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1 MAJA

ŚWIĘTO PRACY

2 MAJA

Biuro OIL nieczynne

3 MAJA

ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ASTMY I ALERGII

5 MAJA

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ŚWIATOWY DZIEŃ HIGIENY RĄK

6 MAJA

9.30–11.30
10.00–16.00
19.00–22.00

8 MAJA

ŚWIATOWY DZIEŃ CZERWONEGO KRZYŻA I CZERWONEGO PÓŁKSIĘŻYCA
Losowanie (podczas posiedzenia ORL) nagród dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego w 2018 r., siedziba OIL

9 MAJA
10.00–14.00

DZIEŃ OKULISTYKI
Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

9.30–11.30
10.00

EUROPEJSKI DZIEŃ PROFILAKTYKI URAZOWEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ TOCZNIA
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL

9.00–16.00

„Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarskim” – szkolenie ODZ, siedziba OIL

15.00–17.00

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z CZERNIAKIEM
Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

9.30–11.30
10.00–16.00
19.00–22.00

DZIEŃ WIEDZY O FIBROMIALGII
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

17.00–20.00

Spotkanie grupy Balinta, siedziba OIL

10 MAJA

11 MAJA
12 MAJA
13 MAJA

14 MAJA

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

15 MAJA

Wycieczka lekarzy seniorów do Siedlec (liczba miejsc ograniczona)
10.00–14.00
14.00

Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

9.30–11.30
10.00

ŚWIATOWY DZIEŃ NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL

18 MAJA

11.30

„Psychologiczne metody radzenia sobie z bezsennością” – szkolenie ODZ, siedziba OIL

19 MAJA

15.00–17.00

Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

20 MAJA

9.30–11.30
10.00–16.00
14.00

16 MAJA
17 MAJA

19.00–22.00

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
Spotkanie Komisji Lekarzy Seniorów, dyskusja „Do czego prowadzi agresja i nienawiść?”,
Dom Lekarza, ul. Raszyńska 54
Próba chóru Medicantus, siedziba OIL,

23 MAJA

10.00–14.00
15.00–19.00

Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
„Czy otyłość jest chorobą” – szkolenie ODZ, siedziba OIL

24 MAJA

9.30–11.30
10.00

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL

25 MAJA

9.00–16.00

„Stany zagrożenia życia w praktyce lekarskiej” – szkolenie ODZ, siedziba OIL

26 MAJA

9.00–22.00

I Lekarski Rodzinny Rajd Rowerowy, teren Polany Jakubów, Kampinoski Park Narodowy

27 MAJA

9.30–11.30
10.00–16.00
19.00–22.00

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

28 MAJA

ŚWIATOWY DZIEŃ RAKA KRWI

29 MAJA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA UKŁADU POKARMOWEGO
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI O STWARDNIENIU ROZSIANYM
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30 MAJA

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
14.00
Posiedzenie Komisji Bioetycznej

31 MAJA

9.30–11.30
10.00

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL

1 CZERWCA

PROTEST OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO LEKARZY
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

2 CZERWCA

LEKARSKI DZIEŃ DZIECKA
XXVI Rodzinny Rajd Lekarski „Szlakiem Orlich Gniazd 2019”, organizowany przez Lekarski
Klub Turystyczny Pro-Mile w Kozienicach, przy OIL (e-mail organizatora: bobi.d@wp.pl)
Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

15.00–17.00
3 CZERWCA

9.30–11.30
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
19.00–22.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

6 CZERWCA

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

7 CZERWCA

9.30–11.30
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
10.00
Dyżur mediatora, siedziba OIL
13.00–15.00 Spotkanie ze studentami szóstego roku I i II Wydziału Lekarskiego WUM,
Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a, aula B

9 CZERWCA

15.00–17.00

Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

10 CZERWCA 9.30–11.30
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
14.30–16.00 Spotkanie ze studentami piątego roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM,
ul. Chałubińskiego 5, Sala im. prof. A. Gluzińskiego
19.00–22.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL
11 CZERWCA 17.00–20.00 Spotkanie grupy Balinta, siedziba OIL
13 CZERWCA 14.00
Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL
10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
14 CZERWCA
9.30–11.30
10.00
14–16 CZERWCA
15 CZERWCA
11.00–17.00
16 CZERWCA 15.00–17.00

ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWSTWA
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL
V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, Serock (szczegóły na str. 18)
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ DOGOTERAPII
X Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
w Parku im. Romana Kozłowskiego, Kopa Cwila, Ursynów
Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

17 CZERWCA 9.30–11.30
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
19.00–22.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL
19 CZERWCA

ŚWIATOWY DZIEŃ ANEMII SIERPOWATEJ

20 CZERWCA

BOŻE CIAŁO

21 CZERWCA

Biuro OIL nieczynne

23 CZERWCA 15.00–17.00

Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

24 CZERWCA

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA OSTEOPOROZĘ
9.30–11.30
Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
19.00–22.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

27 CZERWCA

DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ
10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL
14.00
Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

28 CZERWCA 9.30–11.30
10.00

Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
Dyżur mediatora, siedziba OIL

29 CZERWCA 11.30

„Cukrzyca wyzwaniem lekarzy” – szkolenie ODZ, siedziba OIL

30 CZERWCA 15.00–17.00

Sportowa niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

Oddane do druku 10 kwietnia 2019 r.
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Przed Świętami Wielkanocnymi w warszawskich szpitalach – w izbach przyjęć, na SOR oraz w gabinetach lekarzy rodzinnych pojawiły się plakaty z apelem: „Buduj więzi – święta spędź z rodziną”. To druga
edycja kampanii społecznej #WspólneŚwięta, mającej na celu uwrażliwienie na problem pozostawiania
osób starszych w szpitalu, bez wskazań medycznych, na czas świąt. To kolejna akcja Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie. Pierwsza miała miejsce przed Bożym Narodzeniem, wtedy plakaty były mocniejsze: „Szpital to nie przechowalnia”.
mk
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SPIS TREŚCI
5
9

OPINIE
Lekarze znów na ulicy – Jarosław Biliński
Szacunek dla pacjenta i ochrony zdrowia
– w klasie politycznej go na pewno
nie znajdziemy! – Artur Drobniak

Rys. na okładce: K. Rosiecki



10 (Nie)porozumienie z ministrem zdrowia.
Co dalej... – Jakub Bajer

12
14
14
15

Agencja – za i przeciw – Małgorzata Solecka
Potrzebna polska Čaputová – Paweł Kowal
Bez znieczulenia – Marek Balicki
O tempora, o mores! – Paweł Walewski

 KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW
16 To jest nasze forum
– rozmowa z Dariuszem Paluszkiem

18 V Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne


TEMAT MIESIĄCA

20 Nefrologia na Mazowszu – Magdalena Durlik
22 Uwaga na nerki – Małgorzata Skarbek


Z NASZEJ PRAKTYKI

24 Antybiotyki i my
26 Leczenie przeciwbólowe chorób narządu
ruchu – Małgorzata Malec-Milewska

28 Czwartki Chirurgiczne – Anetta Chęcińska
28 Zachęcać do kolonoskopii – Anetta Chęcińska
30 Sukces w badaniu padaczki



27 Goniec Medyczny – Jarosław Kosiaty (str. 41, 51)
54 Doniesienia naukowe – Zbigniew Wojtasiński
59 Zapomniane królestwo – Jacek Walczak


PRAWO

37 Dwie strony barykady
– Przemysław Rawa-Klocek

39 Klauzula sumienia... – Filip Niemczyk
40 Analiza przypadków – Aleksandra Powierża,
Karolina Podsiadły-Gęsikowska

42 Nowe przepisy prawne
– Beata Kozyra-Łukasiak

– Małgorzata Skarbek

31 Światowy Dzień Gruźlicy w Okręgowej Izbie

CIEKAWE



JĘZYK NASZ GIĘTKI

Lekarskiej – Tadeusz M. Zielonka

32 Na ostro 24/7 – Hanna Odziemska


NA CZASIE

34 Londyn przed brexitem – Jarosław Kosiaty
36 Zwolnienia – „lewe” czy „prawe”?
– rozmowa z Magdaleną Flagą-Łuczkiewicz



U NAS W SAMORZĄDZIE
Z naszego kalendarza

1
6 XL Okręgowy Zjazd Lekarzy
52 Samorząd lekarski ważny i potrzebny
53 Korzystaj z możliwości, które daje Ci
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie!
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61 Znaczące znaczenie słów
– Piotr Müldner-Nieckowski
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OPINIE

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

Fot. K. Bartyzel

Lekarze
znów na ulicy
JAROSŁAW BILIŃSKI
wiceprezes ORL w Warszawie

D

no. Polska plasuje się na samym końcu rankingów oceniających system ochrony zdrowia pod
względem organizacyjnym, finansowania, dostępności świadczeń, konsumenckim, innowacji i wielu
innych w krajach OECD i Unii Europejskiej. Budżet państwa, według informacji ekonomistów, traci dziesiątki
miliardów złotych z powodu niedofinansowania ochrony
zdrowia i braku dobrych rozwiązań elektronicznych oraz
profilaktycznych. Tylko absencja chorobowa Polaków
przynosi bezpośrednio około 24 mld zł rocznie strat
(18 mln po stronie ZUS, a 6 mld po stronie pracodawców).
Koszty pośrednie (bo przecież trzeba kogoś na miejsce
osoby chorej przesunąć, zatrudnić, doszkolić, przyuczyć,
aby nie było straty „produkcyjnej”) szacowane są na
80–100 mld zł rocznie! W krajach rozwiniętych ochrona
zdrowia jest trzecią gałęzią gospodarki, u nas jest kulą
u nogi rządzących. Premierem Polski jest obecnie były
prezes banku, który na finansach zna się dobrze.
Wszystkie dane mówią jednoznacznie, że każdy dzień
zwłoki w zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia
(do minimum 6,8 proc. PKB, jako średniej unijnej, i około
9–10 proc. PKB docelowo) jest marnowaniem kilkakrotnie większych pieniędzy, niż obecnie wydajemy na naszą
kulawą, pokraczną ochronę zdrowia. Trzeba tak wyważyć nakłady i tak zbudować system, żeby maksymalnie
nakręcał gospodarkę, a jednocześnie, by nie było potrzeby dokładania do systemu.
Proste jak drut, jasne jak słońce. I co? I okazuje się, że
nasz rząd, i to rękami pana premiera (!), oszukuje Polaków – pacjentów, lekarzy – w sposób niedopuszczalny,
manipulując i kreatywnie księgując wydatki na zdrowie.
Te mizerne, dodajmy, wydatki. Po protestach zakończonych porozumieniem, z którego wynikało, ile rocznie
środków należy przeznaczać na ochronę zdrowia, premier Morawiecki zmienił zapisy, przyjmując do obliczeń
PKB sprzed dwóch lat, a później wykreślił korygowalność wskaźnika. Na dziś pacjenci stracili świadczenia
warte 10 mld zł, a lekarze, pielęgniarki i pozostały personel – szanse na lepsze wynagrodzenia.
Minął rok od porozumienia, które miało być nowym
otwarciem, miało popchnąć ochronę zdrowia na tory
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reform prowadzących do systemu zbudowanego na
solidnych podstawach, danych naukowych, analizach,
skrojonego na miarę potrzeb pacjentów i pracowników
medycznych. Po roku dotarła do nas brutalna prawda, że
to wszystko była cyniczna gra polityczna, niechciane
przez rząd porozumienie zostało podpisane tylko dla uciszenia protestu. Nie będzie też reform. Pierwsza, wielka
reforma, którą przygotowaliśmy za Ministerstwo Zdrowia,
po katorżniczej pracy, dotycząca kształcenia podyplomowego i prawa pracy, wylądowała jak inne w koszu. Przekazaliśmy ministrowi złotego konia, a on zrobił z tego
pokraczną szkapę – znów reforma jest z przygotowywana z doskoku, a nie w sposób kompleksowy.
Reforma systemu ochrony zdrowia ma być zbudowana na
wynikach debaty „Wspólnie dla zdrowia”. Widzimy zatem,
że kolejna dyskusja miała być rozmyciem tematu, bo nie
wypracowano nic nowego, żadnych konkretów, projektów, a przede wszystkim nie pozyskano sojuszników do
przeprowadzenia reformy – obywateli i polityków.
Rząd zmarnotrawił czas pokoju, zerwał porozumienie.
Lekceważy nas, śmieje się z nas.
Co zrobimy jako środowisko? Czego potrzeba, aby przeprowadzić głęboką i mądrą reformę? Kiedy doczekamy
się polityka na białym koniu, który będzie na tyle mocny,
że tę reformę przeprowadzi? Do czego zmierza polityka
państwa polegająca na rozdawnictwie pieniędzy, które
nie są inwestowane, lecz konsumowane?
Wiemy tyle, że nadchodzi czas wojny. Znowu wychodzimy na ulice. 1 czerwca OZZL i PR OZZL zapowiedziały
manifestację wobec zerwania porozumienia. Musimy na
niej być.
Co więcej, naszym moralnym obowiązkiem jest w roku
wyborczym przepchnąć ochronę zdrowia na nieco bardziej oszlifowane tory, aby nie skrzypiała, jadąc na
zardzewiałych kołach.
To się może udać tylko wówczas, gdy będziemy zaangażowani. Inaczej znów przeczytam na forach internetowych, że lekarze to frajerzy. Bolesne i mocne określenie.
Brzydkie, nieeleganckie. Ale czy nieprawdziwe? 
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U NAS W SAMORZĄDZIE

Okręgowy Zjazd
Lekarzy
XL

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej
w 2018 r. przedstawił prezes Łukasz Jankowski. W wystąpieniu nawiązał do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się izba, podkreślił zasadę praworządności i przejrzystości w pracy samorządowej. – Zmiany
zaczęliśmy od siebie, w tkance administracyjnej izby
– powiedział i wymienił: likwidację stanowisk doradców
prezesa, zniesienie funduszu reprezentacyjnego oraz
przywilejów związanych z tzw. miejscami prezesowskimi
w kwalifikacji na staż podyplomowy oraz zmianę zasad
użytkowania samochodu służbowego.
Prezes Jankowski zwrócił uwagę na dokonywane obniżenie kosztów funkcjonowania izby. Przypomniał, że

Fotografie: egw

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie obradował
13 kwietnia 2019 r. Poświęcony był przyjęciu sprawozdań z działalności organów OIL w 2018 r.
i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu,
a także uchwaleniu budżetu na rok 2019. Program obejmował również przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Okręgowej Komisji Wyborczej, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego
i zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej. Na przewodniczącego zjazdu został wybrany Artur Drobniak, a na jego zastępców Mery Topolska-Kotulecka i Rafał Machowicz. Komisja Mandatowa
stwierdziła kworum.
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powstały nowe zespoły problemowe: do spraw monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia, do spraw szczepień ochronnych, a także do sprawmatek lekarek. Wymienił okolicznościowe akcje skierowane do lekarzy i ich
rodzin, m.in. Lekarski Dzień Dziecka, Dzień Seniora
i Mikołajki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Podkreślił, że izba stara się być bliżej lekarzy, a służy
temu intensyfikacja działań informacyjnych w mediach
społecznościowych. Nawiązał do kampanii społecznych,
takich jak „Wspólne święta” oraz „Kocham, więc szczepię”, i wspomniał akcję szczepienia przeciwko grypie.
Wśród wielu innych przedsięwzięć izby w minionym
roku wskazał działania rzecznika praw lekarza i mediatora, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, pomoc
prawną, a także konferencje szkoleniowe, m.in. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, uroczystość wręczenia dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówił również o współpracy
z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego,
ze środowiskiem akademickim oraz instytucjami z obszaru ochrony zdrowia, m.in. Głównym Inspektoratem
Sanitarnym, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta i CSIOZ.
Podkreślił zaangażowanie członków samorządu w prace
zespołu pod kierownictwem wiceprezesa ORL Jarosława Bilińskiego dotyczące projektu nowelizacji ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
– Nasza praca została zauważona – prezes Jankowski
przypomniał swoje wyróżnienie 14. miejscem na Liście
stu najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony

zdrowia w 2018 r. w rankingu „Pulsu Medycyny”. – Mam
poczucie, że uhonorowanie mnie to docenienie pracy
naszej izby w minionym roku.
Następnie sprawozdanie ze swej działalności przedstawiła Ewelina Bobek-Pstrucha, Okręgowy Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, a z pracy Okręgowego
Sądu Lekarskiego – jego przewodnicząca Magdalena
Rychłowska-Pruszyńska. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu OIL w Warszawie w roku 2018 i projekt
budżetu na rok 2019 zaprezentował skarbnik Jan Kowalczuk, a sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i opinię o wykonaniu budżetu OIL w Warszawie – przewodnicząca OKR Elżbieta Latoszek-Banasiak.

