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Okrêgowe Izby Lekarskie w Warszawie i w P³ocku zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w projekcie edukacyjnym:

 „E – learning w s³u¿bie lekarzom”.
Projekt, dostêpny bezp³atnie dla ka¿dego lekarza i lekarza dentysty, cz³onka OIL zatrudnionego na terenie województwa mazowiec-

kiego, jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Realizowany jest od 15
marca 2011do koñca grudnia 2013 roku.

Zakres szkoleñ obejmuje 70 kursów e-learningowych o tematyce ogólnomedycznej i stomatologicznej. Zawiera wyk³ady z alergolo-
gii, chirurgii naczyniowej i ogólnej, diabetologii, epidemiologii, hematologii, intensywnej terapii, kardiologii, medycyny rodzinnej,
medycyny ratunkowej, ortopedii i transplantologii. Stomatolodzy znajd¹ kursy z zakresu  chirurgii  stomatologicznej, protetyki, stoma-
tologii zachowawczej, ortodoncji, chorób b³ony œluzowej i przyzêbia, stomatologii dzieciêcej i radiologii stomatologicznej.

W przygotowaniu s¹ równie¿ szkolenia pozamedyczne dotycz¹ce m.in.: zarz¹dzania zak³adem opieki zdrowotnej, marketingu, prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych, zarz¹dzania personelem oraz czasem oraz zagadnieñ prawnych.

Odbycie ka¿dego z kursów uprawnia do uzyskania 5 punktów edukacyjnych.

Zg³oszenia do projektu
mo¿na dokonywaæ poprzez z³o¿enie osobiœcie lub przes³anie

poczt¹ podpisanych czytelnie dokumentów:
- Deklaracja uczestnika
- Formularz zg³oszeniowy do udzia³u w projekcie
- Oœwiadczenie uczestnika projektu o wyra¿eniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych
na adres Biura Projektu ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warsza-

wa
Po weryfikacji dokumentów uczestnik otrzymuje drog¹ elek-

troniczn¹ indywidualny klucz dostêpu do programów edukacyj-
nych. Nastêpnie rejestruje siê na Medycznej Platformie Edukacyj-
nej (MPE) www.medycyna.org.pl i postêpuje zgodnie z instrukcj¹
przedstawion¹ na monitorze.

Wystarczy jednorazowe wprowadzenie klucza dostêpu, by wie-
lokrotnie powracaæ do kursów w projekcie „E-learning w s³u¿-
bie lekarzom” i przegl¹daæ ich zawartoœæ.

Wiêcej informacji na temat:
Strona projektu www.kursy-elearning.pl
Platforma e-learningowa www.medycyna.org.pl

Biuro Projektu „E-learning w s³u¿bie lekarzom”
ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa Tel. 535 888 591

Adres email: biuro@kursy-elearning.pl

Formularz zg³oszeniowy na stronie 20.
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SOKOLIM OKIEM

Chromanie urlopowe

Kiedy codziennoœæ zmêczy ci oczy
A skrzyde³ nie masz, by odfrun¹æ
Narasta w tobie chêæ, by siê stoczyæ
Wypoczynkowo obsun¹æ

Tak stan przedurlopowego zmêczenia opi-
sa³ Jonasz Kofta.

O, jak¿e mi³o jest obsuwaæ siê wypoczyn-
kowo!

Komu siê uda³o, niech wystawi do jesien-
nego s³oñca drugi policzek. Ci jednak, któ-
rzy siê nie „obsuwali”, pracowali jak co
dzieñ, a mo¿e jeszcze troszkê wiêcej, bo prze-
cie¿ z pierwszymi kroplami lipcowego desz-
czu, w rytm nowej ustawy, œwiadczeniodaw-
ca, jak co dzieñ, œwiadczy³ œwiadczenia
œwiadczeniobiorcy. A ten ostatni, wcale nie
przej¹³ siê doniesieniami o ska¿onych za-
bójcz¹ E. coli hiszpañskich ogórkach i mor-
derczych niemieckich kie³kach kozieradki.
Chorowa³ sobie po cichutku, patriotycznie,
zgodnie z katalogiem. Nauczony latami ko-
lejkowej walki i zapomnianego, jak¿e dobrze
niegdyœ funkcjonuj¹cego systemu kartkowe-

go przydzia³u dóbr, szybko pogodzi³ siê z
koniecznoœci¹ osobistego cyklicznego pod-
pisania listy obecnoœci w przychodnianej
kolejce. Z pob³a¿aniem, a niekiedy i wspó³-
czuciem,  patrzy³ na zmagania lekarza, a jed-
nak bliŸniego swego, który ocieraj¹c z czo³a
pot wystêpuj¹cy z powodu wysi³ku intelek-
tualnego, a nie z nadmiernie wysokiej tem-
peratury, przelicza³ sztuki tabletek na ich gra-
maturê, numerowa³ strony dokumentacji me-
dycznej, sprawdza³, czy na kopercie  znaj-
duj¹ siê symbole i cyfry równie tajemnicze,
jak zapiski œredniowiecznego alchemika.

Nie pró¿nowali tak¿e urzêdnicy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.  Ci herosi syste-
mu, w zaciszu swoich gabinetów, opracowa-
li plan sanacji zepsutego œrodowiska medy-
ków. Zamieœcili komunikaty i obwieszcze-
nia, przes³ali zarz¹dzenia i zapytania. Posta-
wili na kontrole i mandaty, podali do publicz-
nej wiadomoœci. I p³yn¹³ sobie czas waka-
cyjny w rytmie jednorodnych grup pacjen-
tów. I ka¿dy - rodzinny i dziecinny, zabiego-
wy i  zachowawczy wiedzia³, ¿e Fundusz
czuwa! Niech napisze do mnie ten, kto ani
przez chwilê nie poczu³ siê winny nieprawi-

d³owo prowadzonej dokumentacji…
Urzêdniczy trud doceni³ na stronach Biu-

letynu Ryszard Moñdziel, którego artyku³ o
paradoksach i zagro¿eniach nowelizowane-
go systemu gor¹co polecam.

W izbie lekarskiej, mimo letniego odprê-
¿enia, te¿ panowa³a atmosfera  wyœcigu zbro-
jeñ, podsycana kolejnymi doniesieniami ze
œwiata polityki. Ci¹g³e deprecjonowanie zda-
nia œrodowisk medycznych, kolejne projek-
ty ustaw, niebior¹ce pod uwagê zg³aszanych
przez organy samorz¹du lekarskiego i lekar-
skie zwi¹zki zawodowe uwag, spowodowa-
³y powstanie kolejnej barykady, na której
polegn¹ interesy nie tyle lekarzy, co sprawy
pacjentów. Niezadowolenie, coraz g³oœniej
werbalizowane w pokojach lekarskich przez
wszystkie grupy wiekowe i zawodowe, do-
tyczy chyba wszystkich projektów ustawo-
dawczych - o dzia³alnoœci leczniczej, prak-
tykach lekarskich, ubezpieczeniach i kszta³-
ceniu.  Urzêdnicy poprzez orzeczenie
UOKiK, dotycz¹ce  stosowania homeopatii,

podjêli nawet próbê zmiany naszego, lekar-
skiego sposobu myœlenia o terapii. W blasku
s³onecznego dnia us³yszeliœmy, ¿e to, co uwa-
¿aliœmy dotychczas za przestrzeganie  Ko-
deksu Etyki Lekarskiej jest praktyk¹  godz¹c¹
w dobro pacjentów i w pe³nym tego s³owa
znaczeniu karygodn¹.  Jak wobec takiego
orzeczenia korporacja zawodowa œwiadczyæ
mo¿e o umiejêtnoœciach zawodowych swo-
ich cz³onków?

W p³ockiej izbie, tak jak w innych, mimo
niesprzyjaj¹cej aury (tej spo³ecznej, nie me-

teorologicznej) letnie miesi¹ce by³y czasem
pracy. Mam nadziejê, ze znajdziecie Pañstwo
jej odzwierciedlenie na stronach Biuletynu.

Przygotowano nowe projekty edukacyjne
i kulturalne. Szczególnie ciekawa wydaje siê
propozycja informatycznej platformy eduka-
cyjnej, bêd¹ca efektem wspó³pracy z izb¹
warszawsk¹. Polecam Pañstwa uwadze rów-
nie¿ kalendarz szkoleñ asygnowanych przez
Komisjê Kszta³cenia. Dziêki powo³aniu sys-
temu INFOIL, bêdziemy mogli w sposób
optymalny wykorzystaæ ofertê szkoleñ odby-
waj¹cych siê na naszym terenie.

Refrenem lekarskich zmagañ z kolejny-
mi rz¹dami s¹ wybory. Ka¿da kampania, nie-
zale¿nie, czy to do samorz¹du terytorialne-
go, czy do parlamentu, skutkuje wci¹gniê-
ciem na sztandary spraw ochrony zdrowia.
Znamienne, ¿e ka¿da kolejna budzi coraz
mniejsze emocje. W tegoroczny letni krajo-
braz przedwyborczy doskonale wpisa³a siê
debata telewizyjna z udzia³em pani minister
Ewy Kopacz. Przypomnê tym, którzy szczê-

œliwym przypadkiem lub dziêki w³asnej prze-
zornoœci nie stracili czasu na œledzenie roz-
mowy niemerytorycznej i nieinteresuj¹cej,
wypowiedŸ szefowej resortu zdrowia, chwa-
l¹c¹ istnienie kolejek do specjalisty. Zdaniem
Pani Minister, kolejka taka jest dowodem in-
teresuj¹cej oferty, przed pustym sklepem nie
powstaje. Widzia³am ostatnio tak¹ kolejkê...
Przed sklepem z u¿ywan¹ odzie¿¹, „lumpek-
sem”. Poczu³am, ¿e ze mnie zadrwiono… I
wtedy w³aœnie moje radio zaœpiewa³o g³osem
Jonasza Kofty. Nie wiem tylko, czy dla mnie,
czy dla polityków:
„Kiedy ju¿ wlaz³eœ pod górê
Nerwy ci drgaj¹ napiêt¹ strun¹
Czas spuœciæ z tonu,

trochê siê stoczyæ
Wypoczynkowo obsun¹æ

Pora balladkê w mora³ ustroiæ
Wiêc - chocia¿ bywa rozmaicie
Staczaæ siê trzeba powoli
¯eby starczy³o na ca³e ¿ycie"

- nasze, albo naszych pacjentów…
Joanna Soko³owska

josok@gazeta.pl
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w zwi¹zku ze zwi¹zkiem

Wiara w krasnoludki

Wakacje to czas uspokojenia, od-
dechu i beztroski. To normalne, ¿e d³u-
gie, s³oneczne, ciep³e dni zachêcaj¹
do aktywnoœci. Wiêkszoœæ z nas czu-
je siê zachêcona do aktywnoœci spor-
towej i towarzyskiej. Mniejsz¹ grupê
stanowi¹ koledzy aktywni w tym cza-
sie naukowo i zawodowo. Inaczej z
urzêdnikami ró¿nej maœci, ich lato nie
zniechêca, niestety, do wysublimo-
wanej aktywnoœci kontrolersko-kar-
nej.

Przycich³a nieco wrzawa towarzysz¹ca
najpierw uchwalaniu, a potem wprowadza-
niu pakietu ustaw zmieniaj¹cych regulacje w
systemie ochrony zdrowia. Ostatnio pisa³em
o historii zapisu dotycz¹cego mo¿liwoœci wy-
pisywania recept refundowanych i projekcie,
który przewidywa³ koniecznoœæ zawierania
nowych umów z NFZ przez ka¿dego leka-
rza. W ostatniej niemal chwili poprawki do-
konane w Senacie zachowa³y stan obecny.
Nie znaczy to jednak, ¿e sprawy nie ma. Otó¿
jest i to nadal bardzo aktualna. Od ubieg³ego
roku dociera³y, zarówno do zarz¹dów orga-
nizacji zwi¹zkowych jak i samorz¹dowych,
sygna³y od lekarzy praktyków, tych prowa-
dz¹cych prywatne indywidualne praktyki
specjalistyczne jak i prowadz¹cych POZ czy
NZOZ, ¿e skrupulatne kontrole prowadzone
przez NFZ pod szyldem dbania o publiczne
œrodki, czêsto obejmuj¹ te¿ podwa¿anie za-
sadnoœci ordynowania leków. Szczególnie
dotyczy to leczenia chorób z wykazu chorób
przewlek³ych ze stosowaniem leczenia no-
woczesnego i skutecznego, a co za tym idzie
drogiego. Dociera³y sygna³y o karach rzêdu
kilku, kilkunastu ale te¿ i kilkuset tysiêcy z³o-
tych. Niektórzy z rezygnacj¹ i staraniem, aby
szybko zakoñczyæ nieprzyjemn¹ sytuacjê,
godzili siê i zwracali, jak to nazywaj¹ przed-
stawiciele NFZ, nies³usznie wydane œrodki.
Inni, nie godz¹c siê na dyktat, dochodz¹ swo-
ich racji w postêpowaniu s¹dowym. Mnie za-
stanawia jednak i nurtuje  kilka rodz¹cych
siê w tej sytuacji pytañ. Czemu ma to s³u-
¿yæ? Komu potrzebne jest uruchamianie w¹t-
pliwoœci i ewentualnych nieporozumieñ na

linii pacjent - lekarz? Czy rzeczywiœcie ci,
którzy zostali ukarani, sprzeniewierzyli siê
Kodeksowi Etyki Lekarskiej i aktom praw-
nym reguluj¹cym wykonywanie zawodu le-
karza? Czy stawiane przez nich rozpoznania
by³y nieprawdziwe? Mo¿e prowadzili z³¹ dia-
gnostykê? Mo¿e niew³aœciwa analiza dopro-
wadzi³a do nieprawid³owego rozpoznania, a
dalej leczenia? Ilu z tych „niew³aœciwie” le-
czonych ucierpia³o? A mo¿e nie ucierpia³ nikt
z pacjentów? Mo¿e ucierpia³ NFZ, znowu
wydaj¹c na refundacjê leków wiêcej ni¿ za-

k³adano? Mo¿e to w³aœnie jest powód owych
kontroli i wskazañ do w³¹czenia takiego, a
nie innego leczenia?

