Sto lat mojego ¿ycia”

W £êczycy spêdzam noc w pokoiku przy rentgenie i rano
spotykam siê z moim przysz³ym szefem - nauczycielem, dok-
torem Andrzejem Szymañskim, dyrektorem szpitala i ordy-
natorem oddzia³u chirurgiczno-ginekologiczno-po³o¿niczego.
Mój pierwszy dzieñ pracy. Bia³y fartuch. Poranna wizyta z
doktorem Szymañskim na wszystkich oddzia³ach. I moja nowa
funkcja: asystent oddzia³u. Pracowa³em za pensjê salowej w
wysokoœci 600 z³, bo tylko taki etat by³ wolny - sejmik nie
przewidywa³ w bud¿ecie na ten rok etatu dla lekarza. I dodat-
kowo, za te „wielkie” pieni¹dze pe³ni³em 24-godzinne dy¿u-
ry. Przez ca³y rok, do czasu przyjœcia drugiego lekarza, dok-
tora W³adys³awa Gora³a, mojego przyjaciela. Ale przez ten
rok wiele siê nauczy³em. Na co dzieñ moimi „przewodnicz-
kami” w pracy by³y siostry szarytki: siostra Cieniak na chi-
rurgii i operacyjnej, siostra Bronis³awa Kowalska na chirur-
gii, a siostra Wilczyñska na oddziale zakaŸnym, gdy zastêpo-
wa³em tam ordynatora dr Paczyñskiego.

Do wrzeœnia 1949 roku dziêki temu, czego na-
uczy³ mnie dr Szymañski, wykonywa³em ju¿ sa-
modzielnie wszystkie operacje chirurgiczne, gine-
kologiczne, po³o¿nicze, prowadzi³em porody. To,
czego siê nauczy³em wtedy z zakresu ginekologii
i po³o¿nictwa, pozwoli³o mi póŸniej, w latach
1955-1963, samodzielnie prowadziæ oddzia³ chi-
rurgiczno-ginekologiczno-po³o¿niczy w szpitalu w
Staszowie. W tym okresie w naszym ¿yciu ma³-
¿eñskim spe³ni³o siê jeszcze nasze marzenie - w
maju 1949 roku urodzi³a siê Bo¿enka. Z oporem
przychodzi³a na ten œwiat, s³aba, malutka - 2200
g, a poród trwa³ 48 godzin. Czuwa³em przy ³ó¿ku
porodowym - ca³y czas z doktorem Szymañskim.

To szpitalne ¿ycie, mocny start w zawodzie
trwa³ do wrzeœnia 1949 roku. Bo wtedy dosta³em
powo³anie do wojska, na roczny kurs przeszkole-
nia oficerskiego lekarzy (KPO) przy CWS w £odzi.
Nie wiedzia³em jeszcze wtedy, ¿e wojsko „zabie-
rze” mi 6 lat, 2 miesi¹ce i 8 dni mojego ¿ycia.

PIERWSZY DZIEÑ NA KURSIE PRZE-
SZKOLENIA OFICERSKIEGO LEKARZY

£ódŸ, wrzesieñ 1949 r., wejœcie „nijakie” do
starego budynku przy ulicy ¯eligowskiego. Ra-
zem z licznymi „skazañcami” poborowymi zosta-
jemy zarejestrowani przez naszego przysz³ego do-
wódcê kompanii, otrzymujemy sorty mundurowe
(wyp³owia³e drelichowe mundury i takie¿ fura-
¿erki, i juchtowe buty z gwoŸdziami). A na I piê-
trze, w du¿ej sali - ¿elazne ³ó¿ko, siennik wypcha-
ny s³om¹, dwa koce. Tyle zapamiêta³em z pierw-
szego dnia.

PóŸniej ju¿ wyk³ady, æwiczenia, strzelnica. I na-
gle - przed Zaduszkami - wiadomoœæ o rozwi¹za-
niu kursu i przes³anie nas do Sztabu Okrêgu po
przydzia³. Dok¹d? Jak zdecyduje szef s³u¿by okrê-
gu. A krótko jeszcze przed decyzj¹ - weryfikacja

ka¿dego kursanta przed wysok¹ komisj¹ MONu z Warszawy.
Czêœæ, g³ównie dawni ¿o³nierze AK, NSZ, odpada - nie s¹
godni s³u¿yæ w Ludowym Wojsku Polskim.

