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Kalendarz Lekarza 2013
Polskie Towarzystwo Lekarskie i Naczelna Izba Lekarska Warszawa 2012

Kalendarz ma format A4, świetną stronę edytorską i szatę graficzną, twardą, saty-
nową okładkę, natomiast brak paginacji. Na początku czytamy krótkie życzenia noworocz-
ne przewodniczących: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego /PTL/ – prof. Jerzego Woya- 
Wojciechowskiego, Naczelnej Rady Lekarskiej /NRL/ – dr Macieja Hamankiewicza i Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Estetycznej /PTME/ – dr Andrzeja Ignasiaka. Następują spisy władz 
i oddziałów PTL /w latach 2011-2015/, Naczelnej i Okręgowych Izb Lekarskich oraz adresy 
uniwersytetów medycznych. Dalsza część to informacje o ważnych telefonach, odległościach 
i dozwolonych szybkościach oraz kalendarzyki stulecia, świąt, skrócone i dyżurów.

Największą część zajmują poszczególne dni roku, z rubrykami na wpisywanie uwag 
czy terminów. Każdy tydzień jest zaopatrzony w wybraną „złotą myśl”. Medycyny dotyczą 
szczególnie cytaty jesiennych miesięcy września i października. Dni tygodnia są podane też 
w czterech obcych językach. Uwzględniono godziny wschodu i zachodu słońca oraz faz księży-
ca. Tutaj spotykamy informacje o Fundacji Jakuba hr. Potockiego i nagrodzie „Anioły Farmacji 
i Medycyny 2012” oraz o lekach i kosmetykach, aparatach i zabiegach, wydawnictwach me-
dycznych, ubezpieczeniach i agencjach zatrudnienia oraz o lokalach konferencyjnych.

Końcową sporą część kalendarza zajmuje „Niezbędnik lekarza” PTME i Oddziału Anti-
Aging PTL, pod redakcją Doroty Wydro i Bożeny Chlabicz. W kolejnych rozdziałach Niezbędnik 
w instruktywny sposób przedstawia: badanie fizykalne, przeciwwskazania i powikłania 
w medycynie estetycznej, anatomię mięśni i nerwów twarzy, nagłe zagrożenia w gabinecie 
/z wytycznymi European Resuscitation Council dla podstawowych i zaawansowanych zabiegów 
resuscytacyjnych/, słowniki wybranych pojęć- immunologii i alergologii, biologii i genetyki, fizjo-
terapii i energoterapii, diagnostykę i postępowanie w niedoborach hormonalnych związanych 
z wiekiem, suplementy zwiększające masę mięśniową lub spalanie tłuszczów, światłoterapię 
w medycynie estetycznej oraz techniki injekcyjne.

Kalendarz w swej zasadniczej części ukazuje się corocznie od bliska 30 lat, zyskując 
na treści i kształcie. Posłuży on każdemu lekarzowi, a część dotycząca medycyny estetycznej- 
wszystkim zainteresowanym pracownikom oraz potencjalnym pacjentom. Kalendarz będzie 
ozdobą każdego lekarskiego biurka.

prof. Henryk Gaertner – Kraków 
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