ZJAZD PODJĄŁ UCHWAŁĘ:
– „w sprawie zobowiązania ORL w Warszawie
do podjęcia działań, na forum debaty publicznej,
w zakresie istotności problemów związanych
z ochroną zdrowia”

I PRZYJĄŁ APELE:
– „w sprawie wezwania lekarzy i lekarzy dentystów
do wstępowania do struktur związków zawodowych w miejscu zatrudnienia”,
– „w sprawie wezwania lekarzy i lekarzy dentystów
do wzięcia udziału 1 czerwca 2019 r. w manifestacji organizowanej przez OZZL”.
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U NAS W SAMORZĄDZIE
została uchwalona 17 maja 1989 r.,
a w grudniu tego roku odbył się pierwszy
Krajowy Zjazd Lekarzy.
– Często kontestujemy to, co mamy,
a tymczasem poziom gwarancji samorządności w naszej ustawie w porównaniu
z tym, co mieliśmy w przeszłości, jest
wyjątkowo duży – podkreślał wartości
samorządu, które należy chronić. Przywołał zadania samorządu wynikające
z ustawy, ale też mówił o tych obszarach
i możliwościach działania, które były dotąd niedostatecznie wykorzystane przez
izby, np. zajmowaniu stanowiska
w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa
oraz organizacji ochrony zdrowia, tym
samym nawiązując do wypowiedzi
Jarosława Bilińskiego.
Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci zadawali pytania
dotyczące m.in. kosztów organizacji imprez dla dzieci,
akcji wykonywania szczepień oraz na temat pomocy
udzielanej lekarzom seniorom. Pytali również o zmiany
zawarte w przygotowanym projekcie nowelizacji ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wszystkie te kwestie wyjaśnili Łukasz Jankowski i Jarosław Biliński,
a następnie zjazd przyjął sprawozdania, udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Warszawie za
rok 2018 i zatwierdził budżet na 2019.
Delegaci wybrali dwóch zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członka Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i członka Okręgowej Komisji Wyborczej. Kandydatów do Okręgowego Sądu Lekarskiego nie
zgłoszono.
W dalszej części obrad wiceprezes Jarosław Biliński
mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed izbą lekarską,
i akcentował potrzebę wpływu na system ochrony zdrowia: – Samorząd lekarski powinien zapewniać bazę ekspercką. Przekonywał, że tego zadania może się podjąć
m.in. izbowy Zespół Studiów Strategicznych, którego
pracę wspierałyby działania medialne, służące zainicjowaniu i pobudzeniu debaty publicznej w kwestiach
ważnych dla polityki zdrowotnej państwa.
W związku z przypadającą w 2019 r. 30. rocznicą
odrodzonego samorządu lekarskiego wiceprezes Krzysztof Madej przypomniał, że ustawa o izbach lekarskich
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Podczas zjazdu uczczono pamięć lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w 2018 r. Przed rozpoczęciem obrad
wystąpił chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Medicantus. 
ach/mkr
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SZACUNEK DLA PACJENTA I OCHRONY ZDROWIA
– W KLASIE POLITYCZNEJ GO NA PEWNO NIE ZNAJDZIEMY!
ARTUR DROBNIAK

Fot. archiwum

zastępca sekretarza
Naczelnej Rady Lekarskiej,
członek Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie,
Klinika Endokrynologii
Ginekologicznej WUM

2

kwietnia odbyło się w Sejmie niezwykle ważne,
z punktu widzenia pracownika ochrony zdrowia,
a także każdego obywatela, posiedzenie Komisji
Zdrowia poświęcone informacji ministra zdrowia o nakładach na ochronę zdrowia w Polsce.
Wiceminister Sławomir Gadomski odniósł się do tzw.
ustawy 6.0, przedstawiając sposób obliczania odsetka
PKB „na zdrowie” w odniesieniu do danych GUS sprzed
dwóch lat.
Co to oznacza w praktyce? Zapisane w ustawie 4,86 proc.
PKB na ochronę zdrowia w 2019 r. jest obliczane w oparciu o PKB z roku 2017. To kwota około 96 mld zł. Odnosząc to do PKB planowanego na ten rok, przekonamy
się, że stanowi ona 4,37 proc. PKB w 2019 r.

Niech Was
nie zabraknie
na manifestacji
1 czerwca 2019 r.
w Warszawie!

Z obliczeń NIL wynika, że tylko
w 2019 ochrona zdrowia straci ponad
10 mld zł, a w kolejnym roku około
13 mld zł. Przykład z mojej dziedziny:
10 mld zł to koszt znieczulenia zewnątrzoponowego dla każdej rodzącej w Polsce na kolejne 62 lata (!)
według obecnych wycen NFZ.

Rezydenci głodowali, pacjenci wspierali protestujących,
my wypowiadaliśmy klauzulę opt-out, by wreszcie przestać łatać niedomogi kadrowe w szpitalach, a rząd nas
szkalował w mediach.
W negocjacjach strona rządowa zmniejszała środki na
ochronę zdrowia jak mogła, finalnie proponując niezadowalające nas porozumienie. Co okazało się po dwóch
latach? Ten z trudem wywalczony, niesatysfakcjonujący
kompromis jest przez stronę rządową wypaczany. Postulaty nierealizowane. Rząd oszukał pacjentów, personel,
wszystkich, którym zależy na dobrze funkcjonującej
ochronie zdrowia w Polsce.
Projekt dezyderatu do premiera RP, ministra finansów
i ministra zdrowia, który zapewne i tak zostałby wyrzucony przez adresatów do kosza, o przeliczanie procentów
PKB przeznaczanych na ochronę zdrowia w stosunku do
PKB na rok bieżący, został odrzucony przez członków
komisji sejmowej w głosowaniu stosunkiem 6:10. Tak
głosowali lekarze, urzędnicy ochrony zdrowia, pacjenci!
Przeciwko dofinansowaniu walącej się ochrony zdrowia!
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Dlaczego od lat nic się nie zmienia? Dlaczego, cytując
dr. Kubę Sienkiewicza: „wszyscy zgadzają się ze sobą,
a będzie nadal tak jak jest”?
Partiom chodzi tylko o głosy w wyborach. Głosy rodaków – pacjentów, leżą nie tu, bo winą za walący się
system opieki zdrowotnej obarczy się i tak biały personel. Rządzący podejmują ważne decyzje o kontrolach na „fatalnych” SOR (ich sytuacja nie wynika zdaniem rządzących z niefunkcjonującej ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej i średnio funkcjonującej podstawowej opieki zdrowotnej), decydują o zmianach
w przepisach (coraz bardziej ich zdaniem poprawiających opiekę zdrowotną w Polsce), nowych wytycznych postępowania (ich zdaniem usprawniających
leczenie i broniących pacjentów przed błędami personelu). Wszystko pięknie na piśmie, papier wszystko
przyjmie, mamy najlepszą ochronę zdrowia na świecie... na piśmie.
W aktach prawnych, regulaminach jest zapisane, co
pacjentowi się należy. Pacjent ma mieć zapewnioną
profesjonalną opiekę. Powstała wspaniała karta DiLO
i z nią związane przepisy, które podobno rozwiązały
problemy onkologiczne w Polsce. Mówi się w mediach,
że pieniędzy jest tak dużo. Szkoda, że rządzący robią
wszystko poza usunięciem źródła problemu – braku
koniecznego finansowania. A personelu w szpitalach
coraz mniej, kolejki do specjalistów i POZ coraz dłuższe, leków onkologicznych w niektórych placówkach
zaczyna brakować. Ale co tam, decydenci dofinansują
zakupy sprzętu szpitalnego, wyremontują oddziały,
przetną wstęgi i jeszcze zrobią zdjęcia, które dumne
dyrekcje powieszą w ramkach.
Tymczasem w niektórych szpitalach personel jest zmuszony przynosić do pracy papier toaletowy. Pielęgniarki
proszą dyrekcję na piśmie o możliwość zastosowania
opatrunku lepszej klasy niż gaza, a lekarze nie mogą
zlecać w poradni podstawowych badań laboratoryjnych,
bo nie ma na to pieniędzy w szpitalnej kasie.
Skoro wiemy już, jaki stosunek mają politycy do sytuacji
w ochronie zdrowia, pora na nasz ruch. Ostatnio nawet
dyrektorzy szpitali pikietowali przed Ministerstwem
Zdrowia. Jeszcze nigdy takiego protestu nie było!
W żadnej dziedzinie!
Czy nadal będziemy grzecznie zabiegać o skuteczne
działanie przedstawicieli władzy, żebrząc o wysłuchanie? Czy może połączymy siły z naszymi przełożonymi
i w formie wielkiego protestu organizacji pacjenckich,
pracowników i pracodawców ochrony zdrowia powiemy
rządzącym „dość”? Powiedzieli to już policjanci, mówią
nauczyciele. Czy przemówi reszta społeczeństwa?
To zależy tylko od nas samych. Liderzy przygotowują się
do wielkiej batalii. Trwa „zbieranie szabel”. Niech Was
nie zabraknie na manifestacji 1 czerwca 2019 r.
w Warszawie! 

9

OPINIE

Fot. archiwum

(Nie)porozumienie
z ministrem zdrowia.
Co dalej po roku
od porozumienia?
Lek. JAKUB BAJER
rezydent Radioterapii Onkologicznej WCO Poznań,
wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

Minął już ponad rok od podpisania porozumienia między przedstawicielami lekarzy
rezydentów a ministrem zdrowia, które miało
choć częściowo odmienić ochronę zdrowia
w Polsce. Czy tak się stało? Zapewne
większość z nas dostrzega, że niekoniecznie.
Oto podsumowanie realizacji porozumienia
do 10 kwietnia 2019 r.

Ponadto zgodnie z porozumieniem zostały zwiększone
nabory na studia lekarskie. Z jednej strony podniesiono
limity przyjęć, z drugiej kolejne uczelnie otwierają kierunek lekarski. Przy tak znacznym niedoborze kadry lekarskiej w Polsce zwiększanie liczby studentów kierunku
lekarskiego jest podstawowym sposobem przeciwdziałania pogarszaniu się sytuacji w ochronie zdrowia. Czy
jakość nauczania przy zwiększonym naborze na konkretnej uczelni lub na kompletnie nowym kierunku jest odpowiednia? To już dyskusja przekraczająca ramy tego
artykułu.

Spełnione obietnice

Daleko od ideału

P

Po przeczytaniu początku tego tekstu można by dojść
do przekonania, że udało się zrealizować ważne punkty
porozumienia, w rzeczywistości zdecydowana większość zrealizowana została tylko częściowo. Chociażby
„bony patriotyczne”. Lekarze dentyści ich nie otrzymują
w wyniku kontrowersyjnej interpretacji zapisu ustawowego uprawniającego do tego tylko lekarzy. Czy ustawodawca zapomniał, że zgodnie z ustawą, gdy nie
precyzuje się, że dany przepis nie dotyczy lekarzy dentystów, „lekarz” oznacza również lekarza dentystę? Najwyraźniej interpretacja została dokonana tak, jak było
wygodniej, przez co ucierpiało w skali kraju tylko (aż!)
około 100 lekarzy dentystów rezydentów.

ierwszym spełnionym przez ministerstwo postulatów były podwyżki dla lekarzy rezydentów. Obecnie
zarabiają od 4 tys. zł brutto (lekarze specjalizujący
się w dziedzinach niepriorytetowych w I i II roku specjalizacji) do 6 tys. zł (lekarze specjalizujący się w dziedzinach priorytetowych od III roku specjalizacji, którzy
podpisali deklarację, że po jej zakończeniu pozostaną
w Polsce i będą pracować w zawodzie przez dwa lata
z pięciu następujących po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego; tzw. bon patriotyczny). To kwoty nadal dalekie od wieloletnich postulatów samorządu lekarskiego
(dwie średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji, trzy
średnie krajowe dla specjalisty), jednak w porównaniu
z wcześniejszymi wynagrodzeniami jest krok do przodu.
Kolejną zrealizowaną obietnicą zawartą w porozumieniu
jest nadanie lekarzom ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym. Dzięki wprowadzeniu
takiego zapisu w ustawie o działalności leczniczej lekarz
pracujący w placówce finansowanej ze środków publicznych jest chroniony prawnie w przypadku agresji ze
strony pacjenta. Napaść na lekarza w takiej sytuacji jest
obecnie przestępstwem ściganym z urzędu. W dobie
roszczeniowości i agresywnych zachowań niektórych
pacjentów jest to bardzo ważne osiągnięcie.
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Porozumienie przewidywało ponadto sześć dni urlopu
szkoleniowego dla wszystkich lekarzy. Do tej pory prawa
do tego urlopu doczekali się tylko lekarze w trakcie specjalizacji (zapis wprowadzono do programów specjalizacji). Specjaliści niestety zostali pominięci. Pominięto
również specjalistów pracujących w AOS, przyznając
podwyżki zagwarantowane, zgodnie z porozumieniem,
wszystkim specjalistom do minimum 6750 zł brutto
w przypadku deklaracji pracy wyłącznie w jednym miejscu. Czym różni się specjalista pracujący w poradni od
specjalisty z oddziału szpitalnego? Zastanawiam się,
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czy minister zdrowia umiałby na to pytanie odpowiedzieć i uzasadnić decyzję…
Kolejnym punktem zawartym w porozumieniu były rozmowy ministerstwa z innymi (poza lekarzami) grupami
zawodowymi w ochronie zdrowia. Rozmowy wprawdzie
się odbyły, lecz ministerstwo nie miało żadnej propozycji
godnej rozważenia. Z punktu widzenia ministerstwa
punkt został zrealizowany, jednak problem warunków
pracy wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych
nadal pozostaje aktualny.
W zapisach porozumienia znajdowała się również informatyzacja ochrony zdrowia. Sposób wejścia w życie
e-zwolnień jest chyba wszystkim znany i najlepiej pozostawić ten temat bez komentarza. Wprowadzenie pilotażu e-recept od 2019 r. spowodowało liczne problemy
z realizacją recept pro auctore. E-skierowania czy e-zlecenia to na razie melodia przyszłości. Zdecydowanie realizacja porozumienia w tym zakresie odbiega od założeń.