PIERWSZY DZIEÑ W S£U¯BIE WOJSKOWEJ
30 listopada 1949 r., Ko³obrzeg, gdzie znalaz³em siê po

rozmowie z pu³kownikiem Kowalskim, szefem s³u¿by zdro-
wia okrêgu w Bydgoszczy. Prosi³em o przydzia³ do szpitala
wojskowego blisko £êczycy, gdzie zostawi³em piêciomie-
siêczn¹ córeczkê z ¿on¹. A dosta³em przydzia³ do pu³ku, jako
starszy lekarz, do przyjmowania chorych ¿o³nierzy i pobiera-
nia próbek posi³ków z ¿o³nierskiej kuchni! I w Ko³obrzegu.
Oddalonym od £êczycy o ponad 300 km!

Gdy 30 listopada przez dziurê w siatce dosta³em siê do
jednostki - 91. pu³ku artylerii pancernej, nie wiedzia³em, ¿e
tak d³ugo w nim bêdê - do paŸdziernika 1952 roku, zaliczaj¹c
jeszcze Gniezno i 4 poligony - 2 letnie i 2 zimowe. (...)
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P£OCKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE

W dniu 6 kwietnia 2019 w Auli Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w P³ocku odby³o siê Walne
Zebranie P³ockiego Towarzystwa Lekarskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zgodnie ze
Statutem po up³ywie kolejnej 4 letniej kadencji w tajnych wyborach powo³ano nowe w³adze. Prezesem
PTL zosta³ dr hab. med. Maciej S³odki, ginekolog, Rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w
P³ocku. W sk³ad Zarz¹du zostali wybrani: dr n. med. W³odzimierz Klonowski - v-prezes, dr n. med. Marek
M¹drecki, dr Micha³ Kuriga, dr Gra¿yna Lesyng-Paw³owska, dr Przemys³aw Kapczyñski, dr Ryszard Moñ-
dziel i dr n. med. Jacek Zieleniewski, który pe³ni³ funkcjê prezesa PTL przez ostatnie 2 kadencje i któremu

aktualnie powierzono funkcjê Sekretarza Generalnego. P³ockie Towarzystwo Lekarskie powo³ane w 1872 roku jest jednym z
najstarszych Towarzystw Lekarskich w Polsce. Od 30 lat jest Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, organizacyjnie
funkcjonuje na podstawie jego statutu. W 2022 roku bêdziemy obchodziæ rocznicê 150 lecia jego powo³ania PTL. Nowowybrany
Zarz¹d bêdzie stara³ siê temu donios³emu dla naszego œrodowiska lekarskiego wydarzeniu nadaæ godn¹ oprawê organizacyjn¹.

Dziêkujemy wszystkim cz³onkom i sympatykom Towarzystwa za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ. W zwi¹zku z jubileuszem 1540
lecia,  oczekujemy na propozycje organizacyjne i z góry dziêkujemy za wszelakie wsparcie naszych dzia³añ.

Z kole¿eñskim pozdrowieniem
W imieniu Zarz¹du  P³ockiego Towarzystwa Lekarskiego

 dr n.med. Jacek Zieleniewski
treœæ Statutu PTL i jego misja dostêpne s¹ na stronie: www.ptl.org.pl

Adres i siedziba: Oddzia³ Nefrologiczny ,Wojewódzki Szpital Zespolony w P³ocku
Tel. Sekretarz: 601250433, ptl@ptlplock.pl, nefrologia@wszplock.pl

Komunikat z Walnego Zebrania
P³ockiego Towarzystwa Lekarskiego
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PRAKTYKI LEKARSKIE

Obowi¹zki lekarzy
prowadz¹cych praktyki

- Obowi¹zek bie¿¹cej aktualizacji danych dotycz¹cych pro-
wadzonej praktyki;

- Obowi¹zek posiadania polisy OC;
- Obowi¹zek prowadzenia dokumentacji medycznej;
 Lekarz prowadz¹cy praktykê zawodow¹ jest obowi¹zany pro-

wadziæ dokumentacjê medyczn¹. Dokumentacjê prowadzi siê w
formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja musi byæ
czytelna, zawieraæ dane pacjenta, przy ka¿dym wpisie musi byæ
umieszczona data i podpis lekarza oraz numer wpisu do rejestru
praktyk. ¯adnego wpisu nie mo¿na usun¹æ. Dokumentacja musi
byæ zabezpieczona przed zniszczeniem i gwarantowaæ zacho-
wanie poufnoœci. Dokumentacja dzieli siê na wewnêtrzn¹, za-
wieraj¹c¹ historiê zdrowia i choroby, wyniki badañ itd. oraz ze-
wnêtrzn¹, obejmuj¹c¹ skierowania do szpitala lub innego zak³a-
du opieki zdrowotnej, na badania diagnostyczne itp.