Przed kilkoma tygodniami odby³o siê or-
ganizowane przez OIL P³ock posiedzenie w
salach Hotelu Herman na temat kar i kontro-
li prowadzonych przez NFZ. Ca³a sala by³a
wype³niona lekarzami i lekarzami dentysta-
mi, chc¹cymi uzyskaæ informacje, jak siê bro-

skiego Polskiego Towarzystwa Urologiczne-
go w czerwcu, tu¿ przed wakacjami. Ale jak-
¿e inny by³ jego przebieg. Tak¿e i tam fre-
kwencja by³ liczna, jak rzadko kiedy. Po czê-
œci naukowej dotycz¹cej newralgicznego od
kilku lat tematu - rozpoznania i leczenia raka
stercza, zebrani poruszyli te najgorêtsze te-
maty. Po kontroli ordynacji leków jednemu
koledze zakwestionowano sumê piêtnastu, a
innemu dwudziestu tysiêcy z³otych. Ktoœ
mia³ za sob¹ kilka spotkañ z prokuratorem,
inny oczekuje na sprawê w s¹dzie. Od przed-

stawicieli w³adz naszego urologicznego to-
warzystwa us³ysza³em, ¿e mo¿na leczyæ ina-
czej, bo pojawi³y siê badania potwierdzaj¹-
ce skutecznoœæ innej terapii. A przecie¿  ci
sami naukowcy przedstawiali jako jedynie
w³aœciwe, co prawda przed  piêcioma laty,
inne schematy .

Nie chcê rozwodziæ siê nad w¹skospecja-
listycznymi szczegó³ami, ale to w³aœnie spo-
tkanie utwierdzi³o siê we mnie przekonaniu,
¿e na przedstawicieli towarzystw naukowych
nie mamy co liczyæ. Oni raczej nas nie obro-
ni¹. Muszê wobec tego zapytaæ siebie, a za
poœrednictwem Biuletynu równie¿ Pañstwa:

Czy polski lekarz, który czêstokroæ ogra-
nicza iloœæ badañ dodatkowych, czasem id¹c
na skróty do ustalenia rozpoznania i w³¹cze-
nia leczenia, pacjenta krzywdzi czy oszczê-
dza mu zbêdnych cierpieñ i zagro¿eñ?

Czy uzyskuj¹c potwierdzenie rozpozna-
nia na innej drodze koniecznie trzeba wyko-
naæ badanie dodatkowe z listy „wymaga-
nych”? Kto i w jakim celu te wymagania
stworzy³?

Czy maj¹c jednoznaczne rozpoznanie za-
gro¿enia nowotworowego u pacjenta, który
z powodu innych schorzeñ nie mo¿e byæ
kwalifikowany do leczenia radykalnego, bo
zginie, mo¿na korzystaæ z leków rejestrowa-
nych dla leczenia stadium uogólnionego?
Czy czekaæ, a¿ choroba takie stadium osi¹-
gnie?

Czy polski lekarz ma, czy te¿ nie ma, braæ
pod uwagê wolê pacjenta? Przecie¿ nie za-
wsze chorzy maj¹ ochotê na podjêcie zbyt
ryzykownej „gry”. Ile¿ to razy s³yszeliœmy,

niæ. Pani mecenas, prawnik OIL, w d³ugim
wyst¹pieniu wylicza³a liczne akty prawne da-
j¹ce monopoliœcie prawo kontroli w jednost-
kach, z którymi podpisa³ umowê na œwiad-
czenie, a raczej na p³acenie za wykonane
œwiadczenie zdrowotne. Treœæ wyst¹pienia
jest na stronach OIL P³ock.  Zalecam i pole-
cam, abyœmy tam czêsto wracali, analizowa-
li i wyci¹gali wnioski.

Z podobnego powodu zosta³o te¿ zorga-
nizowane posiedzenie Oddzia³u Warszaw-
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szczególnie proponuj¹c leczenie operacyjne
- „A nie mo¿na by tak tabletkami?”... Mamy
odpowiadaæ: „Niektóre schorzenia mo¿na,
ale trzeba byæ odpowiednio mocno chorym!”
A gdzie tu miejsce na zagwarantowane
ustaw¹ prawo pacjenta do podejmowania
decyzji?

Czy polski lekarz ma kierowaæ siê swoim
rozumem i doœwiadczeniem, czy zmieniany-
mi co kilka miesiêcy rekomendacjami towa-
rzystw naukowych? Jeœli rekomendacje
zmieniaj¹ siê tak czêsto, a te poprzednie oka-
za³y siê niezbyt dobre, to czy nowe s¹ na pew-
no lepsze? Mo¿e te¿ siê zmieni¹ za szeœæ mie-
siêcy?

Czy leczony wed³ug „starej” rekomenda-
cji, dobrze funkcjonuj¹cy od kilku lat pacjent,
ma byæ na si³ê przestawiany, bo towarzystwa
naukowe dokona³y zmian w swoich zalece-
niach?

 Czy medycyna oparta na naukowych fak-
tach, to w³aœnie ci¹g³e zmiany w kierunkach
leczenia?

A mo¿e jednak leczenie powinno byæ bar-
dziej indywidualizowane? Mo¿e sztuka me-
dyczna od rzemios³a ró¿ni siê w³aœnie umie-
jêtnoœci¹ brania pod uwagê konkretnych po-
trzeb pojedynczego pacjenta z uwzglêdnie-
niem jego dotychczasowych przyzwyczajeñ,
u³omnoœci, mo¿liwoœci intelektualnych i eko-
nomicznych?

 Przecie¿ to, ¿e leczenie jest bezp³atne, jest
tak samo racjonalne jak wiara w krasnolud-
ki. Jeœli by³oby bezp³atne to nie mielibyœmy
nasilonych kontroli urzêdników ZUS - czy
w³aœciwie orzekamy o niezdolnoœci do pra-
cy, NFZ - czy w³aœciwie prowadzimy doku-
mentacjê i odnotowujemy ordynowane lecze-
nie. Leczenie kosztuje i to du¿o. Nie da siê
oszczêdzaæ na pacjentach!

 Poniewa¿ nie ma woli politycznej wpro-
wadzania prawdziwych reform, równowa¿¹-
cych wydatki z wp³ywami, ustawodawca zna-
laz³ inn¹, karko³omn¹ ale skuteczn¹ drogê
„oszczêdzania” w systemie. Trzeba przyci-
skaæ tych, którzy przez z³o¿enie podpisu pod
skierowaniem lub recept¹ je generuj¹. Tylko
czy to rzeczywiœcie w³aœciwa droga?! Czy
nie doprowadzi to do sytuacji zastraszenia le-
karza, który zamiast podejmowaæ decyzjê o
w³¹czeniu leczenia, bêdzie czeka³ na wynik
kolejnego badania wymaganego przez p³at-
nika? Czy w³¹czane z opóŸnieniem leczenie
bêdzie jeszcze skuteczne? Czy w rezultacie
bêdzie tañsze? Czy wtedy bêdziemy bogatsi
i bardziej szczêœliwi? Czy wtedy bêdzie

mniej marnotrawstwa pieniêdzy w systemie
ochrony zdrowia w Polsce?

Czy polski lekarz musi byæ odpowiedzial-
ny za to, ¿e potrzebuj¹cy jego pomocy i otrzy-
muj¹cy j¹ oszukuje, podaj¹c ¿e owszem jest
ubezpieczony, sk³adka jest op³acana? Czy
mamy odpowiadaæ swoim maj¹tkiem za to,
¿e nie zosta³ wypracowany mechanizm we-
ryfikacji uprawnieñ do œwiadczeñ finansowa-
nych ze œrodków publicznych?

 Zarówno samorz¹d lekarski, w tym Na-
czelna Rada Lekarska i rady okrêgowe, jak i

kiem do zarówno p³ac¹cego jak i wykonuj¹-
cego us³ugê. Czy taka bêdzie umowa doty-
cz¹ca recept na leki refundowane? Bierzcie
Pañstwo pod uwagê mo¿liwoœæ niepodpisa-
nia takiej z³ej, zbyt jednostronnie przesuwa-
j¹cej ryzyko umowy.

Obecne umowy s¹ wa¿ne do koñca czerw-
ca 2012 roku. Nawet jeœli otrzymacie Pañ-
stwo ju¿ nied³ugo aneks do podpisania i ode-
s³ania, jak to by³o ostatnio, nie musicie siê
spieszyæ. Rozejrzyjcie siê, zapytajcie swoich
kolegów, zapytajcie swoich przedstawicieli

lekarze skupieni w Ogólnopolskim Zwi¹zku
Zawodowym Lekarzy, staraj¹ siê wywieraæ
presjê na instytucje, które wspó³tworz¹ sys-
tem opieki zdrowotnej. Nie jesteœmy, nieste-
ty, przez urzêdników postrzegani w katego-
riach doradców. Decyzje zapadaj¹ poza or-
ganami naszego samorz¹du i wbrew nim.
Dlatego musimy byæ przygotowani, by nie
pozbawiono nas mo¿liwoœci decydowania.
Nie mo¿emy odpowiadaæ za wyp³yw pieniê-
dzy na leki bez mo¿liwoœci wp³ywania na
strukturê ich podzia³u. Nie mo¿emy odpo-
wiadaæ za skuteczne rozpoznanie i leczenie
bez mo¿liwoœci swobodnego wyboru odpo-
wiedniej spersonifikowanej metody leczenia!

Zostaje nam tylko jedno - nie godziæ siê
na z³e propozycje! Nie godziæ siê na dyktat
NFZ! Umowa, to zgoda dwóch stron na jed-
nobrzmi¹cy zapis, który odnosi siê z szacun-

w  izbie lekarskiej czy zwi¹zku zawodowym.
Jeœli nie bêdziemy siê spieszyæ, jeœli wytrzy-
mamy nacisk i nie pozwolimy w³o¿yæ na sie-
bie ciê¿aru odpowiedzialnoœci, to mamy
szansê na normalnoœæ. Jeœli stanie siê inaczej,
lekarz zamiast leczyæ,(czytaj: myœleæ jak in-
terpretowaæ objawy chorobowe, jak wyko-
rzystaæ technikê w diagnostyce, jak wyko-
rzystaæ zdobycze nauki w leczeniu) bêdzie
obawiaæ siê, czy nie poniesie finansowego
obci¹¿enia mu za leki, które ordynowa³ w
zgodzie ze swoj¹ najlepsz¹ wiedz¹ i doœwiad-
czeniem.

Ryszard Moñdziel
Rzecznik Praw Lekarza OIL P³ock

wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Mazowieckiego OZZL

P³ock 29.08.2011

Recepta brytyjska - rewers zawiera deklaracjê ubezpieczeniow¹ pacjenta
(dziêki uprzejmoœci dr Macieja Jêdrzejowskiego)
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Federacja Zwi¹zków Pracodawców Ochrony Zdrowia Po-
rozumienie Zielonogórskie z zaniepokojeniem przyjê³a deba-
tê przedstawicieli PO, PSL, SLD oraz PJN na temat ochrony
zdrowia w Polsce. Pi¹tkowa dyskusja polityków czterech par-
tii na ten temat daje jasn¹ odpowiedŸ na pytanie dlaczego
nie mo¿emy liczyæ na poprawê sytuacji naszych pacjentów i

opieki zdrowotnej w Polsce.

Widzenie tunelowe zamieñmy na panoramiczne

Porozumienie Zielonogórskie

Wiêkszoœæ respondentów chcia³aby, aby czas pracy le-
karzy, niczym kierowców tirów, regulowa³ tachograf - po-
kaza³ sonda¿ IIBR dla "Newsweeka".