Nie mam pana płaszcza
i co mi pan zrobi?
Ministerstwo Zdrowia kilka punktów porozumienia uznało
za zupełnie nieistotne i nie zajęło się ich realizacją lub,
wręcz przeciwnie, wykonało ruchy mające na celu wprowadzenie rozwiązań kompletnie sprzecznych z porozumieniem. Mowa tutaj o planowanym zdjęciu z lekarzy
obowiązku określania refundacji przez wprowadzenie
e-recept. Niestety, mimo obietnicy przygotowania projektu
ustawy mającego znosić ten obowiązek do końca 2018 r.,
nie doczekaliśmy się go. Co więcej, w marcu 2019 przyjęto rozwiązania zaostrzające kary za błędnie przyznaną
pacjentowi refundację. Jest to jawne złamanie zapisów
porozumienia przez stronę rządową i najbardziej skrajny
przykład poczucia bezkarności w sprawie realizacji porozumienia.

wia w Polsce. Udało się wywalczyć, że na ochronę
zdrowia będzie przekazywane 6 proc. PKB od 2024 r.
Faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie wartości bezwzględne, z obliczeń wyniknie, że środki na
ochronę zdrowia rosną z roku na rok. Wydawało się
jednak oczywiste, że zapis ma dotyczyć PKB na dany
rok (prognozowanego), gdyż wszystkie wydatki planowane w budżecie względem odsetka PKB są właśnie
w ten sposób liczone. Niestety, ochrona zdrowia także
w tym przypadku okazała się niechlubnym wyjątkiem.
Postanowiono bowiem, że zdrowie jest mniej ważne
od np. obronności i środki przekazywane na ochronę
zdrowia są liczone zgodnie z PKB podanym przez
GUS rok wcześniej. W skrócie oznacza to, że środki
na 2019 r. są liczone na podstawie PKB z 2017. Tylko
w tym roku jest to strata dla pacjentów i pracowników
ochrony zdrowia na poziomie 7,5 mld zł, a współczynnik PKB zamiast wynieść 4,86 proc., kształtuje się na
poziomie 4,51 proc.… To dobrze przemyślany manewr,
bo taki sposób liczenia, choć niestosowany w innych
przypadkach, jest w pełni zgodny z obowiązującym
prawem. Stanowi to jednak niezbity dowód, że ochrona zdrowia nigdy nie była i bez naszej interwencji nie
będzie dla żadnej partii rządzącej priorytetem, skoro
jako jedyna traktowana jest w ten sposób.

Co możemy z tym zrobić?

W niniejszym tekście pominąłem kwestie związane
z lokalnymi problemami – opóźnieniem wypłaty podwyżek, mydleniem oczu przez dyrekcje, że pieniędzy
z ministerstwa nie otrzymały (choć opóźnienia w tym
zakresie były i wielu lekarzy swoje pieniądze zobaczyło na koncie z półrocznym lub nawet dłuższym opóźnieniem, mimo że dyrekcje nie mają prawa przeciągać wypłat), kreatywną księgowością
w zakresie zabierania za tzw. zejścia
po dyżurze i innymi zagadnieniami
Manifestacja odbędzie się
Do niezrealizowanych punktów porozuzwiązanymi z prawem pracy – bo na
1 czerwca 2019 r.
mienia należy również niewykonanie
ten temat można by napisać osobny
w Warszawie.
ewaluacji świadczeń refundowanych ze
artykuł. Nawet bez tego widać jak na
środków publicznych (tzw. koszyka
dłoni, że strona rządowa nie liczy się
świadczeń) i ich urealnienie. Czas na to
z podpisanymi zobowiązaniami i naminął w styczniu 2019. Według ministerstwa prace nad
dzieje na polubowne rozstrzygnięcie sporu prysły.
tym punktem trwają. Czy można jednak wierzyć w zaDlatego Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
pewnienia, skoro minął już ponad kwartał od chwili, gdy
wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL podjął depunkt ten miał wejść w życie? Podobnie sytuacja wygląda
cyzję o organizacji manifestacji wyrażającej nasz
z przedstawieniem przez Ministerstwo Zdrowia Radzie
sprzeciw wobec takiego traktowania środowiska leMinistrów projektu zmiany ustawy o zawodach lekarza
karskiego przez rządzących. Manifestacja odbędzie
i lekarza dentysty. Projekt został opracowany przez zespół
się 1 czerwca 2019 r. w Warszawie.
powołany przez ministra, któremu przewodniczył dr JaroManifestacja ma być jedynie wstępem do dalszych
sław Biliński, i przedstawiony ministerstwu w styczniu.
działań, o których będziemy informować na bieżąco.
Zawierał konkretne zmiany w ustawie, a nawet projekty
Ma być również formą nacisku na rządzących, by renerozporządzeń. Co z tego, skoro ministerstwo, które miało
gocjować porozumienie jeszcze w tym roku. Żeby się to
czas na przedstawienie go Radzie Ministrów do końca
udało, musimy być solidarni i działać wspólnie. Już
marca, do tej pory jedynie mówi, że działa w tej sprawie?
teraz zachęcam, by w okresie wakacyjnym i jesienią
Jak liczyć PKB,
spędzić więcej czasu z rodziną, nie pracować ponad
siły. Zadbajmy o własne zdrowie, o naszych bliskich.
żeby budżet się dopiął?
Pracujmy na jednym etacie, zgodnie z kodeksem pracy.
Zawalczmy w ten sposób wspólnie o lepsze jutro
Na samym końcu chciałbym omówić najbardziej istotochrony zdrowia w Polsce! 
ny punkt porozumienia, tj. nakłady na ochronę zdro-
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Fot. archiwum

Agencja
– za i przeciw
MAŁGORZATA SOLECKA
Konkurs na prezesa Agencji Badań Medycznych zostanie rozpisany w czasie wakacji –
zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Co prawda przez 12 miesięcy agencją
może kierować prezes tymczasowy, wyznaczony przez ministra zdrowia (bez konkursu),
ale wszystko wskazuje, że minister chce doprowadzić do wyboru prezesa jeszcze w tej
kadencji.

ABM

to prawdziwe oczko w głowie
ministra Łukasza Szumowskiego.
Dowodzi tego choćby marcowa
wizyta w Stanach Zjednoczonych. Minister sporo czasu
i energii poświęcił na nawiązywanie kontaktów i podpisywanie umów, które mają zaowocować międzynarodową współpracą i zwiększeniem prestiżu instytucji,
która dopiero powstaje. – Amerykanie są bardzo zainteresowani współpracą z Polską – przekonywał Łukasz
Szumowski po powrocie, podczas spotkania z dziennikarzami. Naszym atutem w kontaktach z partnerami zza
oceanu mają być duże, scentralizowane bazy pacjentów.
Minister Łukasz Szumowski powołanie Agencji Badań
Medycznych zapowiadał w zasadzie od pierwszych tygodni swojego urzędowania. Koncepcja agencji jest
wzorowana na brytyjskiej Medical Research Council,
działającej już od ponad 100 lat, wspierającej badania,
od podstawowej nauki laboratoryjnej po badania kliniczne, i ściśle współpracującej z NHS i brytyjskimi urzędami
ds. zdrowia.
Zadaniem ABM ma być więc m.in. finansowanie badań
naukowych, analiz epidemiologicznych, ale przede
wszystkim – o ile można wnioskować z wypowiedzi liderów tego projektu – rozwijanie niekomercyjnych badań
klinicznych wszystkich faz produktów leczniczych oraz
wyrobów medycznych. – Wartość polskiego rynku komercyjnych badań klinicznych wynosi obecnie 1,2 mld zł.
Szacuje się jednak, że przy naszym potencjale powinien
być wart dwa razy więcej. Dzięki ABM wyniki badań polskich naukowców będą komercjalizowane i wdrażane do
praktyki klinicznej w naszym kraju – mówił podczas debaty pełnomocnik ministra ds. tworzenia ABM, dr Radosław Sierpiński. Bo gdy w krajach Europy Zachodniej
badania niekomercyjne stanowią około 30 proc. rynku
badań klinicznych, w Polsce tylko 1 proc.
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Jeśli dla ministra ABM to oczko w głowie, dla opozycji
i znacznej części środowisk medycznych agencja oznacza potężny ból głowy. Pokazała to dobitnie debata
w Sejmie podczas uchwalania ustawy. Żaden z posłów
opozycji nie podważał samej idei prowadzenia i rozwijania w Polsce badań medycznych, w tym niekomercyjnych. Pytania, zasadnicze, były dwa. Czy konieczna jest
do tego nowa instytucja? A jeśli jest potrzebna, czy jej
finansowania nie powinien w całości wziąć na siebie
budżet państwa?
ABM w tym roku będzie mieć budżet w wysokości 40 mln
zł, pieniądze są zarezerwowane w budżecie ministra zdrowia. Ale już w przyszłym roku agencja otrzyma 0,5 mld zł,
a w perspektywie dekady, od 2028 r. – około 1 mld. Zdecydowana większość pieniędzy będzie pochodzić z odpisu
z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem Ministerstwa
Zdrowia w żaden sposób nie uszczupli to wydatków na
leczenie. Po pierwsze, pieniądze z odpisu z NFZ mają
być wydawane na cele merytoryczne, czyli przede
wszystkim na badania, w których będą uczestniczyć pacjenci, więc w ten sposób do nich wrócą. Po drugie, rośnie – według ministerstwa – odsetek PKB, jaki wydajemy
na ochronę zdrowia, więc pieniędzy w systemie jest realnie więcej. O ile z pierwszym argumentem trudno polemizować, bo rzeczywiście pieniądze z odpisu są „znaczone” i nie mogą być wydane na pensje pracowników ABM
czy zadania administracyjne, o tyle drugi argument wydaje się wyjątkowo nietrafny. Biorąc pod uwagę przyjętą
w tzw. ustawie 6 proc. PKB na zdrowie metodologię obliczania relacji wydatków na zdrowie względem PKB, przekonamy się, że realnie wskaźnik wręcz maleje. Przykładowo w 2018 r. spadł poniżej 4,3 proc. Będzie to widoczne,
gdy swoje obliczenia za 2018 r. podadzą międzynarodowe
instytucje – UE, OECD. A także Główny Urząd Statystyczny, prezentując Narodowy Rachunek Zdrowia.
W dyskusjach nad ABM pojawiał się też często argument
o odłożonych korzyściach. Niekomercyjne badania kliniczne, dotyczące np. efektywności kosztowej nowoczesnych terapii, mogą zaowocować lepszym wydawaniem
pieniędzy, ale też zwiększeniem dostępności innowacyjnych terapii (jeśli zostanie potwierdzona ich skuteczność
i efektywność kosztowa, łatwiej będzie podejmować decyzje o ich finansowaniu z publicznych pieniędzy). Problem polega na tym, że na efekty działalności ABM trzeba
będzie czekać kilka, może nawet więcej lat. Tymczasem
problemy, związane z poziomem finansowania, są do
rozwiązania „tu i teraz”. Dlatego i organizacje pracodaw-

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 5–6/2019 (289–290)

ców, i związki oraz samorządy zawodowe, ale też organizacje pacjentów apelowały o niezabieranie funduszy
z NFZ. Nawet, jeśli miałyby do nich wrócić w postaci niekomercyjnych badań. Podczas dyskusji w Sejmowej Komisji Zdrowia Wiktor Masłowski, ekspert BCC ds. usług
zdrowotnych, mówił, że ogólne zadłużenie publicznych
ZOZ sięga obecnie 12,7 mld zł. Ich zobowiązania dotyczącą głównie leków i materiałów medycznych, a to
oznacza, że fundusz potrzebuje więcej pieniędzy na sfinansowanie bieżącej działalności szpitali.

Potem, na co zwracali uwagę m.in. sejmowi legislatorzy,
pojawiły się problemy związane z mało precyzyjnymi,
uznaniowymi wręcz, przepisami dotyczącymi powoływania i odwoływania władz ABM. W Sejmie udało się
wprowadzić (można powiedzieć na ostatniej prostej)
poprawkę, zgodnie z którą prezes ABM będzie wybierany w drodze konkursu. Prezes musi również mieć, na co
naciskali m.in. rektorzy uczelni medycznych, co najmniej
habilitację. Wymagania wobec jego zastępców nie są już
tak wygórowane.
Jedno jest pewne. Na owoce pracy agencji, czyli wyniki
badań, trzeba będzie poczekać, być może kilka lat.
Znacznie wcześniej poznamy owoce ustawy, na podstawie której ma działać. Jeśli kontrowersji będzie przybywać, ABM może podzielić los tych instytucji, których nikt
nie chciał poprawiać. W imię tego, że lepiej i łatwiej
zbudować coś od podstaw. 

REKLAMA

Dlaczego, według ministerstwa, potrzebna jest nowa instytucja i prowadzenia badań medycznych nie można powierzyć już istniejącym? Dziś są dwa zasadnicze źródła finansowania badań medycznych w Polsce: Narodowe Centrum
Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Według
Ministerstwa Zdrowia te dwie instytucje w ograniczonym
zakresie zapewniają finansowanie medycznych badań
podstawowych i aplikacyjnych, bo w obu brakuje ekspertów z zakresu nauk medycznych. Nieoficjalnie, w trakcie
dyskusji, można było usłyszeć, że prościej zbudować nową
instytucję, niż korygować działalność tych, co do których
funkcjonowania od lat (przynajmniej w obszarze medycyny, ochrony zdrowia) zgłaszane są zastrzeżenia. W takim
podejściu resort zdrowia ma wsparcie organizacji pacjenckich, których przedstawiciele podkreślali podczas konsultacji publicznych, że co prawda w Polsce istnieją instytucje
wspierające innowacje i nowe technologie, ale brakowało
ośrodka poświęconego medycynie, mającego potencjał do
współpracy z instytucjami zagranicznymi.