W praktykach zawodowych dokumentacjê przechowuje siê
przez okres 10 lat licz¹c od ostatniego wpisu. Jedynie w przy-
padku œmierci na skutek uszkodzenia cia³a lub zatrucia przecho-
wuje siê j¹ przez 30 lat. Archiwaln¹ dokumentacjê przechowuje
siê przez okres 20 lat, dokumentacjê indywidualn¹ wewnêtrzn¹
w przypadku œmierci na skutek uszkodzenia cia³a lub zatrucia -
przez okres 30 lat. Zdjêcia rentgenowskie, skierowania na bada-
nia i zlecenia lekarzy przechowuje siê przez okres 10 lat. Po
up³ywie tych okresów dokumentacja powinna byæ zniszczona,
tak, by nie mo¿na by³o zidentyfikowaæ pacjenta, którego doty-
czy³a. Dokumentacja medyczna jest udostêpniana na wniosek
pacjenta w formie kserokopii lub wypisu. Koszty sporz¹dzenia

kopii pokrywa pacjent.
Lekarz, lekarz dentysta ma obowi¹zek wskazaæ miejsce prze-

chowywania dokumentacji medycznej po zakoñczeniu dzia³al-
noœci leczniczej.

- Obowi¹zek posiadania regulaminu organizacyjnego, za-
wieraj¹cego:

- firmê podmiotu;
- cele i zadania podmiotu;
- rodzaj dzia³alnoœci leczniczej;
- zakres udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych;
- miejsce udzielania œwiadczeñ zdrowotnych;
- wysokoœæ op³aty za udostêpnienie dokumentacji medycz-

nej;
- organizacjê procesu udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w

przypadku pobierania op³at;
- wysokoœæ op³at za udzielanie œwiadczeñ zdrowotnych;
- Obowi¹zek sporz¹dzania sprawozdawczoœci
- zbiorcze zestawienia dotycz¹ce odpadów medycznych ;
- sprawozdania statystyczne;
- Obowi¹zek stosowania kas fiskalnych;
- od dnia 1 maja 2011 roku istnieje obowi¹zek posiadania

kasy fiskalnej dla praktyk zawodowych, których obrót w po-
przednim roku podatkowym przekroczy³ 20.000,- Do limitu tego
nie wlicza siê przychodów uzyskanych w ramach kontraktu z
Narodowym Funduszem Zdrowia b¹dŸ w ramach umów zawar-
tych z placówkami medycznymi.

- Obowi¹zek stosowania tablic informacyjnych, zgodnych
z uchwa³¹ NIL nr 18/98/II z dnia 25.04.1998r. - rozmiar 40x60
cm.; zawieraj¹cych podstawowe dane dotycz¹ce praktyki oraz
art. 63 ust. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

- Protokó³ kontroli wewnêtrznej

Na podstawie przepisów art. 23 i 24 ustawy o dzia³alnoœci leczni-
czej, ustala siê regulamin organizacyjny w nastêpuj¹cym brzmieniu:

1. Lekarz wykonuje dzia³alnoœæ lecznicz¹ pod nazw¹ Gabinet
Przyk³adowy.

2.  Praktyka jest prowadzona w celu udzielania pacjentom œwiad-
czeñ zdrowotnych o najwy¿szej jakoœci, s³u¿¹cych zachowaniu, ra-
towaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególnoœci zwi¹-
zanych z badaniem i porad¹ lekarsk¹ oraz leczeniem.

Pacjent uzyskuje œwiadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi po-
trzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wy-
korzystaniem najskuteczniejszych œwiadczeñ zapobiegawczych,   dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Cele praktyki lekar-
skiej s¹ realizowane poprzez rzetelne i sumienne wykonywanie za-
dañ zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zasadami
etyki zawodowej.