•ród³o: Newsweek.pl

Federacja PZ wskazuje, ¿e w œwiadomoœci debatuj¹cych leka-
rze rodzinni i podstawowa opieka zdrowotna nie istniej¹, a prze-
cie¿ zasadniczym mottem lekarza wynoszonym z procesu kszta³-
cenia jest:  „lepiej zapobiegaæ, ni¿ leczyæ” i „najwa¿niejsze jest
wczesne rozpoznanie”.

Tymczasem w debacie mówiono g³ównie o szpitalach,  w zasa-
dzie pomijaj¹c inne poziomy opieki nad pacjentem, a przecie¿ to
tylko fragment ca³oœci problemu. O tych sprawach jest mówiæ naj-
³atwiej w kampanii wyborczej, bo spo³eczeñstwo g³ównie kojarzy
ochronê zdrowia ze szpitalami. Ale to fa³szuje prawdziwy obraz.
W medycynie okreœla siê takie widzenie jako tunelowe. Porozu-
mienie Zielonogórskie wskazuje na koniecznoœæ spojrzenia pano-
ramicznego na problemy systemu ochrony zdrowia. Ten, aby do-
brze funkcjonowaæ, potrzebuje oparcia na solidnych podstawach.

Takim fundamentem jest podstawowa opieka zdrowotna.
W opinii PZ obecnie rz¹dz¹cy nie doceniaj¹ wartoœci i wagi

podstawowej opieki zdrowotnej, a to poci¹ga za sob¹ powa¿ne kon-
sekwencje dla racjonalnoœci gospodarowania œrodkami przezna-
czonymi w naszym pañstwie na ten cel. Z doœwiadczeñ innych
krajów europejskich wynika, i¿ odpowiednia polityka w³adz - do-

ceniaj¹ca strategiczn¹ dla finansów ochrony zdrowia rolê podsta-
wowej opieki zdrowotnej skutkuje wiêksz¹ efektywnoœci¹ wyda-
wanych œrodków i wiêksz¹ satysfakcj¹ pacjentów. Debata polity-
ków skupi³a siê na problemach bie¿¹cych, nie daj¹c odpowiedzi
na zasadnicze pytania. W jakim kierunku zmierza system ochrony
zdrowia? Obecnie koncentrowanie siê na tematach zastêpczych i
brak propozycji rozwi¹zañ powa¿nych problemów opieki zdrowot-
nej budzi niepokój o dalsze  jej losy. Medycyna naprawcza z pro-
blemami szpitali i specjalistyki, jakkolwiek wa¿na, to zaledwie
czêœæ bie¿¹cych zagadnieñ.

Zabrak³o systemowego i strategicznego podejœcia do tematu oraz
odpowiedzi na pytanie:  jak przy ci¹g³ej szczup³oœci finansów prze-
znaczanych na zdrowie Polaków efektywnie nimi gospodarowaæ?

Zdaniem Federacji Porozumienie Zielonogórskie postawienie
na podstawow¹ opiekê zdrowotn¹, gdzie na 10 pacjentów, 8 jest
zaopatrzonych od pocz¹tku do koñca, a pozostali po merytorycz-
nej weryfikacji przekazywani s¹ do dalszych poziomów referen-
cyjnych systemu ochrony zdrowia, to najlepsza i wypróbowana na
œwiecie metoda. Obecnie obserwowane odejœcie od modelu leka-
rza rodzinnego jest jedn¹ z przyczyn coraz wiêkszych problemów
pacjentów i przeznaczania narastaj¹cych œrodków (ponad 50% pla-
nu finansowego NFZ) na medycynê naprawcz¹ w Polsce.

Federacja PZ podkreœla, ¿e poziom ochrony zdrowia obok bez-
pieczeñstwa obywatela i edukacji œwiadczy o funkcjonowaniu pañ-
stwa na poziomie podstawowym. Ostatnio wprowadzone  ustawy i
rozporz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad tzw. pakietu ustaw zdrowot-
nych s¹ niespójne i wadliwe legislacyjnie, a przy ich tworzeniu
pomija siê partnerów spo³ecznych - lekarzy, na co dzieñ zajmuj¹-
cych siê pacjentami. Niedocenianie bezcennego doœwiadczenia le-
karzy POZ poprzez ignorowanie ich opinii skutkuje z³ymi rozwi¹-
zaniami legislacyjnymi, które w konsekwencji przek³adaj¹ siê na
nieefektywnoœæ finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Potrzebne jest porozumienie  miêdzy partnerami spo³ecznymi po-
nad podzia³ami partyjnymi.

Kampania wyborcza to znów puste obietnice polityków wszyst-
kich partii.

Jacek Krajewski
prezes Federacji

Porozumienie Zielonogórskie
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RADY LEKARSKIEJ
Kalendarium

KALENDARZ PRAC I SPOTKAÑ PREZESA, PREZYDIUM
ORAZ OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OD 29 CZERWCA DO 19 WRZEŒNIA 2011 ROKU

29 czerwca - 46 Prezydium Okrêgowej
Rady Lekarskiej odby³o siê w Warszawie.
Wspólne posiedzenie prezydiów warszaw-
skiej i p³ockiej izby lekarskiej pod przewod-
nictwem Mieczys³awa Szatanka i Jaros³a-
wa Waneckiego. W delegacji p³ockiej wziêli
udzia³: Katarzyna Urbañska, Ewa Szczu-
towska, Zofia Waryszewska-Chrz¹stek i
Micha³ Kuriga.
- Rozpoczêto akcjê windykacji sk³adek za
lata 2008-2010. Skarbnik podpisa³ 80 we-
zwañ do zap³aty.
30 czerwca - Klub Lekarza zaprosi³ do ko-
rzystania z wakacyjnych zni¿ek w kinach:
Helios i NovePrzedwioœnie oraz £akomy
Dance Studio
3 lipca - Rozmowa z Rzecznikiem Odpo-
wiedzialnoœci Zawodowej Markiem Zimo-
chem o organizacji biura
5 lipca - Rozmowa z Markiem Mieszkowi-
czem o zmianach kadrowych w PZOZ
- Rozmowa z przewodnicz¹cym S¹du Le-
karskiego W³odzimierzem Nowatorskim
- Wys³ano 70 wezwañ do zap³aty do naj-
wiêkszych d³u¿ników, którzy nie op³acali
sk³adek przez trzy kolejne lata
- Katarzyna Michalska - kierownik wydzia-
³u zdrowia Urzêdu Miasta P³ocka i Jaros³aw
Wanecki podpisuj¹ wspólne pismo do agen-
cji technologii medycznych w sprawie
szczepieñ przeciw pneumokokom w P³oc-
ku
7 lipca - Spotkanie z Prezesem Maciejem
Hamankiewiczem
- Rozmowa z Ryszardem Golañskim - re-
daktorem naczelnym Gazety Lekarskiej
- Spotkanie z prezesem ASP Wies³awem
Podkañskim w warszawskiej restauracji
Dom Polski na temat przysz³oœci relacji
ASP i Gazety Lekarskiej
8 lipca - Kolegium Gazety Lekarskiej w
Warszawie

12 lipca - List do warszawskiej izby lekar-
skiej w sprawie e-learningu
- Rozmowa z kierownikiem biura o jego or-
ganizacji
13 lipca - Rozmowa z Mariann¹ Rybick¹ o
programie dzia³añ komisji seniorów w II
pó³roczu
- 47 prezydium ORL omawia miêdzy inny-
mi sprawê zmian w kontraktowaniu us³ug
stomatologicznych na 2012 rok
- Rozmowa z Joann¹ Maœlankowsk¹ o pro-
gramie dzia³añ Klubu Lekarza w II pó³ro-
czu

³em Boszko
2 sierpnia - Spotkanie organizacyjne jubi-
leuszu 90-lecia izby warszawsko-bia³ostoc-
kiej w warszawie z udzia³em Ewy Szczu-
towskiej
2-22 sierpnia - przerwa wakacyjna
23 sierpnia - Rozmowa z £adys³awem
Nekanda-Trepk¹ w sprawie kszta³cenia sta-
¿ystów, kszta³cenia podyplomowego oraz
powo³ania cz³onków komisji orzekaj¹cych
24 sierpnia - Omówienie za³o¿eñ i celo-
woœci udzia³u w jubileuszu 90-lecia izby
warszawsko-bia³ostockiej
- Konferencja prasowa Prezydenta miasta
P³ocka Andrzeja Nowakowskiego i preze-
sa Jaros³awa Waneckiego w sprawie og³o-
szenia konkursu na szczepienia dzieci prze-
ciw pneumokokom ze œrodków Urzêdu
Miasta P³ocka w latach 2011-2015
26 sierpnia - Telefoniczne ustalenia prze-
biegu uroczystoœci 90-lecia izb lekarskich
w Polsce miêdzy Mieczys³awem Szatan-
kiem i Jaros³awem Waneckim
31 sierpnia - 48 prezydium ORL
- Spotkanie ze sta¿ystami 2011/2012
- Uruchomienie poprawionego Systemu Po-
wiadamiania SPOILER
1 wrzeœnia - Kolegium Gazety Lekarskiej
2 wrzeœnia - Naczelna Rada Lekarska w
Warszawie
3 wrzeœnia - 49 Prezydium ORL w Topoli
Królewskiej k/£êczycy
- 12 Okrêgowa Rada Lekarska w Topoli
Królewskiej k/£êczycy
- Wprowadzenie systemu informacji kszta³-
cenia podyplomowego INFOIL
8 wrzeœnia  - Spotkanie Komisja Seniorów
18 wrzeœnia - Spotkanie Katolickiego Sto-
warzyszenia Lekarzy Polskich
19 wrzeœnia - Spotkanie koordynatorów
sta¿y podyplomowych w Warszawie

Katarzyna Urbañska

- Rozmowa z W³odzimierzem Cerañskim
w sprawie organizacji wyjazdu do Lwowa
we wrzeœniu 2011
14 lipca - Œniadanie z prezesem Ringer
Axel Springer Polska w sprawie przysz³o-
œci Gazety Lekarskiej w Warszawie
- Rozmowa z Maciejem Hamankiewiczem
i Ryszardem Golañskim w siedzibie NIL w
Warszawie o umowie na przygotowanie,
kolporta¿ i druk Gazety Lekarskiej z ASP
18 lipca - Spotkanie z senatorem Micha-

Joanna Sawer-Szewczyk
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Atlas kliniczno-patologiczny
nieswoistych

chorób zapalnych jelit.
pod redakcj¹ Jaros³awa Wejman

 i Witolda Bartnika

Format: 205 × 290 mm
Liczba stron 180
Oprawa twarda
ISBN: 978-83-62138-62-3

Bogato ilustrowany atlas w przystêpny
sposób przybli¿a czytelnikowi zagadnienia
dotycz¹ce nieswoistych chorób zapalnych
jelit (wrzodziej¹cego zapalenia jelita gru-
bego, choroby Leœniowskiego-Crohna, za-
palenia nieokreœlonego oraz zapalenia mi-
kroskopowego) ³¹cznie z obrazami zmian
morfologicznych wystêpuj¹cych w przebie-
gu tych chorób. Informacje w nim zawarte
s¹ owocem doœwiadczeñ autorów zdoby-
tych w czasie kilkudziesiêciu lat zajmowa-
nia siê nieswoistymi zapaleniami jelit.

Wydawca:  Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznañ

Tel./faks: +48 61 656 22 00

Ksi¹¿ki do nabycia na
www.termedia.pl

Leczenie padaczki
u dzieci

i m³odzie¿y
pod redakcj¹ Barbary Steinborn

Format: B5
Liczba stron 224
Oprawa miêkka
ISBN: 978-83-62138-68-5

Publikacja ta systematyzuje obecny stan
wiedzy na temat tej choroby. Czytelnik
znajdzie w ksi¹¿ce nie tylko klasyfikacjê
padaczki, ale równie¿ zasady rozpoczyna-
nia terapii przeciwpadaczkowej, mechani-
zmy dzia³ania leków przeciwpadaczko-
wych oraz sposoby diagnozowania i lecze-
nia padaczki u noworodków, niemowl¹t,
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
oraz m³odzie¿y.