Poważne zastrzeżenia dotyczące Agencji Badań Medycznych związane były i są z podejrzeniami „szycia” tej
instytucji dla konkretnych osób. Najpierw wystąpiły kontrowersje wokół ogromnych, biorąc pod uwagę sektor
publiczny, a zwłaszcza poziom wynagrodzeń w ochronie
zdrowia, zarobków. Ministerstwo wycofało się z nich
jeszcze na etapie konsultacji publicznych. Do ABM przylgnęła jednak opinia instytucji, w której najbardziej
wpływowe w tej chwili osoby w systemie będą sobie
szykować „miękkie lądowanie” po odejściu z pełnionych
stanowisk.
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Potrzebna polska Čaputová
Fot. archiwum

PAWEŁ KOWAL

P

olitolodzy są pod wrażeniem
zmian w mentalności wyborców. Inspirują ich rezultaty wyborów w naszej części świata.
Na Słowacji głową państwa została Zuzana Čaputová, a na Ukrainie do drugiej tury
wyborów wszedł Wołodymyr Zełeński. Pierwsza jest
znaną prawniczką, drugi popularnym w swoim kraju
aktorem. W obu przypadkach, które wszakże wiele
dzieli, ważny jest jeszcze jeden wspólny aspekt:
Čaputová i Zełeński reprezentują nowe (nie tylko młode) pokolenie polityków. Można bez końca analizować
przyczyny dobrego wyniku ukraińskiego aktora,

można pisać, kto za nim stoi, jednak w polityce może
najważniejsza jest percepcja. W odbiorze ludzi aktor
jest teraz lepszy niż polityk, Ukraińcy znają go od kilkunastu lat, nie kojarzy się im z niczym złym, podświadomie utożsamiają go także z rolami, które odgrywał, czasem potrafił ich rozbawić, a czasami
wzruszyć.
Polska kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego nie jest tak ekscytująca jak wybory w sąsiednich krajach, poza tym u nas niespodzianek wielkich
nie ma. Najlepsze wyniki osiągną pewnie dwa największe bloki – PiS i PO, poszerzone o wspierające je

Bez znieczulenia
Fot. archiwum

MAREK BALICKI

W

styczniu minęła 20. rocznica wprowadzenia w Polsce
powszechnych ubezpieczeń
zdrowotnych. Z tej okazji NFZ
zorganizował w marcu dużą
ogólnokrajową konferencję jubileuszową. Zdominowały ją wypowiedzi o charakterze wspomnieniowym.
O przyszłości, mając zwłaszcza na uwadze niedawną
zapowiedź likwidacji systemu opartego na składce,
mówiono jednak niewiele. Trudno zresztą się temu
dziwić, skoro w auli szpitala MSW w Warszawie
spotkały się przede wszystkim osoby związane z instytucją ubezpieczeń w różnych okresach, od pionierskich czasów tworzenia kas chorych i NFZ
począwszy.
Przed jedną z debat panelowych pokazano film
z przesłaniem Jerzego Buzka skierowanym do
uczestników spotkania. Pełnił on funkcję premiera,
gdy kasy chorych rozpoczynały swoją działalność.
Mówiąc najkrócej: według ówczesnego szefa rządu
dzisiejszy system nie jest tym, czego chciano i co
budowano w jego czasach. Chodziło mu w tym kontekście o likwidację kas chorych i zastąpienie ich
jedną instytucją płatnika w postaci NFZ. Okazuje się,
że legenda kas jest ciągle żywa, a ostra i powszechna
krytyka, jakiej były poddane w krótkim okresie swego istnienia, jakoś uleciała z pamięci.
Tymczasem istota głębokiej reformy z 1999 r. polegała na wyodrębnieniu z budżetu państwa strumienia
pieniędzy, przeznaczonych na finansowanie opieki
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zdrowotnej w postaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz wprowadzeniu reguł rynku wewnętrznego. Rozdzielono funkcje dostawcy usług i płatnika,
którą na początku pełniły kasy chorych. Środki publiczne zaczęto przekazywać publicznym i prywatnym placówkom na podstawie umowy cywilnoprawnej. Usamodzielnione placówki publiczne musiały
zarabiać na swoje utrzymanie, a system powoli się
komercjalizował. Mniej istotna dla wprowadzonych
wówczas reguł była struktura płatnika: 17 kas chorych czy jeden NFZ z 16 oddziałami wojewódzkimi.
W krótkim czasie po reformie ujawniły się liczne problemy wynikające zarówno z braku dostatecznego
przygotowania zmian oraz popełnionych błędów, jak
i zbyt niskiej składki, co szybko doprowadziło do poważnego kryzysu. Z dzisiejszej perspektywy można
uznać, że to właśnie przekształcenie kas chorych
w scentralizowany NFZ i stopniowe podniesienie
składki z 7,75 proc. do 9 proc. uratowało, na dobre
i złe, reguły rynku wewnętrznego i system oparty na
składce. Dotychczasowy kształt systemu wyczerpał
już jednak swoje możliwości i potrzebne są zmiany.
Dotyczy to nie tylko poziomu finansowania, ale również jego struktury i organizacji.
Dostrzegają to również ubezpieczeni. Ostatnie, marcowe badanie CBOS pokazało, że blisko 60 proc.
Polaków źle ocenia funkcjonowanie NFZ. Zebrał on
najwięcej opinii negatywnych spośród wszystkich
instytucji publicznych, włączając w to sądy, Sejm
i Senat. Warto więc zacząć wyciągać wnioski. 
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środowiska. Kwestie zdrowia pojawiły się na szczęście
w wypowiedziach i programach partii: Koalicji Europejskiej i Wiosny Biedronia. Grzegorz Schetyna nawet
konkretnie wskazał cel: walka z rakiem. Podobną ideę
prezentuje PSL.

rzach. Napawa to pesymizmem i każe zadać pytanie,
czy politycy zechcą postawić problemy naszego zdrowia na pierwszym planie w nowym Parlamencie Europejskim, a także w nowym Sejmie i Senacie, bo i te
wybory za pasem.

Czy jednak deklaracje wystarczą, by uzdrowić polski
system ochrony zdrowia? Rzeczywistość służby zdrowia nad Wisłą nie liczy się z obietnicami, nawet najbardziej zbożnymi. Kampania idzie swoim rytmem,
a z mediów płyną sygnały o kolejnych kłopotach
w służbie zdrowia. Tym razem słychać o umierających
z przepracowania ratownikach i pacjentach, którzy
umierają, czekając w kolejce na SOR. Pojawiają się
poruszające relacje z przepełnionych oddziałów psychiatrycznych, likwidowane są oddziały psychiatryczne dla dzieci. W naszym kraju, który ma niestety
czołową pozycję w liczbie samobójstw i prób samobójczych młodzieży, brak miejsc nawet na koryta-

A może polska służba zdrowia potrzebuje swojej
Čaputovej? Kogoś, kto pociągnie ludzi z różnych partii, nie będzie się oglądał na interesy tylko swoich
wyborców. Kogoś, kto zrozumie, że bezpieczeństwo
narodowe to nie tylko wydatki na zbrojenia, ale
przede wszystkim inwestowanie w zdrowie? Kto zrozumie, że gospodarka to nie tylko inwestycje, lecz
także zapewnienie kolejnym grupom pacjentów najlepszych terapii, by szybko wracały na rynek pracy?
Co musi się jeszcze zdarzyć, byśmy uznali, że nie ma
już czasu i albo bohaterowie politycznej sceny jednak
wezmą się za zdrowie, albo trzeba rozejrzeć się za
polską Čaputovą. 

O tempora, o mores!

Twitter: @Walewski_P

Fot. archiwum

PAWEŁ WALEWSKI

R

yzykowna jest kampania
billboardowa „NIE dla poniżania w ochronie zdrowia”, którą
możemy oglądać na ulicach
Warszawy. Ale z drugiej strony
w dzisiejszych czasach, żeby zwrócić uwagę na problem od lat będący bolączką nas wszystkich, trzeba
ostro bić między oczy i nie pytać, czy boli. Hasła, obok
których przechodzą warszawiacy, nie powinny pozostawiać obojętnym: „Pacjenci w kolejkach, lekarze na dyżurach – umierają! Rządzący opamiętajcie się!!!”.
Akurat kiedy na Twitterze naszej Okręgowej Izby Lekarskiej przeczytałem komentarz odnoszący się do
wspomnianej kampanii: „Jeden spacer po Warszawie
i wiesz więcej o realiach ochrony zdrowia” – media
doniosły o pacjentach z Zagłębia, którzy nie doczekali
się pomocy na SOR. W pierwszym przypadku w Sosnowcu zmarł pacjent, który z siną i opuchniętą od
kolana nogą trafił do szpitala ze skierowaniem od lekarza rodzinnego, ale w ciągu dziewięciu godzin nikt
poza psychiatrą i salową (sic!) nie udzielił mu pomocy.
W drugim – zwijająca się z bólu kobieta w Dąbrowie
Górniczej musiała zemdleć, aby się nią w końcu zainteresowano (spanikowany ratownik nie zdążył
czmychnąć z miejsca zdarzenia, gdyż siłą został powstrzymany przez innych pacjentów, co też jest znakiem czasu). Otóż nie sądzę, aby w przypadku tych
incydentów można było obciążyć odpowiedzialnością
niedofinansowany system i jakiegokolwiek ministra
zdrowia. Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że
gdyby więcej pieniędzy dorzucono szpitalom, a na
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dyżurach pracowało więcej lekarzy, do takich zdarzeń
by nie dochodziło i że u źródeł tych tragedii są niskie
nakłady na ochronę zdrowia. W kampanii billboardowej nie wzięto jednak pod uwagę, że pacjenci bywają
również poniżani w wyniku braku empatii, wręcz kompletnej znieczulicy lub ograniczonej wyobraźni personelu, który zakłada, że „jakoś to będzie”. A czasami
właśnie nie jest i winy za to nie można zwalać na przeciążenie pracą i niskie apanaże.
`
A propos zarobków. Podczas mojej ostatniej wizyty
w ramach okresowych badań przemiły doktor emeryt
na wiadomość, że ponad 20 lat temu zamieniłem leczenie na dziennikarstwo, wyraził zdumienie i z wyższością uznał, iż postawiłem na złego konia, bo teraz
tak jak on mógłbym być krezusem. Dowiedziałem
się, że kilkudziesięciotysięczne pobory specjalistów
– szczególnie w wąskich dziedzinach lub przy badaniach klinicznych – nie są dziś wyjątkiem, a oferty
wysokości 30 tys. zł kuszą malkontentów (szpital
w Płocku, jak donosiła prasa, bezskutecznie poszukiwał ostatnio pediatry za taką pensję). Nie sądzę, aby
takie zarobki kogoś poniżały, więc część lekarzy pewnie z treścią billboardów też nie potrafi się utożsamić.
Ale aby nie było wątpliwości: rządzący rzeczywiście
zapominają, że skrajności (dobre i złe) nie tworzą
sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia. Dobrze
więc, że choć plakaty im o tym przypomną. A ludziom
zobrazują, jak władza dba o ich bezpieczeństwo. 
Autor jest publicystą „Polityki”.
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KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

Z dr. n. med. Dariuszem Paluszkiem, wiceprezesem ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów,
rozmawia Anetta Chęcińska.
czeń i wyrażania opinii. Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, organizowane przez OIL w Warszawie, ze
szczególnym udziałem Komisji ds. Lekarzy Dentystów,
od 2015 r. wpisały się już w kalendarz wydarzeń środowiska stomatologicznego. Cieszy nas, że konferencja
budzi zainteresowanie koleżanek i kolegów, że spełnia
rolę forum dyskusyjnego i edukacyjnego dla naszej społeczności. Na co dzień działamy w rozproszeniu, pracujemy w gabinetach i praktykach, które na ogół są małe,
a tym samym nie budujemy szerszych relacji w grupie
zawodowej. Podczas MSS, przez dwa, trzy dni, mamy
okazję spotkania się w dużym gronie. Na konferencję
przyjeżdżają lekarze dentyści nie tylko z Mazowsza, ale
również z wielu innych regionów Polski. W tym roku
będą z nami konsultanci krajowi z różnych dziedzin stomatologii, a także przedstawiciele Prezydium Naczelnej
Rady Lekarskiej.

Fot. ach

Ale ważny jest również cel szkoleniowy.

To jest
nasze
forum
Trwają przygotowania do Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych. Konferencja odbędzie się już po raz
piąty. Jaka jest idea tego przedsięwzięcia?

Na

pewno potrzebna jest naszemu środowisku integracja. Potrzebny jest nam czas
i miejsce wspólnych rozmów o problemach, z którymi mierzymy się w codziennej praktyce
w gabinecie stomatologicznym, do wymiany doświad-
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Oczywiście, że tak. Od początku program MSS był przygotowywany z myślą o doskonaleniu zawodowym lekarzy
dentystów. Przywiązujemy dużą wagę do poziomu naukowego konferencji, aby uczestnicy skorzystali jak najwięcej. Staramy się poruszać najważniejsze zagadnienia
z poszczególnych dyscyplin stomatologicznych. Prelegentami konferencji są zarówno wykładowcy akademiccy, jak i lekarze praktycy, organizujemy też zajęcia warsztatowe. Pamiętamy o pozamedycznych kwestiach
związanych z prowadzeniem praktyki lekarskiej, czyli
problematyce administracyjnej i prawnej. MSS są objęte
patronatem naukowym Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jakie tematy cieszą się szczególnym
zainteresowaniem?
Staramy się tak dobierać tematy wykładów, aby odpowiadały oczekiwaniom lekarzy dentystów. Bierzemy pod
uwagę doświadczenia z poprzednich konferencji i sugestie uczestników. Program jest zróżnicowany, gdyż charakter konferencji służy pokazaniu stomatologii w szerokim ujęciu. Niezmiennie zainteresowaniem słuchaczy
cieszą się zajęcia z pierwszej pomocy w praktyce lekarza
dentysty. Program nadchodzącej konferencji jest już
zamieszczony na stronie internetowej izby, aczkolwiek
wciąż jeszcze go uzupełniamy. W tym roku zapraszamy
na specjalną sesję poświęconą medycynie estetycznej
w gabinecie stomatologicznym. Ten obszar zagadnień,
a wiemy, że interesuje lekarzy dentystów, podejmujemy
podczas MSS po raz pierwszy.
Czy uczestnicy konferencji otrzymają punkty
edukacyjne?
Tak. Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy
dentystów, a MSS są naszą najważniejszą, choć niejedyną inicjatywą edukacyjną. Uczestnicy będą również
mogli zapoznać się z nowościami technicznymi, gdyż jak
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co roku konferencji towarzyszy wystawa sprzętu
i akcesoriów stomatologicznych.

Zachód-Wschód

W ubiegłym roku, podsumowując na łamach
„Pulsu” IV Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, wyraził pan wolę podnoszenia poprzeczki. Czy formuła konferencji ewoluuje?

XIII Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód odbyła się
12 kwietnia 2019 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Tegoroczna konferencja miała odmienną formułę. – Do tej pory
prezentowaliśmy prace z jednostek związanych z naszym wydziałem, a w tym roku postanowiliśmy oddać scenę wykładowcom zewnętrznym – mówiła przewodnicząca komitetu naukowego i organizacyjnego, prof. dr hab. n. med. Elżbieta
Mierzwińska-Nastalska, dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM. Wystąpienia przygotowali m.in. przedstawiciele uczelni w Berlinie, Londynie i Malmö.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie była współorganizatorem spotkania. Uczestnicy konferencji otrzymali 5 pkt. edukacyjnych. 
ach

Fot. ach

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne mają
swoją rangę. Gromadzą ponad 500 uczestników.
I choć nie frekwencja jest najważniejszym dowodem sukcesu, MSS z pewnością są dużym,
znaczącym przedsięwzięciem. Chcielibyśmy
i dążymy do tego, aby udział w konferencji stał
się dobrym obyczajem, modą w najlepszym
tego słowa znaczeniu. Cele, o których już wspominałem, integracyjny i edukacyjny, są dla nas
bardzo ważne, dlatego zależy nam na dostępności spotkania. Uczestnicy pokrywają jedynie
koszty pobytu, a nie szkolenia. Poprzeczka,
którą sami zawieszamy wysoko, nie pozwala
spocząć na laurach i trzymać się raz wypracowanej formuły. Wciąż szukamy nowych możliwości prezentacji zagadnień stomatologicznych,
nowych tematów. W tym roku aktywizujemy
członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów naszej
izby. Będziemy obecni i widoczni podczas spotkań. Chcemy wykorzystać czas naszego forum
na rozmowy o sprawach, którymi możemy się
zająć w ramach prac samorządu. Zapraszam
w czerwcu do Serocka. 

Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów. W tym numerze „Pulsu”:
Danuta Lesak, lekarz dentysta
W samorządzie lekarskim działa od IV kadencji. Od początku pracuje w Okręgowym
Sądzie Lekarskim. Jest delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy. W tym roku uczestniczy
w organizacji Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych.

Fot. archiwum

Z racji pracy w OSL chciałabym zwrócić uwagę lekarzy na wagę dokumentacji medycznej. Dokładne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji może uchronić kolegów
i koleżanki przed przykrymi konsekwencjami.
Interesuje mnie również kształcenie przed- i podyplomowe. To ważny aspekt naszego
zawodu.

Dr hab. n. med. Konrad Małkiewicz, lekarz dentysta

Fot. archiwum

Z samorządem lekarskim jest związany od VIII kadencji. Obecnie członek Zespołu ds.
Kształcenia Lekarzy Dentystów Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.
Chcę zajmować się zagadnieniami związanymi z kształceniem przed- i podyplomowym
lekarzy dentystów. Uważam, że należy zachować jak najwyższe standardy edukacji studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach
stomatologicznych oraz ustawicznego kształcenia lekarzy dentystów. Zarówno kształcenie, jak i doskonalenie zawodowe wpływają na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie chciałbym, aby wycena kontraktowanych przez NFZ procedur
stomatologicznych odzwierciedlała ich realną wartość. Bliskie są mi również zagadnienia odpowiedzialności zawodowej lekarzy dentystów. 
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V Mazowieckie
Spotkania
Stomatologiczne
14–16 czerwca 2019 r., hotel Narvil w Serocku

PROGRAM
PIĄTEK, 14.06.2019 r.