3. Lekarz udziela ambulatoryjnych œwiadczeñ zdrowotnych z za-
kresu ..................................................... tj. m. in:

- .....................................................,
- .....................................................,
- ......................................................
4. Œwiadczenie zdrowotne udzielane s¹ w gabinecie ......................

(nale¿y wskazaæ miejsce, w którym s¹ udzielane œwiadczenia zdro-
wotne).

5. Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty za udostêpnienie dokumentacji me-
dycznej:

- 6,90 z³ za 1 stronê wyci¹gu lub odpisu z dokumentacji medycznej,
- 0,65 z³ za 1 stronê kopii dokumentacji medycznej,
- 6,90 z³ za sporz¹dzenie wyci¹gu, odpisu lub kopii dokumentacji

medycznej na elektronicznym noœniku danych.
6.  Udzielanie odp³atnych œwiadczeñ zdrowotnych wymaga uprzed-

niej rejestracji pacjenta, telefonicznie pod numerem ................. lub
osobiœcie u rejestratorki. Przed pierwsz¹ wizyt¹ pacjent winien przy-
byæ 15 minut przez planowan¹ godzin¹ wizyty i udostêpniæ dokument
to¿samoœci, celem za³o¿enia dokumentacji indywidualnej pacjenta.

7. Za okreœlone œwiadczenia zdrowotne, niefinansowane ze œrod-
ków publicznych, pobierana jest op³ata. Jej wysokoœci zosta³a okre-
œlona w za³¹czniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.  Informacje o wysokoœci op³at za:
- udostêpnienie dokumentacji medycznej oraz
- udzielane - niefinansowane ze œrodków publicznych - œwiadcze-

nia zdrowotne s¹ podane do wiadomoœci pacjentów poprzez wywie-
szenie w punkcie rejestracji.

WZÓR REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO PRAKTYKI ZAWODOWEJ
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602 31 87 98.

Numer 3/19 (139):
Autorzy: Teresa Mazurkiewicz, Marianna Rybicka, Joanna Soko³owska,
Marcin Pokrzywnicki, Ewa Szczutowska, Hanna WoŸniak-Kwiatkowska,
Jacek Zieleniewski, Maria Godlewska, Stefan Koœmider
Zdjêcia: Maria Jakubiak, Teresa Mazurkiewicz, Hanna Skwarska-Porowska,
Marianna Rybicka, Jaros³aw Wanecki, Joanna Soko³owska, Marcin Pokrzywnicki,
Hanna WoŸniak-Kwiatkowska
Projekt ok³adki i plakatów: Joanna Soko³owska, Piotr Chyba
Winieta: Jaros³aw Wanecki
Sk³ad: Piotr Chyba PR Skorpion 602 435 815
Druk: Drukarnia MP 509 090 089
Nak³ad 1300 egz. Egzemplarz Biuletynu powinien docieraæ do jednego ze wspó³ma³¿on-
ków, jeœli obydwoje wykonuj¹ zawód lekarza/dentysty.
Oddano do druku 23 wrzeœnia 2019 roku

Zgodnie z Uchwa³¹ NRL sk³adka cz³onkowska dla PRACUJ¥CEGO LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY
wynosi 60 Z£OTYCH MIESIÊCZNIE.

DOTYCZY TO RÓWNIE¯ PRACUJ¥CYCH LEKARZY EMERYTÓW.
STA¯YSTA p³aci 10 Z£OTYCH/MIESI¥C.

LEKARZE, KTÓRZY UKOÑCZYLI 75 LAT ZWOLNIENI S¥ ZE SK£ADKI
LEKARZ, który nie osi¹ga ¯ADNYCH dochodów po zg³oszeniu w Biurze OIL P³ock

jest zwolniony z op³acania sk³adek
Zalecan¹ forma p³atnoœci sk³adek jest stale comiesiêczne zlecenie przelewu na konto:

XX 1240 2092 9212 0000 0YYY YYYY
gdzie XX jest unikatowym numerem lekarza/ lekarza dentysty nadanym przez bank (zadzwoñ do biura aby go poznaæ
a YYYYYYY to siedem cyfr prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

W tytule przelewu zawsze proszê podaæ imiê i nazwisko, adres i numer PWZ.
Odsetki ustawowe liczone s¹ od nastêpnego dnia po terminie wymagalnoœci!

NADP£ATY ZALICZANE S¥ NA POCZET KOLEJNYCH SK£ADEK

WARTO PAMIÊTAÆ O SK£ADKACH
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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