Przychodzi wena
do lekarza
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Konkurs literacki

Wydawnictwo Medycyna Praktycz-
na organizuje Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Przychodzi wena do leka-
rza”. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³
ka¿dy lekarz, przysy³aj¹c pod adresem
redakcji miesiêcznika „Medycyna
Praktyczna” w terminie do 15 stycznia
2012 roku swoje wiersze, opowiadanie,
esej lub fragment powieœci, o dowol-
nej tematyce (szczegó³owe informacje
w regulaminie konkursu). Nades³ane
utwory oceni jury pod przewodnic-
twem profesora Andrzeja Szczeklika,
w sk³adzie: Anna Dymna, Ewa Lipska,
Micha³ Rusinek i Adam Zagajewski
oraz profesor Marek Pawlikowski, Pre-
zes Unii Polskich Lekarzy Pisarzy. Lau-
reaci zostan¹ wy³onieni osobno w ka-
tegoriach Poezja i Proza. Og³oszenie
zwyciêzców konkursu nast¹pi 12
kwietnia 2012 roku podczas specjalne-
go wieczoru literacko-muzycznego w
Sali Koncertowej PKiN w Warszawie.
Utwory laureatów uka¿¹ siê te¿ dru-
kiem

organizator:

partner:
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wiêcej zdjêæ na www.oilplock.pl

Witamy w naszym gronie nowych lekarzy, którzy po ostatnich
d³ugich wakacjach rozpoczynaj¹ sta¿ podyplomowy.

Dedykujê im artyku³ Kamila Kura, lekarza który sta¿ w³aœnie
ukoñczy³ i „na gor¹co” dzieli siê swoimi przemyœleniami.

Okres sta¿u to okres terminowania w zawodzie - zdobywania w
nim doœwiadczenia, nauki rzemios³a od mistrza lub... starszego
„czeladnika”. Chcielibyœmy byæ dla Was, m³odszych kolegów, prze-
wodnikami w labiryncie wspó³czesnego systemu ochrony zdrowia,
choæ nie wszystkim nam wystarcza na to czasu i umiejêtnoœci. Tak
jak napisa³ autor artyku³u - niech bêdzie to dla nas czas wspólnej

nauki, z którego obie strony wyci¹gn¹ jak najwiêcej korzyœci. Nie
zawsze bêdzie to nauka mi³a, ³atwa i przyjemna, ale taki jest nasz
zawód.

¯yczê wytrwa³oœci!
Zapraszam wszystkich do wspó³pracy z nasz¹ gazet¹. Biuletyn

jest Wasz w takim stopniu, w jakim bêdziecie go chcieli i umieli
wykorzystaæ. Czekam na Wasze teksty, zdjêcia, pomys³y i tematy
do opisania.

Redaktor naczelny Joanna Soko³owska
josok@gazeta.pl

No  i koñczy siê sta¿…
Mówi siê, ¿e wszystko co dobre szybko siê koñczy. Dotyczy to równie¿ tegoroczne-

go sta¿u podyplomowego. Powoli koñczy siê radosny czas, kiedy ju¿ jako ju¿ Panie
Doktor i Panowie Doktorzy, z jeszcze ciep³ymi dyplomami, mogliœmy zdobywaæ pierw-
sze szlify tego najpiêkniejszego z zawodów.

Ka¿dy sta¿ cz¹stkowy uczy³ innego aspektu pracy lekarza. W jednych miejscach
mogliœmy siê doskonaliæ siê w kontakcie z pacjentem i nabieraæ bieg³oœci w badaniu
przedmiotowym dok³adnym, skutecznym i szybkim. Pozwalano nam pod czujnym
okiem podejmowaæ decyzje diagnostyczne i terapeutyczne. W innych wiêkszy nacisk
by³ k³adziony na zapoznawanie siê z dokumentacj¹ medyczn¹ oraz zasadami funkcjo-
nowania w rzeczywistoœci kreowanej przez NFZ, gdzie mniej liczy siê pacjent, a wiê-
cej zaœwiadczenia, procedury, kody, grupy, punkty itd. Nie wyobra¿am sobie, by m³o-
dy lekarz, zaraz po wyjœciu ze sterylnej atmosfery uczelnianej, zdo³a³ podo³aæ wszyst-
kim tym obowi¹zkom naraz i jeszcze wzi¹æ za to odpowiedzialnoœæ.

Podczas studiów medycznych jeden z asystentów powiedzia³ mi, ¿e nie tylko wa¿-
ne jest to, ile umiemy, ale te¿ jak zostaniemy wprowadzeni do zawodu. I w tym miej-
scu chylê czo³a przed opiekunami sta¿ystów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
Mimo, ¿e pe³ni¹ swoj¹ funkcjê spo³ecznie, pozwalali nabieraæ u swojego boku do-
œwiadczenia adeptom sztuki lekarskiej. Robili to nie nak³adaj¹c na nas ¿adnego przy-
musu, traktuj¹c partnersko i odnosz¹c siê do nas jak do (b¹dŸ co b¹dŸ m³odszych)

kolegów lekarzy. Stwarzali mo¿liwoœci i przy-
gl¹dali siê z boku, czy z nich korzystamy i jak
sobie radzimy. Szkolili nas mimo braku przy-
gotowania pedagogicznego. Ka¿dy na swój
sposób, jak umia³ najlepiej, mimo ¿e w³asnych
obowi¹zków im nie brakowa³o.

Na pewno nie wszyscy siê ze mn¹ zgodz¹.
Znam opinie krytyczne na temat zasadnoœci
istnienia czegoœ takiego jak sta¿ podyplomo-
wy. Niektórzy uwa¿aj¹ go z stratê czasu.
Mówi¹, ¿e niewiele z tego okresu wynieœli.

Moja propozycja jest prosta: w przysz³ym
roku czêœæ z nas bêdzie pracowaæ w oddzia-
³ach, które bêd¹ goœciæ m³odych lekarzy na
samym pocz¹tku ich œcie¿ki zawodowej. Nasz
sta¿ ju¿ prawie min¹³, ale ich mo¿e byæ lep-
szy i my mo¿emy mieæ w tym swój udzia³.

Uwa¿am, ¿e sta¿ jest nie tylko dla sta¿y-
stów. Jest on równie¿ dla opiekunów sta¿u,
ordynatorów oddzia³ów. Nie tylko my pozna-
waliœmy zasady funkcjonowania kolejnych
oddzia³ów. Dawaliœmy siê równie¿ poznaæ
jako lekarze, pracownicy i ludzie. Ka¿dy do-
sta³ szansê pokazania, ile jest wart. To spo-
œród nas rekrutowaæ siê bêdzie kolejne poko-
lenie lekarzy pracuj¹cych w szpitalach lub
ambulatoriach. Bêdziemy razem tworzyæ sys-
tem ochrony zdrowia, w którym ka¿de ogni-
wo jest wa¿ne. Czy tego chcemy, czy nie.

Okres sta¿u dobiega koñca i czeka nas czas
wa¿nych wyborów i czasem trudnych decy-
zji. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy z Was, Kole¿an-
ki i Koledzy Sta¿yœci, odnalaz³ w którejœ z
dziedzin medycyny swoj¹ pasjê i bêdzie mia³
mo¿liwoœæ siê w niej siê rozwijaæ. Liczê na
to, ¿e niæ kole¿eñstwa nawi¹zana miêdzy nami
przetrwa próbê czasu i gdy bêdziemy siê przy
ró¿nych okazjach spotykaæ, ka¿dy bêdzie od-
czuwa³ s³usznoœæ obranej przez siebie drogi.

Kamil Kur
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W ramach koordynacji
kszta³cenia na terenie OIL w
P³ocku  w dniu 3 wrzeœnia
Okrêgowa Rada Lekarska na
wniosek P³ockiego Towarzy-
stwa Lekarskiego powo³a³a
Centrum Informacji Kszta³ce-
nia Podyplomowego (INFO-
IL). Jego zadaniem bêdzie gro-

madzenie danych na temat wszelkich form kszta³cenie lekarzy i
lekarzy dentystów na terenie naszej izby. Stworzenie tej bazy da-
nych ma zapobiegaæ kolizji terminów i/ lub tematów na wszelkich
etapach organizacji szkoleñ. (Uchwa³a nr 82/ORL/VI/2011 - pe³-
na treœæ na stronie internetowej)

Dane gromadzone przez INFOIL bêd¹ bezp³atnie og³aszane na
stronie internetowej izby.  Dotyczyæ bêd¹ szkoleñ organizowanych
przez Komisjê Kszta³cenia OIL, komisje problemowe, towarzy-
stwa naukowe, firmy farmaceutyczne, grupy lekarzy, zak³ady opieki
zdrowotnej oraz certyfikowane podmioty zajmuj¹ce siê kszta³ce-
niem lekarzy i lekarzy dentystów.

Informacjê o organizowanej formie szkolenia mo¿na przes³aæ
na adres: oilplock@plocman.pl

Wiadomoœæ powinna zawieraæ pe³ne dane dotycz¹ce szkolenia
i umo¿liwiæ kontakt telefoniczny z organizatorem.

INFOIL



zaprasza

nowy sezon
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29 czerwca odby³o siê w Warszawie historyczne posiedzenie prezydiów izb war-
szawskiej i p³ockiej pod wspólnym przewodnictwem prezesów Mieczys³awa Szatan-
ka (zapraszaj¹cego) i Jaros³awa Waneckiego (inicjatora spotkania). W delegacji p³oc-
kiej wziêli ponadto udzia³ Zofia Waryszewska-Chrz¹stek, Ewa Szczutowska, Kata-
rzyna Urbañska i Micha³ Kuriga. Prezydia omówi³y g³ównie sprawê wspólnego kszta³-
cenia sta¿ystów, powo³ania cz³onków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycz-
nych oraz organizacji jubileuszu 90-lecia izby warszawsko-bia³ostockiej, której cz³on-
kami byli od 1921 roku lekarze i dentyœci z rejonu p³ockiego. Strony umówi³y siê na
kolejne posiedzenie w P³ocku.

Okrêgowa Rada Lekarska obradowa³a 3 wrzeœnia w Topoli
Królewskiej pod £êczyc¹.

Wœród poruszanych tematów, na plan pierwszy wysunê³y siê
kwestie edukacyjne i finansowe. Podjêto decyzjê o powo³aniu
izbowego systemu koordynacji terminów i tematyki szkoleñ le-
karskich INFOIL oraz  sfinansowaniu  materia³ów edukacyjnych,
które nie s¹ objête refundacj¹ z bud¿etu Skarbu Pañstwa  dla
sta¿ystów. Rozmowy dotyczy³y oczywiœcie równie¿ perspektyw
i mo¿liwoœci wykorzystania platformy edukacyjnej „E-learning
w s³u¿bie lekarzom”.

Po raz kolejny rozmawiano o problemach windykacji sk³a-
dek, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji kolegów wyko-
nuj¹cych praktyk¹ poza granicami kraju. Rada zaakceptowa³a
projekt  w³¹czeniu siê w organizacjê uroczystoœci jubileuszo-
wych 90-lecia powo³ania bia³ostocko-warszawskiej izby lekar-
skie.

Spacer po £êczycy z obowi¹zkowym zwiedzaniem zamku
by³y nagrod¹ za pracowite przedpo³udnie.

Po wielu miesi¹cach negocjacji z Urzêdem Miasta P³ocka na temat bezp³at-
nych szczepieñ ochronnych przeciw pneumokokom dosz³o do porozumienia i w
paŸdzierniku, po rozstrzygniêciu konkursu ofert na wykonawców programu roz-
pocznie siê jego realizacja.

Oferta dotyczyæ bêdzie dzieci w drugim roku ¿ycia, które zostan¹ zaszczepio-
ne dwoma dawkami szczepionki 13-walentnej lub 10-walentnej jeœli wczeœniej
rozpoczêto wakcynacjê w³aœnie tym preparatem.

Jednoczeœnie od 1 stycznia 2012 roku bezp³atnym szczepieniom przeciw me-
ningokokom zostan¹ poddane wy³¹cznie dzieci przed ukoñczeniem 2 roku ¿ycia a
nie jak do tej pory od 2 miesi¹ca do 19 lat.

Informacjê na temat szczepieñ przekazali wspólnie prezydent Andrzej Nowa-
kowski i prezes Jaros³aw Wanecki podczas specjalnej konferencji prasowej. Pro-
jekt pochwali³a na ³amach Gazety Wyborczej profesor Anna Dobrzañska - krajo-
wy konsultant ds. pediatrii. P³ock do³¹czy³ do kilku polskich miast, w tym g³ów-
nie Kielc, gdzie program szczepieñ przeciw pneumokokom finansowany jest z
bud¿etu samorz¹du lokalnego.

Wspólne posiedzenie prezydiów

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rada w £êczycy

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pneumokoki dla 2-latków
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kalejdoskop izbowy
W dniach 15-16 wrzeœnia w £ochowie obradowali delegaci re-

jonu mazowieckiego Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego
Lekarzy. Rejon naszej izby reprezentowa³a kilkunastoosobowa
grupa  z przewodnicz¹cym Oddzia³u Terenowego OZZL w WSzZ
w P³ocku Ryszardem Moñdzielem na czele.

Zjazd mia³ charakter sprawozdawczo-wyborczy, ale nie zabra-
k³o miejsca na szerok¹ dyskusjê dotycz¹c¹ problemów lekarzy re-
jonu mazowieckiego.