SALA C

SALA A

11.00–14.00 Sesja tematyczna: implantoprotetyka
14.00–15.00 OBIAD
15.00–15.50 Stan psychoemocjonalny u pacjentów
stomatologicznych – wstępne postępowanie lecznicze
u osób z objawami dysfunkcji w obrębie narządu żucia
– dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
15.50–16.00 PRZERWA KAWOWA
16.00–16.50 Niechirurgiczne metody leczenia chorób
przyzębia – dr hab. n. med. Jan Kowalski
16.50–17.00 PRZERWA KAWOWA
17.00–18.00 Powikłania w leczeniu implantoprotetycznym
– dr hab. n. med. Kornel Krasny

9.00–10.30 Sesja wprowadzająca: Aktualne trendy
stomatologii odtwórczej – dr n. med. Marcin Aluchna
10.30–11.00 OTWARCIE
11.00–12.15 Leczyć, czy usuwać, czyli trudne decyzje
w stomatologii dziecięcej
– prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
12.15–12.30 PRZERWA KAWOWA
12.30–13.30 Przedwczesna utrata zębów mlecznych
u dzieci. Utrzymywacze przestrzeni
– dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska
13.30–14.00 PRZERWA KAWOWA
14.00–15.00 OBIAD
15.00–16.00 Agenezja zębów w aspekcie dysplazji
ektodermalnej. Diagnostyka, różnicowanie, leczenie
– prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska
16.00–17.00 Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa
w interdyscyplinarnym leczeniu pacjentów
– dr hab. n. med. Paweł Plakwicz
17.00–18.00 Leczenie ortodontyczne pacjentów
z chorobami przyzębia
– dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
SALA B
11.00–12.00 Aparaty wysuwające żuchwę w leczeniu
obturacyjnego bezdechu sennego – dr Monika Wojda
12.00–12.15 PRZERWA KAWOWA
12.15–13.45 Rozległe rekonstrukcje z podniesieniem
zwarcia – czynniki ryzyka, możliwości i ograniczenia
– dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska
13.45–14.00 PRZERWA KAWOWA
14.00–15.00 OBIAD
15.00–16.00 Stan nagły w gabinecie stomatologicznym,
pierwsza pomoc – tlenoterapia i wentylacja zastępcza
w stanach nagłych – dr n. med. Adam Pietrzak
16.00–16.15 PRZERWA KAWOWA
16.15–18.30 Nowe zagrożenia w codziennej praktyce
lekarza stomatologa – separator, sterylizacja
i e-dokumentacja – sesja samorządowa
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SOBOTA, 15.06.2019 r.
SALA A
9.00–14.00 Sesja Zakładu Stomatologii Zachowawczej
WUM kierowanego przez dr hab. n. med. Agnieszkę
Mielczarek
9.30–10.30 Skuteczna komunikacja interpersonalna
jako nieodzowny element profesjonalizmu w stomatologii
– dr n. med. Maja Dubielecka
10.30–11.00 PRZERWA KAWOWA
11.00–12.00 Fortis fortuna adiuvat – o wytrzymałości nanokompozytów słów kilka – dr n. med. Alicja Porenczuk
12.00–12.30 PRZERWA KAWOWA
12.30–13.30 Resorpcje zewnętrzne – realny problem
związany z leczeniem ortodontycznym?
– lek. dent. Aneta Zduniak
14.00–15.15 OBIAD
15.15–16.15 Interdyscyplinarna diagnostyka
pacjenta stomatologicznego
– prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk
16.15–17.15 Leczenie i diagnostyka zapaleń przyzębia
w aspekcie nowej klasyfikacji
– dr hab. n. med. Małgorzata Nędzi-Góra
17.15–17.30 PRZERWA KAWOWA
17.30–18.30 Wszechstronne zastosowanie włókien
syntetycznych: wypełnienia, szyny i mosty
– dr n. med. Marcin Aluchna
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SALA B

Informacje o pakietach:

9.30–13.30 Sesja Wojskowej Izby Lekarskiej poświęcona
implantoprotetyce: Interdyscyplinarne leczenie
implantoprotetyczne z uwzględnieniem technik
cyfrowych i tradycyjnych
9.30 – lek. dent. Remigiusz Budziłło
10.30 – lek. dent. Jacek Woszczyk
12.30 – lek. dent. Mariusz Cięciara
13.30–14.00

PRZERWA KAWOWA

14.00–15.00

OBIAD

15.00–16.00 Wskazania i algorytm postępowania
w przygotowaniu pacjentów do zabiegu kortykotomii
– dr n. med. Konrad Walerzak
oraz dr n. med. Monika Walerzak
16.00–16.15

PRZERWA KAWOWA

16.15–17.15 Współpraca chirurga i ortodonty
w planowaniu terapii i leczeniu pacjentów z wadami
zgryzu oraz nieprawidłowościami zębowymi
– dr n. med. Krzysztof Kukuła
17.15–17.30

PRZERWA KAWOWA

17.30–18.30 Szablony implantologiczne – ewolucja,
precyzja i doświadczenia własne. Zakład Propedeutyki
i Profilaktyki Stomatologicznej WUM
– dr n. med. Łukasz Zadrożny
SALA C
9.00–9.45 Giomery oraz technologia PRG – bioaktywna
koncepcja materiałów odtwórczych i profilaktycznych
– dr n. med. Przemysław Grodecki
9.45–10.00

PRZERWA KAWOWA

10.00–11.00 Dylematy lekarza endodonty – usunąć,
czy podjąć próbę leczenia kanałowego – na podstawie
przypadków własnych – dr n. med. Agnieszka Kozuń
11.00–12.00 Świadome, kierowane anatomią, opracowanie przestrzeni endodontycznej – omówienie klinicznych
przypadków – dr n. med. Michał Jegier
Osoby wcześniej zapisane na V MSS zapraszamy na
warsztaty prowadzone przez dr. n. med. Michała Jegiera.
Konieczna jest oddzielna rejestracja i opłata 50 zł.
Warsztaty 15.00–18.00 – Świadome, kierowane
anatomią, opracowanie przestrzeni endodontycznej
z wykorzystaniem E3 AZURE – dr n. med. Michał Jegier
12.00–12.30

PRZERWA KAWOWA

12.30–13.30 Zastosowanie sedacji Midazolanem
w zabiegach stomatologicznych – próba analizy doświadczeń
– dr n. med. Adam Pietrzak
14.00–15.00

OBIAD

15.30–16.30 Estetyka uzupełnień stałych – technologie
CAD/CAM w odniesieniu do technik konwencjonalnych
– porozumienie ponad podziałami – Tomasz Dąbrowski
16.30–16.45

PRZERWA KAWOWA

16.45–17.45 Mosty FRC w odcinku zębów trzonowych
i przedtrzonowych – lek. dent. Renata Lenkiewicz
17.45–18.30 Sesja tematyczna:
technik protetyk – współpraca, czy rywalizacja

NIEDZIELA, 16.06.2018 r.
9.00–13.00 Medycyna estetyczna w gabinecie
stomatologicznym – moderator: dr Marcin Ambroziak

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 5–6/2019 (289–290)

G PAKIET P1
990 zł (z noclegami, dla lekarzy dentystów członków
OIL w Warszawie) obejmuje:
– udział w wykładach (całodzienne wykłady w trzech salach)
– przerwy kawowe we wszystkie dni wykładów przez cały dzień
– lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil
(14–15.06) w formie bufetu
– udział w uroczystej kolacji ze specjalnie dobranym menu i zabawie
przy muzyce na żywo (14.06)
– udział w kolacji grillowej przy muzyce na żywo (15.06)
– zakwaterowanie (dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, dopłata do pokoju jednoosobowego – 300 zł)
G PAKIET P1Z
1550 zł (z noclegami, dla lekarzy dentystów niebędących członkami
OIL w Warszawie) obejmuje:
– udział w wykładach (całodzienne wykłady w trzech salach)
– przerwy kawowe we wszystkie dni wykładów przez cały dzień
– lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil
(14–15.06) w formie bufetu
– udział w uroczystej kolacji ze specjalnie dobranym menu i zabawie
przy muzyce na żywo (14.06)
– udział w kolacji grillowej przy muzyce na żywo (15.06)
– zakwaterowanie (dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym, dopłata do pokoju jednoosobowego – 300 zł).
G PAKIET P2
430 zł (bez noclegów, dla lekarzy dentystów będących członkami
OIL w Warszawie) obejmuje:
– udział w wykładach (całodzienne wykłady w trzech salach)
– przerwy kawowe we wszystkie dni wykładów przez cały dzień
– lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil
(14–15.06) w formie bufetu
G PAKIET P2Z
680 zł (bez noclegów, dla lekarzy dentystów niebędących członkami
OIL w Warszawie) obejmuje:
– udział w wykładach (całodzienne wykłady w trzech salach)
– przerwy kawowe we wszystkie dni wykładów przez cały dzień
– lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil
(14–15.06) w formie bufetu
G PAKIET PS
280 zł (dla lekarzy stażystów) obejmuje:
– udział w wykładach (całodzienne wykłady w trzech salach)
– przerwy kawowe we wszystkie dni wykładów przez cały dzień
– lunch – specjalności szefa kuchni hotelu Narvil
(14–15.06) w formie bufetu

Informacje dotyczące spraw organizacyjnych:
Joanna Kalupa, tel. 22-542-83-81,
rejestracja.mss@oilwaw.org.pl
Informacje dla wystawców i partnerów komercyjnych:
Renata Klimkowska, tel. 668-373-100,
marketing@oilwaw.org.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń. Obowiązuje tylko rejestracja elektroniczna.
Współorganizatorem V Mazowieckich Spotkań
Stomatologicznych jest CERMED Centrum Rozwoju Medycyny sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 18, lok. 111, który jest beneficjentem płatności za
konferencję. 
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TEMAT MIESIĄCA

Fot. archiwum

Nefrologia
na Mazowszu
Prof. dr hab. n. med. MAGDALENA DURLIK
Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii
im. prof. Tadeusza Orłowskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
konsultant wojewódzki w dziedzinie nefrologii

O

bchodzony 14 marca Światowy Dzień Nerek
zwrócił uwagę społeczeństwa na problem przewlekłej choroby nerek. Dane epidemiologiczne
wskazują na rosnącą liczbę osób z tą chorobą, której
ostatnie stadium wymaga kosztownego leczenia nerkozastępczego. Szacuje się, że około 8,4 proc. (badanie
NATPOL 2011) Polaków ma to schorzenie. Całe lata przebiega ono skąpoobjawowo, więc aż 90 proc. chorych nie
ma świadomości PChN. Obecnie główną przyczyną
schyłkowej niewydolności nerek w populacji dorosłych
jest cukrzyca typu 2 i choroby układu krążenia, czyli
typowe schorzenia cywilizacyjne. W związku ze starzeniem się społeczeństwa częstość występowania PChN
będzie narastała, dlatego konieczne są programy zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób nerek oraz
hamowania progresji do ich schyłkowej niewydolności.
Konieczna jest edukacja społeczeństwa, propagowanie
zdrowego stylu życia, współpraca nefrologów z diabetologami, kardiologami i lekarzami rodzinnymi.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii
stworzono projekt nowego kompleksowego modelu
koordynowanej opieki nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. Ośrodki koordynujące wzięłyby odpowiedzialność za pacjentów i stronę finansową programu,
proces diagnostyczny i terapeutyczny przebiegałby
w ścisłej współpracy z lekarzami podstawowej opieki
zdrowotnej. W przypadku zaawansowanej niewydolności nerek scalenie kompetencji poradni nefrologicznych
i stacji dializ pozwoliłoby na lepsze przygotowanie do
leczenia nerkozastępczego (wybór metody, wytworzenie
dostępu naczyniowego lub otrzewnowego, kwalifikacja
do transplantacji nerki), a także na optymalną terapię
specyficznych powikłań, takich jak niedokrwistość i zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Bardzo
istotne w hamowaniu progresji PChN jest leczenie dietetyczne, te porady nie są jednak refundowane przez NFZ.
Rośnie liczba chorych z PChN i dializowanych w wieku
podeszłym, co będzie nowym wyzwaniem nie tylko medycznym, ale przede wszystkim społeczno-opiekuńczym. W ośrodkach nefrologicznych istnieje niedobór
psychologów, dietetyków i fizjoterapeutów, specjalistów
niezbędnych do kompleksowej opieki i rehabilitacji
pacjentów z PChN.
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Mazowsze w liczbach
Liczba łóżek nefrologicznych wynosi 263, a liczba
oddziałów nefrologicznych – 13 i nie ulega zmianie
w ostatnich latach. Część chorych jest hospitalizowana
na oddziałach internistycznych. Liczba łóżek wydaje się
być niewystarczająca, zwłaszcza z powodu zwiększającej się liczby pacjentów z przewlekłymi chorobami
nerek. Poza tym starzenie się populacji jest przyczyną
przedłużających się hospitalizacji z powodu współwystępowania wielu schorzeń będących skutkiem lub
przyczyną choroby nerek.
Dostępność dializoterapii w województwie mazowieckim jest zadowalająca, wszyscy potrzebujący otrzymują
takie leczenie. Na koniec roku 2018 na Mazowszu dializowano przewlekle 2780 (w Polsce około 20 tys.) pacjentów, w tym 111 za pomocą dializy otrzewnowej,
w 2017 r. 2730 chorych (121 otrzewnowo). Liczba stacji
dializ w województwie mazowieckim nie wzrosła, jest
ich 34 (w tym 1 stacja dializ otrzewnowych). Dane ostatnich lat wskazują na niewielki, ale systematyczny wzrost
liczby chorych leczonych dializą. Zwraca uwagę fakt, że
837 hemodializowanych ma od 65 do 74 lat (31 proc.),
a 797 powyżej 75 lat (30 proc.), co rokuje narastające
problemy zdrowotne i opiekuńcze w tej populacji.
Śmiertelność w stacjach dializ wyniosła 19,5 proc.
Korzystnym zjawiskiem jest wprowadzenie refundacji
zabiegów hemodiafiltracji. W 2018 r. przeszczep nerki
przeprowadzono u 166 osób dializowanych na Mazowszu. Niepokojący w skali Polski jest spadek liczby transplantacji nerek z 1059 w 2017 r. do 925 w 2018 (transplantacji od żywego dawcy tylko 40, podczas gdy
w roku 2017 – 55). Wynika to głównie z malejącej zgłaszalności zmarłych dawców przez szpitale. Problem
wymaga szybkich rozwiązań systemowych, przeszczepienie nerki jest bowiem najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego i należy go dokonywać u wszystkich pacjentów, którzy się do niego kwalifikują (w Polsce około
10 proc. dializowanych). Dostępność ambulatoryjnych
świadczeń nefrologicznych jest nadal niezadowalająca,
czas oczekiwania na wizytę u nefrologa wynosi kilka
miesięcy. Niska stawka za poradę nefrologiczną (obniżona w ubiegłym roku) uniemożliwia wykonanie wielu
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badań w trybie ambulatoryjnym, więc chorzy w celach
diagnostycznych muszą być hospitalizowani i zajmują
łóżka przeznaczone dla ciężej chorych.
Nefrologia to nie tylko leczenie nerkozastępcze. Pierwotne i wtórne glomerulopatie powinny być wcześnie
diagnozowane i leczone, co rokuje remisję choroby
i zahamowanie progresji do schyłkowej niewydolności
nerek. Liczba biopsji nerek wykonanych w latach
2009–2014 wyniosła 69/pmp, co stawia województwo
mazowieckie na drugim miejscu w Polsce (po podlaskim). Nadal jednak w części oddziałów nefrologicznych
wykonywanych jest zbyt mało biopsji albo w ogóle nie
są wykonywane. Zdarza się, że chorzy mają włączane
leczenie immunosupresyjne bez rozpoznania hist.-pat.,
co nie powinno mieć miejsca.
Korzystnie natomiast oceniam wprowadzenie programu
terapeutycznego leczenia rytuksymabem zapalenia naczyń z przeciwciałami ANCA. Stwarza to możliwości skutecznej terapii u pacjentów z gwałtownie postępującym
kłębuszkowym zapaleniem nerek. Doczekaliśmy się także
w Polsce wprowadzenia programu leczenia ekulizumabem atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego.

