
Numer 07/2021 (239)                                                                   06. 07. 2021
E-mail: ptmrc@atlas.cz Strona internetowa - www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz

Myśli miesiąca:         „Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi”.
Edmund Burke

    "Obywatele nie powinni bać się rządów. To rządy powinny bać się obywateli."
 ("V jak Vendetta", reż. James McTeigue, 2005)

Szanowne koleżanki, koledzy,
W ostatni piątek czerwca formalnościom wreszcie  stało się zadość i  wybraliśmy władze
naszego towarzystwa na najbliższe pięć lat. W radzie i komisji rewizyjnej pojawiły się nowe
i staro-nowe twarze. I tak w radzie doszło do zmiany w funkcji skarbnika, którym została
koleżanka mgr Monika Wojnar. Do komisji rewizyjnej zostali nowo wybrani koleżanka mgr
Aleksandra  Ćmiel  oraz  kolega  MUDr  Tomasz  Henner.  Pierwszym  zadaniem  nowo
wybranego  zarządu  jest  załatwienie  szeregu  biurokratycznych  formalności  w  sądzie
rejestrowym. Zobaczymy, jak szybko uda nam się tę papierkową robotę załatwić.
Jak już wspominałem w jednym z poprzednich biuletynów czeka nas jesienią odrabianie
jubileuszowych zaległości z zeszłego roku. Czterdzieści pięć lat obchodziliśmy nie z naszej
winy w czterech ścianach własnych mieszkań. W tym roku postanowiliśmy to naprawić.
Planujemy  obchody  46-lecia  Klubu  Medyka  połączyć  z  obchodami  30-lecia  Polskiego
Towarzystwa Medycznego. Trwają prace nad programem spotkania. Jeżeli wszystko pójdzie
jak  planujemy,  to  spotykamy  się  w  piątek  1  października  2021  w  Hotelu  Fridrich
w Cierlicku. Początek o godzinie 13,00. 
Prosimy  już  teraz  o  zarezerwowanie  sobie  czasu  i  zgłaszanie  swego  udziału  w  tym
wydarzeniu, ułatwi to organizatorom ich zadanie. 

Dziękuję

06.07.2021 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM, które odbędzie się

w piątek 1 października 2021, początek o godzinie 13,00,
hotel Fridrich, Cierlicko

Jubileusz 46-lecia Klubu Medyka,
 oraz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Medycznego.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Do przemyślenia i dyskusji

Prawdę należy sobie uzmysłowić, jej nie można się nauczyć. Najlepszym środkiem do tego,
na jaki natrafiłam, jest otwarty umysł, głębokie pragnienie pełnego życia, wrodzona wiara
w  siebie  samego  albo  w  Boga,  albo  we  wszechświat,  pozwalająca  widzieć  to,  co
powszechnie niewidzialne,  słyszeć to,  co powszechnie niesłyszalne,  i  wiedzieć to,  czego
ludzie na ogół nie wiedzą - że możemy działać. Ten środek rozkwita dzięki koleżeństwu
jednostek myślących podobnie, które dzielą się tym, co mają najlepszego, wiedząc, że nasze
ścieżki są odrębne.

      Sharon Wiliams Prahl

Studiuj to, co najbardziej cię interesuje, w sposób możliwie najbardziej niezdyscyplinowany,
zuchwały i oryginalny.

         Richard P. Feynman

Nauka to wiara w ignorancję ekspertów.           Richard R Feynman

Doktryna  konkretnej  choroby  to  świetne  schronienie  dla  słabych,  niewykształconych,
chwiejnych umysłów, takich, które rządzą obecnie w medycynie.

  Florence Nightingale 1820-1910

Uzdrawianie jest kwestią czasu, ale bywa także kwestią sposobności.
 Hipokrates

Po przeczytaniu  tych kilku powyższych wypowiedzi  znalezionych w książce  z  roku
2013 pomyślałem, że są one bardzo aktualne zwłaszcza dziś.
Równocześnie w mojej głowie pojawił się ciekawy angielski termin,  o którym raczej na
różnych szkoleniach punktowanych przez izby raczej nie usłyszymy. 
Tym terminem jest Anti-Aging-Medicine.
Może  warto,  na  naszych  spotkaniach  spojrzeć  na  medycynę  z  szerszej  perspektywy,
spróbować wrócić do źródeł, odkryć to, co zapomniane, nieużywane… 
Już Starożytni Grecy nie lekceważyli znaczenia otaczającego ich świata. Ich koncepcja nauk
ścisłych i techniki obejmowała swoim zasięgiem także sztuki filozoficzne (nie istniało słowo
oznaczające „naukę",  które nie  obejmowałoby również „sztuki").  A czym jest  medycyna
dziś - królestwem EBM (Evidence-based medicine) i guidelines.
Na zakończenie pozwolę sobie zapytać. Kto z Was na co dzień w swojej praktyce korzysta
ze wskaźnika NNT (Number Needed to Treat)?
Zainteresowanych tymi i podobnymi tematami proszę o kontakt elektroniczny pod adresem
naszego towarzystwa ptmrc@atlas.cz .
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