Refundacja - czas pracy - przekszta³cenia

nych i nieprawid³owoœci w dokumentacji medycznej, której nad-
mierne rozbudowanie stwarza nieograniczone mo¿liwoœci kontro-
luj¹cym j¹ urzêdnikom. W zwi¹zku z powy¿szym Zjazd zaleci³
niepodpisywanie umów na recepty refundowane wszystkim leka-
rzom rejonu, tak¿e tym, którzy prowadz¹ tzw. prywatne  gabinety.
Wydaje siê, ¿e jedynie stworzenie w ten sposób silnej grupy naci-
sku, mo¿e wywo³aæ reakcjê ze strony urzêdów pañstwowych, w
tym byæ mo¿e Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw

Pacjenta.  Poniewa¿ proces legislacyjny zosta³ ju¿ zakoñczony,
zaproponowano wprowadzenie innych rozwi¹zañ ³agodz¹cych
przepisy, na przyk³ad zmianê druku recepty na zawieraj¹cy dekla-
racjê praw ubezpieczeniowych pacjenta, wzorowany na modelu
brytyjskim.

Drugim tematem poruszanym w £ochowie by³a sytuacja leka-
rzy - pracowników placówek przekszta³canych w spó³ki prawa
handlowego. W toku dyskusji, proces komercjalizacji jednostek
bud¿etowych postrzegany by³ raczej w aspekcie pojawiaj¹cych siê
mo¿liwoœci negocjacji warunków pracy ni¿ zagro¿eñ. Dorota Ma-
zurek, przedstawicielka Zespo³u ds. Lekarzy Rezydentów zwróci-
³a uwagê na nieco inn¹ sytuacjê tej w³aœnie grupy. W dobie prze-
kszta³ceñ to na nich w³aœnie naj³atwiej jest „oszczêdzaæ” mena-
d¿erom szpitali. To ich sytuacja wydaje siê najbardziej skompliko-
wana w aspekcie ograniczania godzin dy¿urowych i trudnoœci z
oddelegowaniem na sta¿.

Niejako w konsekwencji dwóch poprzednich tematów wyp³y-
nê³a kwestia podnoszona ostatnio w dyskusjach prasowych - pro-
blem kontrolowania i ograniczania czasu pracy lekarza. W aspek-
cie przypadku œmierci lekarza dy¿uruj¹cego nieprzerwanie przez
kilka kolejnych dób, zastanawiano siê, czy nale¿y wprowadziæ re-
gulacje prawne tej kwestii, a tak¿e, jakie s¹ konsekwencje braku
takich regulacji w kontekœcie przepisów dotycz¹cych ubezpiecze-
nia od odpowiedzialnoœci cywilnej, a z drugiej strony zasad swo-
body gospodarczej.

O podjêtych uchwa³ach i dokonanych na zjeŸdzie wyborach
mo¿ecie Pañstwo przeczytaæ na stronach OZZL: www: ozzl.org.pl

Redakcja

Dyskutowane by³y przede wszystkim problemy zakresu odpo-
wiedzialnoœci lekarskiej za wystawiane recepty w œwietle nowej
ustawy refundacyjnej oraz zagadnienia wynikaj¹ce z nadchodz¹-
cych przekszta³ceñ szpitali w spó³ki.

Poniewa¿ obci¹¿enia na³o¿one na lekarza wypisuj¹cego recep-
tê, przewidziane ustaw¹ s¹ nie do przyjêcia, postulowano opraco-
wanie przez œrodowisko medyczne, organizacje zwi¹zkowe we
wspó³pracy z samorz¹dem , alternatywnych rozwi¹zañ, uniemo¿-
liwiaj¹cych tak ³atwe, w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, kara-
nie lekarza za b³êdy wszystkich stron zaanga¿owanych w realiza-
cjê zlecenia na lek. Nie do przyjêcia jest na³o¿enie odpowiedzial-
noœci finansowej na  lekarza za wszystkie pomy³ki: od b³êdnego
wpisania danych pacjenta po weryfikacjê uprawnieñ refundacyj-

Przewodnicz¹ca Regionu Mazowieckiego OZZL Maria Balcerzak z Ryszardem Moñdzielem
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S¥SIEDZKA REWIZYTA

Od majowej wizyty lekarzy seniorów w
Toruniu, szerzej opisywanej przeze mnie w
wiosennym Biuletynie,  rozpocz¹³ siê pro-
gram wspó³pracy z s¹siaduj¹cymi izbami
lekarskimi. O randze tej inicjatywy niech
œwiadczy fakt, i¿ sta³a siê ona tematem
ok³adki biuletynu Toruñskiej Izby Lekar-

skiej „Meritum”.
W imieniu uczestników, organizatorów

i pomys³odawców - dziêkujemy!
O rewizycie kolegów z Torunia mogli-

œcie Pañstwo przeczytaæ równie¿ na ³amach
„Gazety Lekarskiej” .

Poni¿ej zamieszczam relacjê z p³ockiej
czêœci tej wymiany - spotkania które sta³o
siê pocz¹tkiem wiêkszej inicjatywy. Kole-
dzy z Torunia zaproponowali nam wspól-
ny, jesienny wyjazd na leczenie klimatycz-
no-rehabilitacyjne nad morzem.

 Mamy tak¿e plany na kolejne spotkania
integruj¹ce naszych lekarzy z kolegami z
s¹siaduj¹cych izb- ³ódzkiej i warszawskiej.

Jednoczeœnie za poœrednictwem Biulety-

nu Komisja Seniorów zaprasza do udzia³u
w organizowanych przez siebie spotka-
niach.

Zaproszenie kierujemy szczególnie ser-
decznie do kolegów spoza P³ocka. Na ostat-
niej Radzie Okrêgowej Izby Lekarskiej,
która odby³a siê 3 wrzeœnia w £êczycy, uzy-
skaliœmy deklaracjê przedstawicieli po-
szczególnych regionów naszej izby o po-
mocy w razie trudnoœci z dojazdem do miej-
sca spotkañ.

Prosimy o kontakt we wszelkich spra-
wach dotycz¹cych œrodowiska lekarzy se-
niorów za poœrednictwem  Biura OIL.
Komisja Lekarzy Seniorów OIL w P³ocku

Marianna Rybicka

6 czerwca 2011 roku w P³ocku goœciliœmy kolegów seniorów  z Okrêgowej Izby Lekarskiej w Toruniu. Zacieœnianie wiêzi kole¿eñ-
skich oparliœmy na dzieleniu siê inicjatywami na rzecz lekarzy seniorów i na turystycznej wêdrówce po naszym Ksi¹¿êcym Grodzie.

Goœci powita³ prezes OIL Jaros³aw Wanecki, a kolega Pawe³ Sobieski sta³ siê naszym przewodnikiem po historii grodu króla W³ady-
s³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego.

Spacer po mieœcie rozpoczêliœmy od zwiedzenia i podziwiania cennych zbiorów Muzeum Diecezjalnego.
W Katedrze, przy Kaplicy Królewskiej i Kaplicy Ksi¹¿¹t Mazowieckich, by³ czas na chwilê zadumy.
Wêdrówka alej¹ kasztanow¹ na Wzgórzu Tumskim, przy piêknej pogodzie wœród pachn¹cych lip i akacji, sk³oni³a nas do refleksji -

jak¿e ró¿ne s¹ te dwa nasze miasta, choæ oba po³o¿one nad królow¹ polskich rzek, Wis³¹. P³ock na wysokim brzegu, spogl¹daj¹cy jakby
z góry na rzek¹  i majestatycznie rozparty swoimi murami wzd³u¿ jej brzegu Toruñ. Oba piêkne. Oba magnetycznie przyci¹gaj¹ce.

Z tumskiego parku podziwialiœmy amfiteatr os³oniêty
dachem w formie bia³ego ¿agla, jeszcze nieczynne wtedy
molo, specyficznie ci¹gn¹ce siê wzd³u¿ nadbrze¿a, sze-
reg ³odzi zacumowanych przy Klubie ¯eglarskim „Mor-
ka”. Jednakowo zachwyca³ i goœci i gospodarzy widok
przeciwleg³ego brzegu - szeroka pradolina Wis³y z olbrzy-
mimi elewatorami zbo¿owymi przy porcie Stoczni Rzecz-
nej w Radziwiu.

Spacer przy „Ma³achowiance”, sanktuarium Œw. Fau-
styny, ³aweczce druha Wac³awa Milke zakoñczy³ siê
wspólnym pami¹tkowym zdjêciem przy fontannie na tle
ukwieconego Starego Rynku.

Odpoczywaliœmy podczas obiadu w restauracji z  da-
niami kuchni ¿ydowskiej. Opowieœci w³aœciciela lokalu
o zwyczajach wspólnoty ¿ydowskiej by³y mi³ym akcen-
tem wspomnieñ o ¿yciu mieszkañców naszego miasta mi-
nionego wieku.

Wspólne spotkanie seniorów Okrêgowych Izb Lekar-
skich z Torunia i P³ocka zakoñczyliœmy zwiedzaniem Mu-
zeum Mazowieckiego z kolekcj¹ najpiêkniejszych zbio-
rów secesji.

Komisja Lekarzy Seniorów OIL w P³ocku
Marianna Rybicka
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Kutno  4 lipca 2011 rok

Okrêgowa Izba Lekarska w P³ocku
Redaktor naczelny Pani Joanna Soko³owska

Szanowna Pani Redaktor personel œredni Szpitala Miejskiego w Kut-
nie zwraca siê za poœrednictwem Pani do Pana Dyrektora Izby Lekarskiej
w P³ocku o pomoc w niecodziennej sprawie: dotyczy dr. Janusza Borczy-
ka który w Szpitalu w Kutnie pracowa³ d³ugie lata (wspomnienia o dr.
Borczyku Januszu - Biuletyn Grudzieñ 10 Kwartalnik Okrêgowej Izby Le-
karskiej w P³ocku Nr 4/108)

(…)
Dr Borczyk Janusz jest pochowany na cmentarzu Kutno-Kuczków. Brak

pomnika. Grób jest obity deskami i roœnie zielsko od kilku lat.
Ludzie jak równie¿ pracownicy S³u¿by Zdrowia nie mog¹ siê pogodziæ

z tak¹ sytuacj¹.
(…)
Bardzo liczymy na pomoc.
Zdruzgotani t¹ sytuacja. Pracownicy Szpitala w Kutnie i mieszkañcy

Kutna.
(…)
Dr Borczyk by³ bardzo dobrym lekarzem i cz³owiekiem bardzo kocha³

syna.
(Nazwisko autora do wiadomoœci redakcji;

zachowano oryginaln¹ pisowniê;
skróty pochodz¹ od redakcji)

Komentarz
List jest napisany odrêcznie, starannym pismem, raczej starszej osoby,

nieco nieporadnie gramatycznie. Pozwoli³am sobie go Pañstwu przyto-
czyæ  na ³amach Biuletynu, gdy¿ byæ mo¿e jest dowodem na istnienie oso-
bowoœci, o której nied³ugo bêdziemy czytaæ tylko w szkolnych lekturach
- lekarza, który pozostawi³ po sobie pamiêæ i potrzebê jej kultywowania w
swojej ma³ej ojczyŸnie.

Wykorzystuj¹c podarowane mi przez Pañstwa mo¿liwoœci, zwracam
siê z proœb¹ do Kole¿anek i Kolegów ze œrodowiska kutnowskiego o zain-
teresowanie siê problemem opuszczonej mogi³y Janusza Borczyka - leka-
rza, ale tak¿e ¿o³nierza Szarych Szeregów.

red. nacz. Joanna Soko³owska

Zwracam siê z proœb¹ do wszystkich  lekarzy i lekarzy stoma-
tologów o pomoc w stworzeniu wspomnieñ o zmar³ych przyja-
cio³ach, kolegach i wspó³pracownikach, cz³onkach p³ockiej OIL,
którzy odeszli od nas w ci¹gu minionego roku. Dziêki Waszej pa-
miêci przypomnimy sylwetki i po¿egnamy ich w zimowym nu-
merze Biuletynu.

Bardzo proszê o nadsy³anie materia³ów i zdjêæ do 21 paŸdzier-
nika na adres pocztowy Izby lub adresy e- mailowe:

oilplock@plocman.pl
josok@gazeta.pl
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Do napisania artyku³u i zaadresowania
go dla kolegów lekarzy zmobilizowa³
mnie fakt, ¿e metoda treningów s³ucho-
wych Alfreda Tomatisa (SAPL) jest bar-
dzo popularna w du¿ych miastach, zale-
cana przez lekarzy, a w P³ocku mo¿na z
niej skorzystaæ dopiero od trzech lat. Co-
raz czêœciej otrzymujê informacjê od ró¿-
nych fundacji dofinansowuj¹cych tego
typu rehabilitacjê, ¿e osoby chc¹ce z niej
skorzystaæ musz¹ posiadaæ od lekarza
wskazania do zastosowania metody Toma-
tisa, a niekiedy wrêcz skierowanie. Tym-
czasem wielu lekarzy, równie¿ w naszym
œrodowisku, nie mia³o okazji us³yszeæ o
metodzie, bo wci¹¿ brakuje publikacji na
ten temat. Korzystaj¹c z okresu wakacyj-
nego, a co za tym idzie, nieco luŸniejszych

Metoda treningu s³uchowego
Alfreda Tomatisa dostêpna w P³ocku

ram Biuletynu, chcia³abym przybli¿yæ „w
pigu³ce”, czym i dla kogo jest metoda To-
matisa.