Nefrologia to trochę zaniedbana dziedzina medycyny.
PChN często przebiega powoli, bezboleśnie i długo nie
jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, więc pacjenci i lekarze nie podejmują wystarczających działań
profilaktycznych i leczniczych. Jednak konsekwencje
schyłkowej niewydolności nerek są poważne i bardzo
kosztowne dla świadczeniodawców. 

REKLAMA

W województwie mazowieckim w 2018 r. pracuje 236
nefrologów: w wieku do 39 lat – 20, od 40 do 49 lat
– 84, od 50 do 59 lat – 74, od 60 do 69 lat – 41, powyżej
69 lat – 17. Rozmieszczenie specjalistów jest nierównomierne, brakuje lekarzy nefrologów w stacjach dializ

w małych miejscowościach oraz w stacjach dializ i na
oddziałach nefrologicznych pozaakademickich. Niedobór nefrologów stwierdza się także w poradniach nefrologicznych. Dramatycznie maleje zainteresowanie
specjalizacją z nefrologii, na Mazowszu odbywa specjalizację 28 lekarzy, w tym 8 rezydentów. Na koniec 2018 r.
było wolnych 51 miejsc szkoleniowych, co oznacza, że
nefrologia nie jest atrakcyjną dziedziną medycyny (przede
wszystkim ze względu na zarobki). Obecnie nie brakuje
lekarzy tej specjalności (0,4 nefrologa przypada na 10 tys.
mieszkańców), ale wobec dramatycznie spadającego
zainteresowania tą specjalnością i starzenia się populacji
lekarzy prognozuję w ciągu dziesięciu lat znaczny wzrost
zapotrzebowania na nefrologów. Jednym z najpoważniejszych problemów nefrologii jest niedobór pielęgniarek
dializacyjnych, na co dzień uzupełniany pracą pielęgniarek w kilku stacjach dializ. Pielęgniarki są przemęczone,
po zakończeniu jednej pracy zamiast odpoczywać udają
się do drugiej. Może to mieć negatywny wpływ na jakość
i efektywność ich pracy. Środowisko pielęgniarskie
oczekuje podwyżek wynagrodzenia.
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TEMAT MIESIĄCA

Uwaga
na nerki
Przewlekła choroba nerek ma te same
naczyniowe czynniki ryzyka co udar
mózgu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
otyłość i dyslipidemia. Na te choroby
w ostatnich latach zwracamy
stosunkowo dużo uwagi, m.in.
z powodu częstości ich występowania.
Nefrolodzy przygotowali raport
poświęcony wszystkim aspektom PChN
oraz model koordynowanej opieki
nad pacjentami z tym schorzeniem.

Nierozpoznana i nieleczona choroba niezauważenie doprowadza do całkowitej niewydolności nerek, a nawet
do śmierci. Zdaniem ekspertów w Polsce rocznie umiera
przedwcześnie na PChN około 80 tys. chorych.
Wczesne rozpoznanie pozwala znacznie spowolnić postęp choroby dzięki zastosowaniu procedur farmakologicznych i dietetycznych. Na początku XXI w., w okresie
istnienia kas chorych, prowadzono profilaktyczne badania czynności nerek mieszkańców Mazowsza. W efekcie
zapotrzebowanie na nowe miejsca dializowania zmniejszyło się dwukrotnie w porównaniu ze zgłaszanym przez
pozostałe regiony kraju. Podobne wyniki osiągają niektóre kraje Europy.
Podstawowe badania diagnostyczne to: pomiar ciśnienia krwi, badanie moczu i kreatyniny we krwi. Należy
wykonywać je raz w roku, w grupach ryzyka – dwa razy.
Zalecenia są dość proste, ale niewiele osób stosuje się
do nich.
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18 proc. Polaków wykryto czynność
nerek poniżej normy. 11 proc. dorosłej
populacji utraciło ponad połowę czynnego miąższu nerek (badanie PolNef). Choroba występuje częściej niż cukrzyca (5,8 proc.)
i problemy ze zdrowiem psychicznym (14,9
proc.). Groźny jest fakt, że ponad 90 proc.
osób nie jest świadomych, iż choruje, z powodu późnej rozpoznawalności PChN. Najwięcej hospitalizowanych należy do grupy
wiekowej 35–55 lat, są to więc ludzie w sile wieku.
Na koniec 2018 r. nerkozastępczo leczono w kraju 32 tys.
osób, a koszt ich rocznej terapii sięga 2 mld zł. Liczba
dializowanych rośnie o 1,8 proc. rocznie, osób żyjących
z przeszczepioną nerką – o około 6 proc.

Biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się choroby,
koszty jej leczenia oraz możliwość szybkiej diagnostyki, nefrolodzy opracowali trzy rodzaje profilaktyki.
Pierwotna dotyczy zachowań prozdrowotnych, takich
jak właściwa dieta, zdrowy styl życia i niepalenie tytoniu, wtórna – wczesnego wykrycia choroby, a trzeciorzędowa – spowalniania jej postępu.
Analiza aktualnego stanu opieki nad pacjentami nefrologicznymi dowodzi, że Polska, jako jeden z nielicznych krajów Unii Europejskiej, nie zapewnia im zalecanego leczenia spowalniającego rozwój choroby.
– Mając na uwadze wszystkie dane kliniczne i epidemiologiczne, a także niezwykle wysokie koszty terapii
nerkozastępczej, należy dołożyć wszelkich starań, by
zagwarantować powszechną dostępność wszelkich
form diagnostyki chorób nerek, prewencji progresji
PChN i leczenia nerkozastępczego, w tym przeszczepienia nerki – konkludują autorzy raportu przygotowanego pod redakcją prof. Ryszarda Gellerta, krajowego
konsultanta w dziedzinie nefrologii. 
Małgorzata Skarbek
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– podsumowanie cyklu

C

ykl dziewiêciu artyku³ów, które ukaza³y siê dotychczas
na ³amach „Pulsu”, na temat leczenia biologicznego sk³ania do podsumowañ.

Bez w¹tpienia leki biologiczne stanowi¹ innowacjê w terapii.
S¹ stosowane w ró¿nych schorzeniach, a ich „zasiêg” terapeutyczny roœnie. W zwi¹zku z tym, ¿e opieraj¹ siê na substancji biologicznej, nie s¹ identyczne, a ustawodawca unijny
stworzy³ szczególne ramy prawne dotycz¹ce rejestracji
i monitorowania ich bezpieczeñstwa. Wszystkie leki biologiczne – i referencyjne, i biopodobne – musz¹ spe³niaæ te wymogi.
Co istotne, zarówno legislacja unijna, jak i wytyczne organu
eksperckiego, jakim jest Europejska Agencja Leków, podkreœlaj¹, ¿e sam fakt rejestracji leku biologicznego (referencyjnego czy biopodobnego) nie decyduje o kwestii zamiennictwa,
a decyzja o zamianie leku powinna nale¿eæ do lekarza. Legislatorzy krajowi w Unii Europejskiej uregulowali kwestie zamiennictwa, czêsto wy³¹czaj¹c automatyzm.
W Polsce brak szczególnej regulacji w tym zakresie, co jednak
nie znaczy, ¿e kwestia ta nie jest uregulowana. Zastosowanie
maj¹ zasady ogólne, które wymagaj¹, by terapie – w tym ich
zamiana – by³y stosowane zgodnie z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹, czyli m.in. wytycznymi towarzystw naukowych, by
odbywa³o siê to za zgod¹ (uprzednio poinformowanego)
pacjenta i by decyzja w tym zakresie by³a w rêkach lekarza.
Istotne, ¿e potwierdzi³ to wprost rzecznik praw pacjenta
w decyzji z 11 czerwca 2018 r., podtrzymanej przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w (nieprawomocnym jeszcze)
wyroku z 27 listopada 2018 r. (sygnatura sprawy: VII SA/Wa
1940/18).1 S¹d wskaza³, ¿e szpital: „nie móg³ (…) od uwarunkowañ ekonomicznych uzale¿niaæ zastosowania u pacjentów konkretnej metody leczenia. W takim bowiem przypadku pacjent nie mia³ zagwarantowanych œwiadczeñ
zdrowotnych, opartych na aktualnej wiedzy medycznej (…)”.
Odnosz¹c siê do specyfiki/charakterystyki leków biologicznych, WSA wyjaœni³, ¿e: „skoro istnieje jakiekolwiek ryzyko
negatywnych nastêpstw mog¹ce zaistnieæ nawet przy zmianie jednej serii preparatu E. na inn¹ seriê preparatu E., tym
bardziej obowi¹zkiem podmiotu leczniczego by³o zachowanie ostro¿noœci przy zamianie produktu leczniczego E. na
produkt leczniczy B. i zapewnienie pacjentom – na wypadek
wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych czy obni¿onej skutecznoœci leku – mo¿liwoœci powrotu do uprzednio ordynowanego
leku, a w konsekwencji zagwarantowanie prawa, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 u.p.p.”.
Podsumowuj¹c, WSA podkreœli³, ¿e: „w obowi¹zuj¹cym systemie prawa uzale¿nienie ponownego wdro¿enia uprzednio ordynowanego leku E. od wyniku przetargu (…) stanowi praktykê naruszaj¹c¹ zbiorowe prawa pacjentów,
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o której mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 u.p.p.”, a „lekarz prowadz¹cy musi mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ, podyktowan¹
wy³¹cznie aspektami medycznymi, a nie ekonomicznymi,
podawania pacjentowi uprzednio podawanego leku
biologicznego”.
W kontekœcie ww. wyroku oraz wyników badania opisanego
w jednym z poprzednich artyku³ów przez dr I. Wrzeœniewsk¹-Wal warto podkreœliæ, jak wa¿na jest lekarska znajomoœæ
aktualnego stanu wiedzy medycznej oraz regulacji dotycz¹cych stosowania i zamiany terapii biologicznych. Stosuj¹c
terapiê, lekarz musi bowiem dzia³aæ zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy medycznej i z poszanowaniem praw pacjenta – za to bowiem odpowiada. Nie tylko sam powinien mieæ
œwiadomoœæ aktualnych wytycznych towarzystw naukowych,
ryzyka zwi¹zanego ze stosowaniem i zamian¹ terapii, ale te¿
powinien przekazywaæ te informacje pacjentom. Musi braæ
pod uwagê, ¿e przy zamianie leków opartych na tej samej
substancji biologicznej (w ró¿nych konfiguracjach: referencyjnego na biopodobny, biopodobnego na biopodobny
i biopodobnego na referencyjny) nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, uwzglêdniaj¹c naturê tych leków, a pacjent powinien wyraziæ œwiadom¹ zgodê na zamianê.
Na zakoñczenie nie sposób nie poruszyæ kwestii finansowania, o której pisali w ramach cyklu autorzy. Wprowadzenie
leków biopodobnych spowoduje obni¿enie cen urzêdowych – wymaga tego ustawa refundacyjna. Obni¿y to limit
finansowania zarówno dla leków referencyjnych, jak i biopodobnych. Koszt powinien byæ jednak rozumiany szerzej,
w ¿adnym razie nie tylko w kontekœcie ceny urzêdowej.
Nale¿y mieæ na wzglêdzie instrumenty dzielenia ryzyka
oraz potrzeby szpitala i pacjentów zgodne z aktualnym
stanem wiedzy medycznej, by kwoty zaoszczêdzone na
cenie nie zosta³y zaprzepaszczone.
Przede wszystkim zaœ oszczêdnoœci nie mog¹ byæ celem samym
w sobie, lecz powinny prze³o¿yæ
siê na zwiêkszenie dostêpnoœci
i obecnie refundowanych, i nowych terapii biologicznych.
Natalia £ojko,
radca prawny
Kancelaria Prawna
Kieszkowska Rutkowska Kolasiñski
Materia³ edukacyjny sponsorowany przez Izbê Gospodarcz¹ „Farmacja Polska”: Leki biologiczne i biopodobne
1

Orzeczenie opublikowane jest pod adresem: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/08CE2A6DAB
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Leczenie biologiczne:
kluczowa rola lekarza i pacjenta

Z NASZEJ PRAKTYKI

Antybiotyki
i my
Fot. egw

*

Z prof. dr hab. n. med. Walerią Hryniewicz, przewodniczącą Zespołu Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków, rozmawia Jakub Moryc.
Pani profesor, jak podsumowałaby pani rok 2018, jeśli
chodzi o racjonalną antybiotykoterapię w Polsce?

Od

wielu lat realizujemy w Narodowym Instytucie Leków program pod nazwą Narodowy
Program Ochrony Antybiotyków. Ta nazwa
jest oczywiście trochę prowokacyjna, bo chodzi przecież
o ochronę pacjentów. W ramach programu prowadzimy
szerokie działania edukacyjne, a ubiegły rok był pod tym
względem szczególnie intensywny, zwłaszcza jeśli chodzi
o lekarzy praktykujących poza szpitalem. Mieliśmy kilka
warsztatów poruszających zasady antybiotykoterapii,
omawialiśmy najważniejsze zakażenia i ich leczenie
oraz kwestie właściwej profilaktyki. Zainteresowanie tymi
spotkaniami było naprawdę bardzo duże. 2018 r. był ważny również dlatego, że opracowano nowe rekomendacje
terapeutyczne – postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w biegunce wywoływanej przez Clostridioides
difficile (dawniej Clostridium difficile), zwanej często poantybiotykową, i w bakteriemii gronkowcowej (zamieszczone na stronie www.antybiotyki.edu.pl) oraz niezwykle ważne rekomendacje postępowania w przypadku
wystąpienia w szpitalu Klebsiella pneumoniae NDM.
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Jakich praktycznych wskazówek udzieliłaby więc
pani profesor lekarzom pierwszego kontaktu?
Kiedy racjonalnie stosować antybiotyki?
Lekarze pierwszego kontaktu mają szereg rekomendacji
dotyczących racjonalnej antybiotykoterapii. Często brakuje może czasu, aby się z nimi na bieżąco zapoznawać
i wprowadzać do codziennej praktyki. Kluczową sprawą
jest oczywiście staranny wywiad lekarski, który porusza
wiele zagadnień – zarówno objawy, przebyte wcześniej
schorzenia, choroby współistniejące, jak i szczepienia,
a także… ostatnie podróże czy też sytuację epidemiologiczną w domu. To wszystko jest bardzo ważne, gdyż
może naprowadzić lekarza na etiologię zakażenia czy
w ogóle na potwierdzenie, że jest to zakażenie. Oczywiście pacjenta należy dokładnie zbadać i – jeśli to tylko
możliwe – zastosować różnego rodzaju szybkie testy,
np. określające poziom leukocytozy, prokalcytoniny, CRP
lub inne, które pomogą określić, czy mamy zakażenie
bakteryjne, czy wirusowe. Dopiero wtedy lekarz może
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent powinien być
leczony antybiotykami. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja
jest trudna, bo lekarz nie ma wiele czasu na jednego
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pacjenta, ale jednak jest to możliwe. Gdy lekarz zdecyduje się na antybiotykoterapię, powinien ustalić, czy
pacjent był leczony antybiotykami w ostatnim półroczu,
a jeśli tak, to jakimi (należy bowiem zastosować wówczas inny lek), zapytać o uczulenia oraz czy będzie chorego stać na wykupienie konkretnego specyfiku. Jeśli
natomiast zdecyduje się nie przepisywać antybiotyku,
powinien poinformować pacjenta, że jeśli dojdzie do
zaostrzenia objawów, musi on jak najszybciej ponownie
zgłosić się do lekarza. To bardzo ważne, gdyż wiele zakażeń rozpoczyna się podobnie i nie możemy sobie pozwolić, aby przeoczyć te, które są naprawdę groźne dla
życia i zdrowia pacjenta.

pneumokoki, których oporność na makrolidy jest tak
wysoka, że mamy „złoty medal” w Europie, czyli 50–60
proc. szczepów opornych na makrolidy – azytromycynę
i klarytromycynę. Również oporność Escherichia coli
(przede wszystkim na cyprofloksacynę) jest bardzo wysoka. Dlatego w dzisiejszych czasach trzeba być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym do podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych, opartych także
na znajomości sytuacji epidemiologicznej. Należy
podkreślić, że każde antybiotykowe niepowodzenie
terapeutyczne musi skutkować wykonaniem badania
mikrobiologicznego, bo może ono ukierunkować terapię
i pokazać właściwą drogę leczenia.