Metodê stymulacji audio-psycho-lingwi-
stycznej Tomatisa wykorzystuje siê w wie-
lu centrach na ca³ym œwiecie, które s¹ pro-
wadzone przez doœwiadczonych specjali-
stów z dziedziny audio-psycho-fonologii.
Audio-psycho-fonologia to dyscyplina na-
uki stworzona przez prof. A. Tomatisa, fran-
cuskiego otolaryngologa, neurologa i fonia-
try. Opiera siê ona na badaniach naukowych
prowadzonych w trzech podstawowych
dziedzinach takich jak: audiologia, psycho-
logia i lingwistyka. Prace badawcze z tego
zakresu potwierdzi³y ogromne znaczenie
uwagi s³uchowej, czyli harmonijnego
wspó³dzia³ania g³osu, s³uchu i mowy dla
sprawnego funkcjonowania organizmu
cz³owieka, jego zachowania, sposobu po-
rozumiewania siê, samopoczucia. Prowa-
dzone badania wykaza³y równie¿, ¿e
g³ówn¹ przyczyn¹ zaburzeñ w wymienio-
nych sferach jest zak³ócenie b¹dŸ brak uwa-
gi s³uchowej, wystêpuj¹ce coraz czêœciej w
naszym spo³eczeñstwie.

Badania prof. Tomatisa zosta³y uznane i
potwierdzone przez Parysk¹ Akademiê
Medyczn¹ oraz Francusk¹ Akademiê Nauk
w 1957 roku. W Polsce prace Tomatisa s¹

wykorzystywane przez Instytut Fizjologii i
Patologii S³uchu w Warszawie w projekcie
badawczym prowadzonym we wspó³pracy
z Centrum Audio-Psycho-Fonologii.

W Polsce, dziêki uruchomionym fundu-
szom europejskim, w ponad 300 szko³ach
specjalnych, integracyjnych oraz oœrodkach
specjalnych i poradniach mo¿na odszukaæ
t¹ metodê. Stawia to nasz kraj na czo³owym
miejscu pod wzglêdem liczby urz¹dzeñ do
treningów s³uchowych, ale niestety nie pod
wzglêdem ich dostêpnoœci. Rygory progra-
mu EFS skutecznie uniemo¿liwiaj¹ korzy-
stanie z aparatury dzieciom, m³odzie¿y, a
zw³aszcza doros³ym spoza œciœle okreœlo-
nego grona odbiorców. Umieszczenie apa-
ratów do metody Tomatisa w szkolnictwie
specjalnym powoduje te¿ b³êdne przekona-

nie, ¿e metoda adresowana jest g³ównie dla
osób niepe³nosprawnych (np. autystycz-
nych, upoœledzonych umys³owo) lub dzie-
ci z niewielkimi ubytkami s³uchu (np. po
czêstych infekcjach).

Metoda ma znacznie szersze zastosowa-
nie. Przy pomocy odpowiedniego treningu
s³uchowego, z³o¿onego z tzw. sesji dŸwiê-
kowych (w ci¹gu 15 dni, a po miesiêcznej
przerwie przez 8 dni, po 2 godziny dzien-
nie), przeprowadzonego za pomoc¹ urz¹-
dzenia zwanego elektronicznym uchem,
mo¿na skutecznie eliminowaæ nie tylko za-
burzenia g³osu, ale szereg innych zaburzeñ
zarówno w sferze somatycznej, emocjonal-
nej, jêzykowej jak i spo³ecznej. Zdaniem

Tomatisa dysfunkcje powstaj¹ce w obrêbie
po³¹czenia œlimak/przedsionek mog¹ wyja-
œniaæ j¹kanie, które jest przecie¿ zaburze-
niem w rytmie i p³ynnoœci mowy. Interesu-
j¹ca jest tak¿e obserwacja osób starszych
leczonych na zaburzenia równowagi. Czê-
sto stwierdzaj¹ one poprawê w zaburzeniach
poddawanych leczeniu, ale ponadto widz¹
poprawê w zakresie s³yszenia i mowy. Po-
³¹czenie pomiêdzy wzrokiem i uchem nie
jest tak oczywiste. Miêœnie oka znajduj¹ siê
pod kontrol¹ przedsionka w uchu, a jedno z
zadañ oka (20%) to praca dotycz¹ca utrzy-
mywania równowagi. W przypadku zabu-
rzeñ równowagi procent ten jest nawet
wiêkszy, a zatem przetwarzanie informacji
wizualnych spowolnione gdy¿ oczy zaan-
ga¿owane s¹ bardziej w utrzymywanie rów-

nowagi. W skrajnych przypadkach mo¿e to
nawet powodowaæ problemy z utrzyma-
niem kontaktu wzrokowego. Dobre po³¹-
czenie miêdzy uchem a wzrokiem pozwala
na dobr¹ orientacjê w przestrzeni oraz œwia-
domoœæ bliskoœci i odleg³oœci. Problemy
powstaj¹ce z zaburzenia po³¹czenia syste-
mu wzrokowego oraz przedsionkowego
dotycz¹ orientacji w przestrzeni, proble-
mów w zakresie du¿ej i ma³ej motoryki,
oraz zaburzeñ kontaktu wzrokowego (typo-
we u dzieci z autyzmem). Integrator wzro-
kowy pozwala na percepcjê œrodowiska pod
wzglêdem formy, wymiaru, koloru. Miêœnie
oka s¹ kontrolowane przez œciêgna po³¹czo-
ne z systemami: wizualnym i przedsionko-
wym. A zatem, trudnoœci w czytaniu maj¹
swe Ÿród³o nie w oku, ale w uchu, ponie-
wa¿ trudnoœci w koordynacji oczu s¹ ele-
mentem wtórnym, uwarunkowanym Ÿle
funkcjonuj¹cym b³êdnikiem.

Elektroniczne ucho
„Elektroniczne ucho” - to najwa¿niej-

szy element sk³adowy aparatu Tomatisa,
który jest jakby idealnym modelem (proto-
typem) ludzkiego ucha. Pozwala ono „wy-
æwiczyæ” ucho poprzez specjalne s³uchaw-
ki, w taki sposób, aby mog³o pracowaæ bez
zak³óceñ. Æwiczenia stymuluj¹ centralny
system nerwowy. Stymulacja ucha odbywa
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siê poprzez dŸwiêki o okreœlonej czêstotli-
woœci. DŸwiêki te s¹ odpowiednio na urz¹-
dzeniu filtrowane w zale¿noœci od indywi-
dualnych wymogów i potrzeb treningu.
Mog¹ one zarówno stymulowaæ funkcje
organizmu jak i pomóc w relaksacji osobie
s³uchaj¹cej. Zastosowany jest równie¿ sys-
tem bramkowania i opóŸnienia. W metodzie
Tomatisa wykorzystuje siê muzykê kla-
syczn¹ Mozarta (ze wzglêdu na du¿¹ fre-
kwencyjnoœæ wysokich czêstotliwoœci) oraz
dŸwiêki mowy ludzkiej oraz œpiewy grego-
riañskie.

Obszary zastosowania metody A. To-
matisa

Osoby z zaburzeniami uwagi s³uchowej
wydaj¹ siê czasem puszczaæ informacje
„mimo uszu”, trzeba im kilkakrotnie powta-
rzaæ pytania lub polecenia. Czêsto s¹ po-
dejrzewane o niedos³uch, jednak ich narz¹d
s³uchu nie jest uszkodzony. Zaburzona jest
u nich uwaga s³uchowa, a Ÿród³o tych pro-
blemów mo¿e le¿eæ ju¿ we wczesnym dzie-
ciñstwie. Powstaniu tego typu zaburzeñ
mog¹ sprzyjaæ czêste zapalenia uszu lub
przewlek³e zapalenie uszu (dziecko przez
jakiœ czas jest czêœciowo pozbawio-
ne pewnej iloœci dŸwiêków z otocze-
nia) albo silne prze¿ycia emocjonal-
ne, np. œmieræ bliskiej osoby, adop-
cja, d³ugotrwa³a hospitalizacja, itp.

Zakres zaburzeñ mog¹cych byæ
objêtymi terapi¹ jest bardzo szero-
ki, gdy¿ ucho w wieloœci swych
funkcji pozwala nam docieraæ do
ró¿nych oœrodków w mózgu, a przez
to oddzia³ywaæ na zarz¹dzane przez
nie funkcje.

U dzieci i m³odzie¿y
Trudnoœci jêzykowe:
- brak mowy, opóŸniony rozwój

mowy
- wady lub zaburzenia mowy
- brak rozumienia mowy, pytañ, poleceñ,

b³êdna interpretacja pytañ
- monotonny g³os, ubogie s³ownictwo
- stereotypie s³owne, echolalie, nadwra¿-

liwoœæ na dŸwiêki lub s³abe reagowanie na
nie, trudnoœæ analizy dŸwiêku

- u¿ywanie sylab pocz¹tkowych lub koñ-
cowych zamiast ca³ych wyrazów

- brak p³ynnoœci i/lub wyrazistoœci mowy
(zaburzenia fluencji s³ownej)

- przestawianie g³osek lub s³ów, myle-
nie podobnych g³osek lub wyrazów

- trudnoœci z rozumieniem tekstu czyta-
nego

- trudnoœci w aktualizacji s³ownictwa,
wycofywanie siê z komunikacji

Trudnoœci motoryczne
- niezbornoœæ ruchowa
- nadpobudliwoœæ ruchowa lub ma³a po-

trzeba ruchu
- brak koordynacji ruchowej
- brak poczucia rytmu w ruchu i mowie
- problemy z rozumieniem przestrzeni i

organizacj¹ ruchu
- trudnoœci w piœmie (np. dysgrafia, dy-

sortografia)
Niedojrza³oœæ spo³eczno-emocjonalna
- brak akceptacji siebie, niskie poczucie

w³asnej wartoœci
- dra¿liwoœæ, konfliktowoœæ
- trudnoœci bycia wœród rówieœników
- neurotycznoœæ, tendencje depresyjne
- nadwra¿liwoœæ emocjonalna, mêczli-

woœæ, nadaktywnoœæ (ADHD)
- nadmierna nieœmia³oœæ
- du¿a rozbie¿noœæ miêdzy potencja³em

intelektualnym, a s³abymi osi¹gniêciami
szkolnymi

U osób doros³ych
- brak integracji wewnêtrznej osoby

(nadmierna nieœmia³oœæ, kompleksy)
- problemy z komunikacj¹, wra¿enie czê-

stego „niedogadywania siê” z innymi
- niski poziom energii, zwiêkszona mêcz-

liwoœæ, niska aktywnoœæ lub biernoœæ
- wsparcie dla kobiet oczekuj¹cych

dziecka
- zaburzenia g³osu u osób pos³uguj¹cych

siê profesjonalnie g³osem, np. œpiewaków i

aktorów, lektorów (tak¿e polityków)
- trudnoœci z pamiêci¹, problemy z aktu-

alizacj¹ s³ownictwa
- zaburzenia komunikacji jêzykowej (np.

afazja, j¹kanie)
- brak rozumienia mowy, pytañ, poleceñ
- monotonny g³os, ubogie s³ownictwo
- obni¿ony nastrój, depresja, skutki stre-

su i objawy psychosomatyczne
Metoda Tomatisa, ze wzglêdu na efekt

zmniejszania napiêcia, lêku oraz wzrostu
kreatywnoœci stosowana jest jako terapia
wspomagaj¹ca walkê ze stresem. Jest rów-
nie¿ stosowana u osób wybitnie uzdolnio-
nych muzycznie czy jêzykowo - stymuluje
ogólny potencja³ rozwojowy. Ma zastoso-
wanie wspomagaj¹ce w nauce gry na instru-
mentach, nauce umiejêtnoœci wokalnych. W
angielskich i francuskich szko³ach muzycz-
nych istniej¹ pracownie kszta³cenia s³uchu
wyposa¿one w sprzêt Tomatisa.

Ucho jest najstarszym organem ludzkie-
go cia³a, najstarszym organem w ewolucji
filogenetycznej. Odbiera wiele informacji,
takich jak po³o¿enie cia³a w przestrzeni, in-

formacje dotycz¹ce mechanizmów
inicjuj¹cych ruch, stanowi po³¹cze-
nie miêdzy cia³em a œwiatem ze-
wnêtrznym w sposób, którego inne
organy nie potrafi¹. Transmituje im-
pulsy spowodowane przez ruch i po-
woduje ró¿ne reakcje od fizycznych
do psychicznych. Ma po³¹czenia
anatomiczne, które jak reszta cia³a
nie s¹ symetryczne. Tym te¿ jest stro-
na preferowana, która powinna byæ
odpowiednia z lateralizacj¹ reszty
cia³a. Mechanizmy s³uchowe s¹ po-
³¹czone i uwarunkowane przez ko-
œci czaszkowe jak i nerwy twarzowe
(Sollier, 2005). Ucho zazwyczaj ko-
jarzymy ze zdolnoœci¹ s³yszenia. Jest
to oczywiœcie jego podstawowa

funkcja, ale Tomatis zwraca uwagê na to,
¿e istotne funkcje ucha wykraczaj¹ daleko
poza samo s³yszenie. Ogromnie wa¿na jest
jego rola nadzorcza i przekaŸnikowa. Zda-
niem Tomatisa najwa¿niejsz¹ funkcj¹ ucha
nie jest samo s³yszenie, lecz s³uchanie. S³y-
szenie z natury jest bierne, podczas gdy s³u-
chanie ma charakter aktywny - wymaga za-
anga¿owania, œwiadomoœci, woli. Nie po-
winno nas dziwiæ, ¿e tzw. „s³uch absolut-
ny” nie jest gwarantem umiejêtnoœci dobre-
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zdolnoœæ w³¹czania dŸwiêków pochodz¹-
cych z zewn¹trz (inne mówi¹ce osoby) jak
i z samego siebie (tzw. „samo-s³uchanie”).
Efektem treningu s¹ zmiany w postaci: po-
prawy artykulacji i wyrazistoœci mowy, lep-
szej autokontroli s³uchowej i wymowy po-
szczególnych s³ów, wiêkszej ekspresji jê-
zyka, rozwiniêtej umiejêtnoœci odbioru jê-
zyka (rozumienie), lepiej wykszta³conych

umiejêtnoœci s³uchania, lepszej kontroli
w³asnego g³osu oraz poprawy pamiêci.
Efektem s¹ równie¿ du¿e postêpy w nauce
jêzyka obcego. Ka¿dy jêzyk posiada pew-
ne charakterystyczne dla siebie spektrum
czêstotliwoœci, a na aparaturze Tomatisa
mo¿na wybraæ odpowiednie parametry dla
poszczególnych jêzyków obcych. Parame-
try dla jêzyka polskiego i angielskiego, gdy
chodzi o elementy prozodyczne mowy
(rytm, akcent, melodia i tempo), s¹ takie
same. Dziecko przebywaj¹c wci¹¿ wœród
osób mówi¹cych jêzykiem ojczystym uczy
siê go i zatraca umiejêtnoœæ s³uchania sub-
telnych ró¿nic wystêpuj¹cych w innych jê-
zykach st¹d np. problemy z wiernym naœla-
dowaniem obcego akcentu. Metoda Toma-
tisa pozwala powtórnie „otworzyæ uszy” na
te zakresy czêstotliwoœci, których nie u¿y-
wamy w jêzyku ojczystym, a których s³y-
szenie jest konieczne, aby mówiæ popraw-
nie w jêzyku obcym.

Trzy prawa Tomatisa
W oparciu o swoje wieloletnie badania

Tomatis sformu³owa³ trzy prawa, nazwa-
ne póŸniej prawami Tomatisa, a które sta-
nowi¹ podstawê metody (Vervoort, de Vo-
ight, Van den Bergh, 2007).

Pierwsze prawo mówi, ¿e g³os zawiera

jedynie te czêstotliwoœci, które jest w sta-
nie odebraæ narz¹d s³uchu. W pewnym
uproszczeniu, oznacza to, ¿e aby prawid³o-
wo kontrolowaæ g³os i mowê, trzeba umieæ
s³uchaæ samego siebie. Z pierwszego pra-
wa Tomatisa wynika drugie prawo.

Drugie prawo mówi, je¿eli uszkodzo-
nemu uchu ponownie umo¿liwi siê prawi-
d³owe s³yszenie utraconych lub st³umionych

czêstotliwoœci natychmiast zostaj¹
one w sposób nieœwiadomy zrekon-
struowane w emitowanym g³osie.
Oznacza to, ¿e modyfikacja sposobu
s³uchania prowadzi do zmian w g³o-
sie. Je¿eli narz¹d s³uchu bêdzie mia³
mo¿liwoœæ us³yszenia brakuj¹cych
czêstotliwoœci to niejako automatycz-
nie pojawi¹ siê one w g³osie.

Trzecie prawo mówi, ¿e odpo-
wiednia stymulacja s³uchowa spowo-
duje trwa³¹ poprawê zdolnoœci s³u-
chania, a w konsekwencji polepsze-
nie odtwarzania dŸwiêku.

Potrzebn¹ nam do prawid³owego
funkcjonowania uwagê s³uchow¹ i
lateralizacjê mo¿na wyæwiczyæ dziê-

ki stworzonemu przez Tomatisa elektronicz-
nemu urz¹dzeniu i metodzie treningu s³u-
chowego opartego na prawie zwanym efek-
tem Tomatisa. Efekt zmiany jakoœci g³osu
pod wp³ywem zmiany sposobu s³yszenia
zosta³ nazwany efektem Tomatisa (Vervo-
ort, de Voight, Van den Bergh, 2007). Fran-
cuska Akademia Medycyny i Nauki udo-
kumentowa³a prawdziwoœæ tej teorii na
Sorbonie w 1957 roku (le Gall, 1961; za:
Pauley, 2007). Odt¹d metoda sta³a siê bar-
dzo popularna i przez wiele lat kontynuowa-
ne jest jej unowoczeœnianie.

Terapia s³uchowa
Profesor Tomatis opracowa³ metodê

usprawniania czynnego s³uchania. Ozna-
cza to, ¿e u osób, u których stwierdza siê
zaburzenia uwagi s³uchowej i lateralizacji
s³uchowej, istnieje mo¿liwoœæ ich popra-
wienia. Terapia polega na s³uchaniu, odpo-
wiednio przetworzonego przez specjali-
styczne urz¹dzenie elektroniczne, materia-
³u dŸwiêkowego. U¿ywane s¹ do tego spe-
cjalne s³uchawki, gdzie dŸwiêki podawane
s¹ drog¹ powietrzn¹ oraz kostn¹ (specjalny
wibrator na szczycie s³uchawek). Tomatis
uwa¿a³, ¿e ucho ludzkie jest pewnego ro-
dzaju „dynamem” dostarczaj¹cym energii
mózgowi. S³uchanie pewnego rodzaju

go s³uchania, a w zawodzie stroiciela for-
tepianów wrêcz przeszkadza.

Wed³ug audiologów wiele dzieci dobrze
s³ysz¹cych ma problemy z uwag¹ i koncen-
tracj¹. K³opoty te bardzo czêsto wynikaj¹
z zaburzeñ uwagi s³uchowej. Trudnoœci ze
s³uchaniem powoduj¹ u tych dzieci dys-
funkcje koncentracji, k³opoty z pamiêci¹,
z nauk¹ czytania i pisania (dysleksja, dy-
sortografia), ubogie s³ownictwo, pro-
blemy z g³oskowaniem, z aktualizacj¹
s³ownictwa. Na umiejêtnoœæ s³ucha-
nia sk³ada siê zarówno zdolnoœæ przy-
swajania informacji, jak i odpowied-
niego ich filtrowania. Sprawne prze-
twarzanie danych sensorycznych eli-
minuje zbêdne bodŸce, co umo¿liwia
koncentracjê bez poczucia nat³oku in-
formacyjnego. Tak przefiltrowana in-
formacja mo¿e ulec przetworzeniu,
posegregowaniu w znacz¹ce jednost-
ki. Z drugiej strony, jeœli proces ten
ulegnie zaburzeniu pojawiaj¹ siê pro-
blemy ze s³uchaniem, mog¹ pojawiæ
siê trudnoœci z nauk¹, komunikatyw-
noœci¹ i zak³ócenia zachowañ spo³ecz-
nych.

Na trudnoœci w czytaniu i pisaniu oraz
mówieniu sk³adaj¹ siê trudnoœci ze s³ucha-
niem. Warto wspomnieæ tutaj równie¿ o
procesie lateralizacji s³uchowej i specjali-
zacji naszych pó³kul mózgowych. Pó³kula
lewa bezpoœrednio odbiera informacje i
analizuje je, prawa zaœ z jednej strony kon-
troluje czy praca ta zosta³a dobrze wyko-
nana, a z drugiej wyzwala kreatywnoœæ.
Jedna pó³kula operuje, druga kontroluje, a
obie ca³y czas odbieraj¹ informacje, przy
czym ucho prawe powinno byæ dominuj¹-
ce w procesie s³uchania. Gdy lewe ucho sta-
je siê dominuj¹ce, ca³y system zostaje za-
burzony, gdy¿ informacja dociera z opóŸ-
nieniem do celu, czas kontroli zostaje wy-
d³u¿ony i bardziej skomplikowany, czas re-
akcji mo¿e siê wyd³u¿yæ o 100 a nawet 200
razy. Ka¿da blokada na poziomie ucha ma
swoj¹ bezpoœredni¹ konsekwencje w pro-
cesie s³uchania, co implikuje problemy w
procesie uczenia siê.

    Profesor Tomatis zauwa¿y³, ¿e mo¿e-
my wydobywaæ dŸwiêki tylko wtedy, kie-
dy je dobrze s³yszymy. To w³aœnie ucho
kontroluje mowê, poddaj¹c analizie wszyst-
kie jej parametry: szybkoœæ, p³ynnoœæ, po-
prawn¹ wymowê. Potrzebna jest do tego
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duj¹ siê wszystkie miêœnie cia³a, ³¹cznie z
miêœniami ga³ki ocznej. Odgrywa on rów-
nie¿ kluczowa rolê w procesie przetwarza-
nia informacji czuciowej. Je¿eli integracja
informacji sensorycznej jest prawid³owa, to
nie wystêpuj¹ ¿adne problemy. Natomiast
w przypadku wyst¹pienia nieprawid³owo-
œci w tym uk³adzie, dziecko czuj¹c siê bom-
bardowane tysi¹cami informacji jednocze-
œnie („szum informacyjny”), stara siê ochro-
niæ od przeci¹¿enia poprzez odciêcie siê od
swojego otoczenia, co z kolei wzmacnia u
niego poczucie izolacji. Ucho, które czêsto
doœwiadcza dŸwiêków „trudnych” do zaak-
ceptowania „odcina siê”, „zamyka” na
dŸwiêki o niektórych czêstotliwoœciach,
przez co informacja otrzymana z zewn¹trz
jest nieprawid³owo przetwarzana i przeka-
zywana. Dlatego jednym z celów treningu
s³uchowego jest stabilizacja funkcji
przedsionka ucha œrodkowego i u³atwie-
nie integracji sensorycznej. Jest to pierw-
szy krok na drodze do odbudowania zdol-
noœci komunikacji. Przedsionek ucha ma

psychologiczne wymiary, dane somatycz-
ne oraz jakoœæ interakcji pomiêdzy osob¹ i
jej / jego otoczenie dŸwiêkowe”. Pomimo,
¿e test ten wygl¹da jak test s³yszenia, to nie
jest nim. Mierzy psychologiczne pod³o¿e,
czyli to, co znajduje siê pod „s³yszeniem”.
Dziêki niemu mo¿na uzyskaæ dodatkowe
informacje dotycz¹ce, np. uzdolnieñ, cech
osobowoœci, nastroju, poziomu energii, za-
chowania, zdolnoœci do uczenia siê. Od-
zwierciedla równie¿ wp³yw ¿yciowych
mo¿liwoœci na zdolnoœci s³uchania danej
osoby. Informacje dotycz¹ tego, jak czyjaœ
percepcja dŸwiêków mo¿e uwarunkowaæ
cechy osobowoœci oraz zachowanie, oraz
jak czyjaœ historia osobista mo¿e wp³ywaæ
na percepcje dŸwiêków. Normy uzyskane
w badaniu na urz¹dzeniu Otometrics Toma-
tisa ró¿ni¹ siê od zwyk³ego wykresu audio-
logicznego. Na podstawie wyników testu
opracowuje siê program treningów s³ucho-
wych. Badania powtarza siê cyklicznie, co
pozwala monitorowaæ przebieg terapii i
dostosowywaæ materia³y dŸwiêkowe (p³y-
ty CD) do aktualnych potrzeb osób trenuj¹-
cych.