Wspomniała pani profesor o testach diagnostycznych.
Czy lekarz POZ ma wystarczające narzędzia
diagnostyczne do oceny stopnia zakażenia
i jego etiologii? Czy powinien polegać bardziej
na badaniach, czy na własnym doświadczeniu?

[…]

Jeśli chodzi o diagnostykę, mogę powiedzieć, że na
świecie możliwości jest bardzo dużo. Czy są także
w Polsce? I tak, i nie. W części praktyk lekarskich na
pewno tak. Wydaje mi się, że lekarze powinni zabiegać,
aby były bezwzględnie dostępne, ponieważ są konieczne. Ułatwiają rozpoznanie i w ten sposób obniżają koszty
opieki medycznej. Jeśli lekarz będzie miał do dyspozycji
szybki test wykrywający obecność Streptococcus pyogenes w wymazie z gardła, w razie uzyskania wyniku
ujemnego nie przepisze antybiotyku. Będzie to przede
wszystkim istotna korzyść dla pacjenta, polegająca na
ograniczeniu działań niepożądanych leku, oraz korzyść
epidemiologiczna, bo antybiotyk działa na całą naszą
mikroflorę i nie będzie wywierał na nią negatywnego
wpływu. Pośrednio będzie to także korzyść finansowa.
Oczywiście bardzo ważny jest zespół objawów charakterystycznych dla bakteryjnego zakażenia gardła, pomaga
je ocenić tzw. skala McIsaaca/Centora. W zasadzie dopiero z wynikiem testu lub posiewu możemy podjąć
właściwe decyzje terapeutyczne.
[…]
Jak lekarz pierwszego kontaktu może edukować
pacjentów w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii?
Wiadomo, że ma dla pacjentów niewiele czasu,
a oni często domagają się przepisania antybiotyku.
Edukacja pacjentów to zagadnienie bardzo szerokie.
Przede wszystkim ważna jest codzienna edukacja całego
społeczeństwa. Mam tu na myśli środki masowego przekazu itd. Lekarz natomiast może edukować pacjenta,
przedstawiając mu zalety właściwej i wady niepotrzebnej antybiotykoterapii. To kwestia budowania zaufania
w relacji pacjent – lekarz przez przedstawianie racjonalnych argumentów. Muszę przyznać, że znam coraz więcej przypadków, gdy pacjent odmawia przyjęcia recepty
na antybiotyk.
Jak zmieniała się w ostatnich latach wrażliwość na
antybiotyki najważniejszych patogenów bakteryjnych?
Antybiotykooporność patogenów jest zróżnicowana
w zależności od gatunku i od regionu kraju. W tej chwili
w praktyce lekarza POZ największym zagrożeniem są
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Jakie wyzwania w zakresie antybiotykoterapii czekają
nas w roku 2019? Czego możemy się spodziewać?
Z całą pewnością w 2019 r. w dalszym ciągu będą się
rozprzestrzeniały wieloantybiotykooporne bakterie. Nie
mam co do tego, niestety, żadnych wątpliwości. Ciągle
robimy za mało, aby ten proces powstrzymać. Sprawą
niezwykle poważną jest niejako „przedostawanie się”
ważnych, wieloopornych patogenów ze szpitala do środowiska pozaszpitalnego. Coraz częściej pacjenci z zakażeniami wieloantybiotykoopornymi trafiają do ambulatorium. Jak ich leczyć? Co robić z tą sytuacją z punktu
widzenia epidemiologii? Nie mamy tu niestety dobrych
rozwiązań, zwłaszcza jeśli chodzi o szerzenie się szczepów pałeczek jelitowych wytwarzających karbapenemazy
typu New Delhi czy szerzenie się pałeczek jelitowych
opornych na cefalosporyny i penicyliny w wyniku produkcji laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym –
ESBL. Muszę powiedzieć, że mamy też wzrastającą poza
szpitalem subpopulację gronkowca złocistego metycylinoopornego, tzw. CA-MRSA. To typowe pozaszpitalne
szczepy, które nie tylko są wielooporne, lecz także wytwarzają toksyny o silnym działaniu biologicznym, zakażenia mogą więc przebiegać bardzo ciężko. Coraz częściej
izolujemy je w szpitalu. Dużym problemem dla szpitali
jest również rozprzestrzenianie się C. difficile wywołujących biegunkę poantybiotykową. To jedno z głównych
wyzwań, z którymi musimy się obecnie zmierzyć.
Jak pani widzi przyszłość medycyny w kontekście
nasilających się ruchów antyszczepionkowych?
Ruchy antyszczepionkowe są dla mnie, z perspektywy
całego mojego życia, czymś zupełnie niezrozumiałym.
Pamiętam jeszcze z czasów studiów na medycynie pododdział chorób zakaźnych, gdzie leżały dzieci z chorobą
Heinego-Medina – polio. Nigdy nie zapomnę tego widoku. A potem przyszła szczepionka i takich dzieci już nie
widzieliśmy. Dzięki szczepionkom zniknęło wiele chorób
zakaźnych. W moim odczuciu dostęp do czystej wody
i szczepionki to jedne z największych osiągnięć ludzkości. One uratowały miliardy ludzi. Dlatego tak zdumiewające są dla mnie wszelkie ruchy antyszczepionkowe.
[…] 
*Tytuł pochodzi od redakcji „Pulsu”.
Artykuł w pełnej wersji ukazał się w „Lekarzu POZ”
nr 1/2019, publikacja online: 2019/03/20.
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Fot. archiwum

Leczenie
przeciwbólowe

cz. 2

chorób narządu ruchu
Dr hab. n. med. MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE OA

L

eczenie zawsze rozpoczynamy od ogólnych zaleceń: uregulowania trybu życia, właściwego żywienia (prawidłowy metabolizm chrząstki stawowej
wymaga stałego dostarczania substancji odżywczych,
takich jak: glukoza, aminokwasy, witaminy, mikroelementy, nienasycone kwasy tłuszczowe), leczenia otyłości, unikania nadmiernych obciążeń oraz stosowania
ćwiczeń poprawiających siłę mięśniową i zakres ruchu
(ćwiczenia ogólnie usprawniające, spacery, zwłaszcza
nordic walking, basen, ćwiczenia w wodzie). Ważna jest
korekta złej biomechaniki stawu i wad postawy. W zaawansowanym okresie choroby zaleca się stosowanie
lasek lub kul łokciowych w celu odciążenia chorego stawu. Korzystne efekty uzyskamy również dzięki poprawie
ukrwienia tkanek i obniżeniu napięcia mięśniowego
w wyniku: laseroterapii, jontoforezy z użyciem NLPZ,
elektroterapii, zabiegów z użyciem ultradźwięków i pola
magnetycznego, akupunktury i krioterapii.

znaczenie w terapii chorych geriatrycznych. Łączymy ze
sobą leki mające wspólną farmakokinetykę, ale różną
farmakodynamikę, czyli różne mechanizmy działania.
Korzystne połączenia lekowe to:
G

NLPZ + paracetamol/metamizol

G

paracetamol + metamizol

G

NLPZ + SYSADOA (chondroityna, glukozamina) – redukcja zapotrzebowania na NLPZ w OA stawu kolanowego

G

NLPZ systemowy + NLPZ miejscowy

G

NLPZ/paracetamol + opioid z II lub III stopnia (np.
deksketoprofen z tramadolem i paracetamol z tramadolem, które wykazują synergizm hiperaddycyjny)
z wykluczeniem połączenia diklofenaku i morfiny
(diklofenak blokuje metabolizm morfiny do jej nieaktywnego metabolitu) oraz paracetamolu z kodeiną
(kodeina zaburza wchłanianie paracetamolu)

G

opioid + opioid – z wykluczeniem: dwóch z II stopnia,
II stopnia z III stopniem, opioidów wykazujących dodatkowy mechanizm serotoninowy oraz buprenorfiny
i oksykodonu, ponieważ leki te działają przeciwstawnie na receptor kappa

G

opioid + lek przeciwdepresyjny + lek przeciwdrgawkowy + lek działający powierzchniowo (np. 5-proc. lidokaina, 8-proc. kapsaicyna) – połączenie leków do leczenia bólu neuropatycznego

FARMAKOTERAPIA OA
W przypadku wszystkich pacjentów z bólem w narządzie
ruchu, niezależnie od wieku, podstawę terapii przeciwbólowej stanowi drabina analgetyczna WHO, choć zgodnie z najnowszymi zaleceniami Światowej Organizacji
Zdrowia z lutego 2019 r. straciła nieco na znaczeniu.
Nadal uważa się, że podstawową drogą podawania leków jest droga doustna. Nadal stosujemy leki zgodnie
z zegarem, ale już nie tak ściśle według drabiny analgetycznej, tylko adekwatnie do sytuacji klinicznej.
Podstawą wyboru leku jest natężenie bólu mierzone
w 11-punktowej skali numerycznej NRS, w której 0 oznacza zupełny brak bólu, natomiast 10 – ból najsilniejszy,
trudny do wyobrażenia. Leki z I stopnia drabiny analgetycznej służą do leczenia bólu w skali NRS poniżej 5,
z II stopnia – do leczenia bólu poniżej 7, z III – powyżej 7.
Leki muszą być dobierane również adekwatnie do mechanizmu bólu, zwraca się uwagę na stopień wydolności
nerek i wątroby. Stosowane są leki wspomagające i redukujące objawy niepożądane. Dobry efekt przyniesie
właściwe łączenie leków przeciwbólowych i koanalgetyków. Możemy wtedy wykorzystać wszystkie dodatkowe
cechy stosowanych leków, a redukując ich dawki, ograniczyć ryzyko działań niepożądanych, co ma szczególne
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Przykładowo w:
G

OA: NLPZ (w chwili zaostrzenia dolegliwości bólowych) + opioid (przy natężeniu bólu NRS>5)
+ SYSADOA + duloksetyna

G

LBP (ból dolnego odcinka kręgosłupa): paracetamol +
NLPZ (w chwili zaostrzenia dolegliwości bólowych) +
opioid (przy natężeniu bólu NRS>5) + miorelaksant
(baklofen, tizanidyna, metakarbamol, benzodwuazeiny)

Uwaga: Z grupy miorelaksantów wycofano w 2015 r.
myolastan, a w 2018 flupirytynę. Tolperyzon/mydokalm
ma wskazania tylko do leczenia spastyczności poudarowej. Nie działa jako obwodowy miorelaksant. Nie ma
dowodów naukowych, że witaminy z grupy B działają
neuroprotekcyjnie. Stosowane w nadmiarze działają
neurodestrukcyjnie.
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Ideą przewodnią drabiny analgetycznej jest racjonalny
synergizm – łączenie leków, eliminowanie leków, które
osiągnęły maksymalne dawki, i zamiana ich na leki
o większym potencjale analgetycznym.
I stopień – analgetyki nieopioidowe + leki wspomagające
II stopień – opioidy z II stopnia drabiny + analgetyki nieopioidowe + leki wspomagające
III stopień – opioidy z III stopnia drabiny + analgetyki nieopioidowe + leki wspomagające
Do analgetyków nieopioidowych należą: paracetamol,
metamizol i niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ.
Opioidy z II stopnia drabiny to: tramadol, kodeina i dihydrokodeina. Nowością wprowadzoną w ostatnich latach
jest możliwość zastosowania niskich dawek silnych
opioidów (np. do 30 mg morfiny, do 20 mg oksykodonu/
dobę) zamiast słabych opioidów na II szczeblu drabiny.
W bólu w narządzie ruchu najczęściej stosowanym opioidem na II stopniu drabiny analgetycznej jest tramadol.
Opioidy z III stopnia drabiny: buprenorfina, tapentadol,
oksykodon, morfina, fentanyl, metadon. W bólu w narządzie ruchu najczęściej stosowanymi opioidami na III
stopniu drabiny analgetycznej są buprenorfina, tapentadol i oksykodon.
Leki wspomagające i adiuwantowe: leki przeciwwymiotne,
na zaparcia, nasenne, przeciwdepresyjne (zwłaszcza duloksetyna), przeciwpadaczkowe (zwłaszcza gabapentyna/
pregabalina), steroidy, miorelaksanty, SYSADOA, działające
powierzchniowo (5-proc. lidokaina, 8-proc. kapsaicyna).

Do tzw. wolno działających leków objawowych stosowanych w OA – SYSADOA (symptomatic slow acting drugs
of osteoarthritis) zaliczamy siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny (składniki glikozaminoglikanów substancji podstawowej chrząstki stawowej i płynu stawowego). Metaanaliza badań klinicznych dotyczących
łącznego długotrwałego stosowania wymienionych
substancji w OA stawów kolanowych wykazuje, że
zmniejszają objawy podmiotowe choroby, redukują
zapotrzebowanie na NLPZ, nie mają jednak działania
regenerującego chrząstkę stawową. Dane na temat skuteczności leków w chorobie zwyrodnieniowej stawu
biodrowego są niejednoznaczne i wymagają dalszych
badań, podobnie jak wpływ tych leków na strukturę
stawu. Siarczan glukozaminy do 1500 mg/dobę i siarczan chondroityny do 2000 mg/dobę (leki, nie suplementy diety) są dobrze tolerowane przez pacjentów
i powodują niewiele objawów niepożądanych.
Dane, które można znaleźć w fachowej literaturze na
temat wpływu niepodlegających zmydlaniu olejów
z awokado i soi (piaskledyna) na dolegliwości bólowe
i redukcję zapotrzebowania na NLPZ, nie wystarczają do
wyciągnięcia ostatecznych wniosków, choć istnieją badania randomizowane mówiące o dobrym efekcie wielomiesięcznego stosowania tych leków.
Właściwa farmakoterapia jest skuteczna u 85 proc. chorych, pod warunkiem że lek dostosujemy do mechanizmu powstawania bólu. 
Piśmiennictwo u autorki.