Efekty stosowania metody Tomatisa:
- polepszenie umiejêtnoœci komunikowa-

nia siê (wy¿sze kompetencje i sprawnoœæ
jêzykowa)

- lepsza koncentracja uwagi i wiêksza
kreatywnoœæ

- szybsze i trwalsze zapamiêtywanie
- skuteczniejsze uczenie siê i lepsza mo-

tywacja do nauki
- lepsze wykorzystanie mo¿liwoœci g³o-

su
- skuteczniejsza kontrola emocji
- lepsza umiejêtnoœæ relaksowania siê,

odbudowa si³ witalnych
- lepsze funkcjonowanie spo³eczne,

wiêksza otwartoœæ na kontakty spo³eczne
Efekty metody s¹ trwa³e, o czym prze-

konuj¹ mnie badania prowadzone u tych
samych dzieci po rocznej czy dwuletniej
przerwie.

Marzena Mieszkowicz
neurologopeda (afazjolog,

surdologopeda), oligofrenopedagog,
terapeutka metody Tomatisa,

neuroterapeutka EEG Biofeedback.

Zainteresowanych zapraszam do interne-
towego Poradnika Logopedycznego:

http://www.poradnik-logopedyczny.pl

dŸwiêków dzia³a pobudzaj¹co na mózg
przygotowuj¹c go do innego rodzaju aktyw-
noœci. Szczególnie korzystne dla ludzkie-
go organizmu s¹ dŸwiêki zawieraj¹ce w
swoim widmie du¿o sk³adowych o wyso-
kiej czêstotliwoœci. Tak¹ cechê maj¹ pew-
ne rodzaje muzyki, np. muzyka Mozarta lub
chora³y gregoriañskie. S¹ one wykorzysty-
wane w terapii metod¹ Tomatisa.

Trening s³uchowy ma na celu wyæwicze-
nie zdolnoœci s³uchania w sposób efektyw-
ny i zorganizowany. Æwiczenia stymuluj¹
centralny system nerwowy a zw³aszcza te
oœrodki kory mózgowej, które odpowiadaj¹
za sprawne funkcjonowanie naszego orga-
nizmu. Usprawnienie uwagi s³uchowej pro-
wadzi do zwiêkszonej wydajnoœci recepcyj-
nej mózgu i lepszej percepcji bodŸców ze-
wnêtrznych (Paul Madaule, L.P. and Vale-
rie Dejean, O.T., „The Listening Function”).
Program Tomatisa pomaga rozwin¹æ umie-
jêtnoœæ „samos³uchania” w celu poprawy
umiejêtnoœci komunikacyjnych u dzieci,
m³odzie¿y i osób doros³ych (z afazj¹, dyz-

artri¹, j¹kaj¹cych siê, i in.). W tym celu pro-
wadzi siê æwiczenia wokalne: mówienie do
mikrofonu. To szansa us³yszenia w³asnego
g³osu oraz poprawienia jego samokontroli.
Æwiczenia wokalne, szczególnie na pocz¹t-
ku, sprawiaj¹ trudnoœæ, a dla niektórych jest
to wspania³e prze¿ycie, wszak s³ysz¹ sie-
bie w zupe³nie nowy sposób. Oferuj¹c w
treningach mo¿liwoœæ wydawania dŸwiê-
ków w sposób kontrolowany, otwieramy
jednoczeœnie mo¿liwoœæ dalszego w³asne-
go rozwoju.

Celem treningu s³uchowego jest rozwi-
niêcie lub odbudowanie komunikacji, w
przypadku, gdy zosta³a ona utracona lub
os³abiona. Tomatis wykaza³, ¿e szczegól-
nie w takiej sytuacji, ucho i jego ró¿ne funk-
cje odgrywaj¹ niezwykle istotn¹ rolê. Przed-
sionek bêd¹cy czêœci¹ ucha œrodkowego
kontroluje równowagê, koordynacjê oraz
napiêcie miêœniowe. Pod jego kontrol¹ znaj-

równie¿ wp³yw na mowê. Dzieci, które nie
mówi¹ w ogóle (np. autystyczne, z afazj¹
dzieciêc¹, dysfazj¹ rozwojow¹), pod wp³y-
wem stymulacji przedsionka czêsto zaczy-
naj¹ wydawaæ swoje pierwsze dŸwiêki.

Test analizy uwagi s³uchowej i latera-
lizacji

Alfred Tomatis opracowa³ test diagno-
styczny uwagi i lateralizacji s³uchowej.
Pozwala on ustaliæ, które ucho jest domi-
nuj¹ce oraz rozpoznaæ problemy zwi¹zane
z analiz¹ dŸwiêków, selektywnoœci¹ dŸwiê-
ków. Wynik przedstawiany jest jako wy-
kres, który obrazuje nie tylko poziom po-
tencja³u ucha, gdy chodzi o uwagê s³u-
chow¹, ale te¿ ujawnia wszystkie niepra-
wid³owoœci na poziomie percepcji i anali-
zy dŸwiêków. Test s³uchania stworzony
przez Tomatisa w latach pomiêdzy 1955 a
1961 rokiem (anonim, Historical develop-
ment of Tomatis Method, 2004) „mierzy
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Informacja numerach kont bankowych OIL
Od 1 stycznia konta bankowe izby bêd¹ porz¹dkowaæ wp³aty, poprzez jasne ich rozdzielenie wed³ug nastêpuj¹cego klucza:

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113 - tylko sk³adki
36 1240 3174 1111 0000 2890 0126 - gabinety
04 1240 3174 1111 0010 0749 3932 - wp³aty lekarzy, Klub Lekarza

Nowy podzia³ umo¿liwi bezpoœrednie œledzenie przede wszystkim wp³ywów ze sk³adek cz³onkowskich
i wdro¿enie mechanizmu monitoruj¹cego, który pozwoli na ich windykacje.

UWAGA! WINDYKACJA SK£ADEK!!!
Zgodnie z uchwa³¹ Okrêgowej Rady Lekarskiej w P³ocku

z czerwca 2011 roku rozpoczê³a siê windykacja sk³adek za
lata 2008-2010. Przykre to zadanie, zw³aszcza, ¿e oko³o 250
osób ma zaleg³oœci w p³aceniu sk³adek. Czasem dotyczy to
zaledwie jednej, przeoczonej prawdopodobnie wp³aty, innym
razem d³ug przekracza 1300 z³otych. Zgodnie z ustaleniami
powiadomiono wszystkich w Systemie SPOILER, na stronie
internetowej oraz w poprzednim wydaniu Biuletynu o zamie-
rzonych dzia³aniach. Niestety odzew na informacjê tradycyj-
nie by³ niewielki. Dlatego w drugim etapie przyst¹piono do
egzekucji nale¿noœci poprzez wezwanie do zap³aty (upomnie-
nie) na adres domowy a nastêpnie po niewp³aceniu przez czêœæ
d³u¿ników nale¿noœci, przes³ania informacji do urzêdów skar-
bowych celem ich œci¹gniêcia w trybie administracyjnym.

Otrzymujemy wiele listów z proœb¹ o roz³o¿enie sp³aty na
raty, umorzenia sk³adek lub podwa¿aj¹cych zasadnoœæ ich œci¹-
gania. Wszystkie rozpoznawane s¹ indywidualnie a dotyczy
to szczególnie osób, które pobieraj¹ emeryturê, ale nie powia-
domi³y o tym izby, co skutkuje koniecznoœci¹ wp³aty pe³nych
kwot zaleg³oœci. Przypominamy, ¿e izba nie otrzymuje ¿ad-
nych informacji od ZUS na temat przejœcia swoich cz³onków
na rentê lub emeryturê a obowi¹zek powiadomienia zgodnie z
ustaw¹ spoczywa na cz³onkach izby w ci¹gu 30 dni od zmia-

WARTO PAMIÊTAÆ O SK£ADKACH!!!
Zgodnie z Uchwa³¹ NRL sk³adka cz³onkowska dla LEKARZA/DENTYSTY wynosi 40 Z£OTYCH/MIESI¥C.
STA¯YSTA p³aci 10 Z£OTYCH/MIESI¥C.
Na podstawie Uchwa³y Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku pracuj¹cy emeryt lub rencista nie musi przed-

stawiaæ dokumentów skarbowych o uzyskiwanych dochodach i op³aca sk³adkê 10 Z£OTYCH/MIESI¥C. LE-
KARZ NIEPRACUJ¥CY po zg³oszeniu w Biurze OIL P³ock (24 2645646) jest zwolniony z op³acania sk³adek w
okresie pozostawania bez pracy.

Zalecan¹ form¹ p³atnoœci sk³adek jest sta³e comiesiêczne zlecenie przelewu na konto:

96 1240 3174 1111 0000 2890 0113
z obowi¹zkowym dopiskiem imienia, nazwiska i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza/dentysty.
Form¹ p³atnoœci mo¿e byæ oœwiadczenie zobowi¹zuj¹ce PRACODAWCÊ do potr¹cania sk³adek.

ny statusu zatrudnienia, ale tak¿e miejsca zamieszkania, zmia-
ny nazwiska, zmiany miejsca pracy...

Informujê, ¿e osoby pracuj¹ce za granic¹, na podstawie za-
œwiadczenia Okrêgowej Izby Lekarskiej w P³ocku o prawie wy-
konywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty op³acaj¹ sk³ad-
kê w Polsce niezale¿nie od przynale¿noœci i op³at wnoszonych
do korporacji w miejscu pracy. Nie ma dyrektywy UE, która
regulowa³aby zapis pobierania sk³adek jedynie w pañstwie za-
trudnienia, a zgodnie z polskimi wytycznymi wyjazd do pracy
za granic¹ nie zwalnia z pobierania sk³adek od osób znajduj¹-
cych siê w polskich rejestrach.

Egzekucja systematycznie postêpuje. Zostanie zakoñczona
w paŸdzierniku. Zanim otrzymaj¹ Pañstwo wezwanie do za-
p³aty, proszê o skontaktowanie siê z biurem i sprawdzenie czy
nie ma przy waszym nazwisku zaleg³oœci sk³adkowych. Win-
dykacja odbywaæ siê bêdzie systematycznie od 1 lipca do 30
paŸdziernika w ka¿dym roku kalendarzowym. Mo¿liwe, ¿e od
1 stycznia 2012 roku zostan¹ wprowadzone indywidualne konta
sk³adkowe dla ka¿dego cz³onka Okrêgowej Izby Lekarskiej w
P³ocku, co spowoduje jeszcze szybszy sposób egzekwowania
nale¿noœci.

Marek Mieszkowicz
skarbnik ORL w P³ocku
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Uwaga! Od 1 grudnia 2009
ZMIENIONO GRUPY POWIADAMIANIA

Osoby zarejstrowane w systemie
NIE POWINNY LOGOWAÆ SIÊ PONOWNIE

Zdjêcia w formacie *.jpg oraz tek-
sty w formacie Word Times 12,
pó³torej interlinii proszê przesy³aæ
na adres mailowy: josok@gaze-
ta.pl lub sk³adaæ osobiœcie albo za
poœrednictwem poczty w Biurze
OIL w P³ocku. Teksty nie zamówio-
ne mile widziane, podlegaj¹ oce-
nie redakcji, mog¹ byæ skracane
lub korygowane po kontakcie z
autorem. Informacje o mo¿liwoœci
druku tekstów i reklam pod telefo-
nem 602 31 87 98.
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Ogólnopolska  Wystawa  Fotografii

pod  has³em

"Moje  spojrzenie  na..."
W Klubie Lekarza w £odzi przy ul. Czerwonej 3 odbêdzie siê w paŸ-

dzierniku,  tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa
Fotografii Lekarzy  tym razem pod has³em „Moje spojrzenie na...”. Urok i
specyfika miejsc znanych  i nieznanych, wydarzenia, ciekawe sytuacje,
interesuj¹ce postaci... Realizacjê tego  tematu pozostawiamy inwencji i
wyobraŸni lekarzy i lekarzy dentystów, chc¹cych wzi¹æ udzia³ w tego-
rocznej Wystawie.

Wernisa¿ wystawy planujemy na 23 paŸdziernika 2011 roku (niedzie-
la) o godz. 17. Wystawa potrwa do 28 paŸdziernika  br.

Zapraszamy do udzia³u w prezentacji zdjêæ Kole¿anki i Kolegów nie
tylko z  ³ódzkiej OIL, ale ze wszystkich okrêgowych izb w Polsce. Prace
prosimy nadsy³aæ na nasz adres nie póŸniej ni¿ do 10 paŸdziernika br.

Fotogramy winny byæ nie mniejsze ni¿ w formacie A5, wykonane w
technikach dowolnych, opatrzone nastêpuj¹cymi informacjami: imiê i na-
zwisko, specjalizacja i miejscowoœæ zamieszkania Autora, a tak¿e ewen-
tualnie tytu³em.

Kontakt: Iwona Szelewa
Sekretariat Okrêgowej Izby Lekarskiej,
93-005 £ódŸ, ul. Czerwona  3
tel. (42) 683 17 01
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