Udar dotyka coraz młodsze osoby

Specjalizacje na razie bez zmian
Minister zdrowia Łukasz Szumowski informuje, że liczba specjalizacji pozostanie niezmieniona. Ich ograniczenie (z 77 do 50) uwzględniał projekt nowelizacji
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Śmierć z powodu powikłań po ospie
W olsztyńskim szpitalu dziecięcym z powodu powikłań
po ospie zmarła sześcioletnia dziewczynka. Dziecko nie
było zaszczepione przeciwko tej chorobie. – To pierwszy taki przypadek od bardzo, bardzo wielu lat – twierdzi wojewódzki inspektor sanitarny w Olsztynie Janusz
Dzisko.

Studia pielęgniarskie
– W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu otworzymy nowy kierunek – pielęgniarstwo
– zapowiada założyciel uczelni o. Tadeusz Rydzyk.
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– Ofiarami udaru coraz częściej są osoby w wieku 25–30
lat, głównie kobiety – zapracowane i zabiegane – wskazuje Marlena Puchowska, neurologopeda i afazjolog.
Podkreśla, że u tak młodych osób udary przebiegają
bardzo gwałtownie.

Jednolite zasady segregacji na SOR
Maksymalny czas oczekiwania na SOR powinien
wynosić 4–5 godzin. Ministerstwo chce, aby od października wszędzie stosowano podział pacjentów
– od najpilniejszych przypadków po najlżejsze. Ma być
też prowadzony tzw. retriaż, czyli sprawdzenie, czy
daną osobę przypisano do odpowiedniej kategorii.

Obowiązkowe przerwy w pracy
Do MZ napływają petycje, których autorzy domagają
się wprowadzenia obowiązkowych przerw w pracy
lekarzy na dyżurach. „Dlaczego prawo pilnuje, aby niewyspany kierowca kogoś nie zabił, a równocześnie nie
pilnuje, aby nie zabił kogoś niewyspany lekarz? Czy
uczestnicy ruchu drogowego są ważniejsi od pacjentów?” – pyta autor jednej z takich petycji.
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Czwartki Chirurgiczne
O

zastosowaniu chirurgii plastycznej we współczesnej medycynie rozmawiali eksperci uczestniczący w sesji poświęconej temu zagadnieniu
podczas XXXI Czwartku Chirurgicznego, Studencko-Lekarskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Lekarze
i prawnicy spojrzeli na problem zarówno w kontekście
medycznym, jak i ekonomicznym oraz prawnym.
– W 2016 r. wartość rynku usług medycyny estetycznej na
świecie zbliżyła się do 3 bln dol. – mówił mec. Paweł
Strzelec. – W 2020 r. prawdopodobnie sięgnie 4 bln.
W Polsce ten obszar świadczeń wyceniany jest na około
1 mld zł, a rynek usług chirurgii plastycznej na
około 200 mln, z tendencją wzrostową.
Analitycy uważają, że wśród korzystających z zabiegów
medycyny estetycznej na rodzimym rynku dominują
kobiety (84 proc.), osoby z wykształceniem wyższym lub
średnim (95 proc.), aktywne zawodowo (75 proc.),
w wieku 35–64 lat (82 proc.). Zdaniem mec. Strzelca
w tej grupie są nie tylko pacjenci gabinetów lekarskich,
ale też klienci kancelarii prawnych.

– Pacjent ma prawo wiedzieć, jaki jest cel zabiegu, na
czym ten zabieg polega, z jakim ryzykiem się wiąże, czy
są przeciwwskazania do jego wykonania lub inne metody. Te informacje nie służą komfortowi pacjenta, ale są
warunkiem legalności wykonania świadczenia – podkreślał mec. P. Strzelec i przestrzegał, że to lekarz będzie

musiał udowodnić, że przekazał je pacjentowi. – Taki
wpis powinien znaleźć się w dokumentacji medycznej.
– Zabiegi medycyny estetycznej nie mają zazwyczaj charakteru nagłego i jest możliwe przygotowanie się do nich,
również pod względem prawnym – zapewniał mec. Andrzej Girdwoyń, wskazując na udzielenie pacjentowi rzetelnych informacji, a także sporządzenie umowy określającej prawa i obowiązki stron. – Możemy zawrzeć w niej
np. klauzulę mediacyjną. W razie sporu z pacjentem, nim
udamy się do sądu, skorzystamy z pomocy mediatora.
Dr Michał Charytonowicz zwracał uwagę na oczekiwania
pacjentów związane z poddaniem się zabiegowi i na rozbieżności między tym, co realne, a tym, co pozostaje
w sferze życzeń. Zaznaczył, że chirurgia estetyczna nie
leczy, lecz służy zmianie wyglądu. – Nie zdecydowałem
się operować, gdy oczekiwania pacjentki nie dotyczyły
zmiany wyglądu brzucha, ale zmiany w życiu, a tego jako
chirurg plastyk nie mogłem się podjąć – wyjaśniał, podając przykład z lekarskiej praktyki. – Pacjent musi być świadomy, co chce zmienić, a ja muszę, robiąc operację, być
w zgodzie ze sobą.
O zastosowaniu chirurgii plastycznej mówił dr Marek
Szczyt i przypomniał początki tej specjalności. – Już
3 tys. lat temu, w Indiach, kapłani wykonywali rekonstrukcje nosów u osób okaleczonych, pobierając płat z czoła.
Ta technika jest wykorzystywana w chirurgii do dzisiaj.

Zachęcać do kolonoskopii
– Rak jelita grubego to jeden z najważniejszych problemów w onkologii – podkreśla
prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy
w dziedzinie onkologii klinicznej i przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii. – To także
drugi po względem częstotliwości występowania nowotwór złośliwy u kobiet (po raku piersi), a trzeci u mężczyzn (po raku gruczołu krokowego i płuca).

W

Europie co roku raka jelita grubego wykrywa się
u ponad 400 tys. osób, a w Polsce taką diagnozę
słyszy ponad 19 tys. pacjentów, ponad 12 tys. umiera.
Z wiekiem ryzyko rozwoju nowotworu wzrasta. Choroba
częściej występuje po 45.–50. roku życia, najwyższy
wskaźnik zachorowań notuje się u pacjentów, którzy
przekroczyli 65 lat. Eksperci szacują, że w związku ze
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starzeniem się społeczeństwa za mniej więcej dziesięć
lat liczba zachorowań na raka jelita grubego w Polsce
sięgnie 28 tys. rocznie.
Orężem medycyny w profilaktyce tego nowotworu jest
kolonoskopia. Polacy poddają się jej niechętnie, mimo
że badanie, jak podkreślają specjaliści, służy nie tylko
diagnostyce, ale i leczeniu nowotworu we wczesnych
fazach.
W Polsce realizowane są trzy programy badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Od 2000 r. osoby w wieku 50–65 lat mogą zgłaszać się
do ośrodków wykonujących kolonoskopię bezpośrednio lub ze skierowaniem od lekarza POZ. Od 2012 r.
działa również program obejmujący osoby w wieku 55–
64 lata, oparty na imiennych zaproszeniach na wyznaczone w konkretnym terminie badanie. Ponadto od
2016 r. powadzony jest program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w jego ramach
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Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Od lewej: dr M. Szczyt, prof. Z. Lew-Starowicz, mec. A. Girdwoyń, M. Kostewicz (przewodniczący Czwartków Chirurgicznych),
mec. P. Strzelec, prof. W. Kostewicz, dr M. Charytonowicz

Chirurg plastyk przedstawił wiele przykładów zastosowania nowych technik zarówno w obszarze medycyny
estetycznej, jak i zabiegów plastycznych wykonywanych
w celach leczniczych. – Wykorzystujemy komórki macierzyste nie tylko do zabiegów estetycznych, ale również
rekonstrukcyjnych, stosujemy przeszczepy tłuszczu, operujemy coraz delikatniej dzięki nowoczesnym narzędziom
piezoelektrycznym do cięcia kości, klejom tkankowym.
Medycyna estetyczna wciąż się rozwija – podsumował.
– Wydłużający się czas życia sprawia, że ważniejszy jest
wiek psychiczny niż metrykalny. Operacje plastyczne są
ważne dla zdrowia psychicznego i seksualnego – wyliczał
przyczyny zainteresowania kobiet zabiegami estetycznymi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz, zwracając uwagę, że wpływ na to zjawisko mają media kreujące
określony obraz ciała i moda. – Mimo ryzyka zdrowotnego
związanego zabiegami, rośnie ich popularność.

badania wykonuje się na obszarach nieobjętych wcześniejszymi działaniami.
Niestety, blisko 70 proc. adresatów, do których kierowane są imienne zaproszenia, nie reaguje na otrzymany list i nie zgłasza się na badanie. Przyczyną tego
stanu są m.in. błędy adresowe, ale również podejmowane przez zaproszonych decyzje o odłożeniu badania „na później”, a także strach przed badaniem i jego
wynikiem.
– Dzięki badaniom przesiewowym blisko 10 tys. Polaków
uniknęło raka jelita grubego – argumentuje potrzebę
edukacji społeczeństwa w zakresie profilaktyki onkologicznej prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, kierownik
Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP. Przypomina, że przez 15 lat w ramach programu wykonano 450 tys. kolonoskopii. – Nie powinno się
jednak straszyć rakiem, trzeba znajdować hasła pozytywne, które zachęcą do działania.
– Do poddania się kolonoskopii powinien przekonać
pacjenta lekarz rodzinny. Wyjaśnić, na czym ona polega,
jak się ją przeprowadza – tłumaczy dr n. med. Mariola
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Podczas XXXI Czwartku Chirurgicznego młodzi
adepci i studenci medycyny oraz prawa przedstawili
krótkie prezentacje poświęcone przypadkom klinicznym z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej, a także
legalności zabiegów estetycznych. Wystąpienia
przygotowali: Magdalena Dubińska, Bartłomiej
Gorczycki, Agata Nawrot, Barbara Święchowicz
i Thomas Wenta.
Pomysłodawca Czwartków Chirurgicznych i opiekun
naukowy konferencji prof. dr hab. n. med. Waldemar
Kostewicz podkreślił interdyscyplinarność podjętego
tematu, który obejmuje nie tylko kwestie medyczne,
ale i prawne. Zwrócił też uwagę na potrzebę porządkowania tego zakresu świadczeń pod kątem bezpieczeństwa i odpowiedzialności za wykonywanie zabiegów
medycyny estetycznej. 
ach

Kosowicz, psychoonkolog z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. – Należy rozwiać
wątpliwości pacjenta związane ze wstydem i obawą
przed bólem.
– Wokół kolonoskopii narosło wiele mitów. W konsekwencji większość społeczeństwa ma własne, często
mylne wyobrażenie o przebiegu tego badania.
Jako lekarze przypominamy: profilaktyczna kolonoskopia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka
jelita grubego nawet o 60–90 proc. W moim odczuciu
strach czy wstyd nie mają racji bytu, gdy uświadomię
sobie, że kolonoskopia może mnie uchronić przed zachorowaniem na raka – przekonuje prof. Jarosław
Reguła.

„Kolonoskopia jest super” to hasło kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, której celem jest zwrócenie uwagi
na znaczenie profilaktyki onkologicznej, a także przełamanie społecznego oporu i lęku przed badaniem. 
ach
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Sukces w badaniu padaczki
EPISTOP jest pierwszym i jednym z największych międzynarodowych projektów naukowo-badawczych dotyczących padaczki, w ramach którego choroba była badana od etapu
powstawania zmian w mózgu, zanim jeszcze
pojawiają się napady drgawek.

P

rogram zainicjowali polscy lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka, którzy od lat prowadzą badania nad
padaczką. Dlatego koordynatorem projektu został prof.
Sergiusz Jóźwiak, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii CZD. W badaniach uczestniczyło 16 zespołów ekspertów z całego świata: z Europy, USA i Australii. Unia
Europejska dofinansowała program kwotą 10 mln euro.
Po przeszło pięciu latach został zakończony.
Epilepsja jest najczęstszą chorobą neurologiczną na
świecie, cierpi na nią 400 tys. osób w Polsce, a na
świecie około 50 mln. Jeśli rozpoczyna się w wieku
niemowlęcym, powoduje opóźnienia w rozwoju, niepełnosprawność intelektualną oraz nabiera cech autyzmu. Zaburzenia rozwoju dziecka uwidaczniają się zazwyczaj w drugim roku życia, a wtedy zmiany są często
nieodwracalne. Do przyczyn padaczki należy choroba
genetyczna – stwardnienie guzowate.
– W tym właśnie schorzeniu istnieje możliwość śledzenia
padaczki przed wystąpieniem napadów, gdyż można
chorobę rozpoznać zaraz po urodzeniu dziecka lub nawet
prenatalnie, na podstawie obecności guzów serca
– twierdzi prof. Sergiusz Jóźwiak.

– U niemowląt możliwe jest zapobieganie chorobie dzięki
wykorzystaniu EEG jako markera rozpoczynających się
zmian padaczkowych w mózgu – mówi prof. Jóźwiak.
– Zidentyfikowaliśmy wiele czynników świadczących
o ryzyku padaczki i jej niekorzystnego wpływu na dzieci
do drugiego roku życia.
– EPISTOP pozwolił zebrać i przeanalizować ogromną
ilość danych, dzięki którym wykonaliśmy unikatowe badania ekspresji genów u pacjentów z grup ryzyka, identyfikując jednocześnie różnice między osobami z padaczką
i bez niej, pacjentami z chorobą lekooporną i leczonymi
efektywnie – dodaje prof. David J. Kwiatkowski z Wydziału Medycyny Transplantacyjnej Brigham and
Women’s Hospital, Harvard Medical School, kierujący
częścią projektu poświęconą analizie biomarkerów molekularnych. – Ponadto badania umożliwiły rozpoznanie
genów i białek pełniących kluczową rolę w rozwoju padaczki i poznawaniu jej lekooporności.
Główne założenie projektu: prewencyjne leczenie padaczki jest możliwe i zmniejsza ryzyko upośledzenia umysłowego i autyzmu u dzieci, zostało potwierdzone. 
Małgorzata Skarbek

REKLAMA

W projekcie wzięło udział 101 dzieci ze stwardnieniem
guzowatym. Badano je przed ukończeniem czwartego

miesiąca życia, zanim wystąpiły napady, za pomocą
EEG, najpierw co cztery tygodnie, a następnie co sześć,
w celu wykrycia wyładowań przed napadami padaczkowymi. Wyniki badań EPISTOP wykazały, że pacjenci leczeni profilaktycznie w większości nie mają napadów.
U połowy badanych można było odstawić leczenie,
a rozwój 80 proc. przebiega prawidłowo, mogą chodzić
do szkoły ze zdrowymi rówieśnikami. To ogromna różnica
w porównaniu ze stanem grupy leczonej po napadach,
w której tylko 20 proc. dzieci rozwija się prawidłowo.
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Od

13 lat Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
organizuje konferencję naukową w ramach
Światowego Dnia Gruźlicy obchodzonego
z inicjatywy WHO 24 marca. Z tej okazji Okręgowa Izba
Lekarska w Warszawie przygotowała sesję szkoleniową
dla lekarzy POZ. Dr n. med. Krzysztof Dziubiński, kierujący Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów przy OIL w Warszawie, postawił przed
pulmonologami zadanie przekazania lekarzom pierwszego kontaktu niezbędnej wiedzy na temat gruźlicy.
Sala im. dr. Władysława Szenajcha w naszej izbie wypełniła się do ostatniego miejsca i konieczne było dostawianie krzeseł. Frekwencja bardzo ucieszyła otwierającego obrady dr. Jarosława Bilińskiego, wiceprezesa ORL
w Warszawie.
Pierwszy wykład dotyczył prawnych aspektów choroby.
Dr T.M. Zielonka na podstawie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
omówił obowiązki lekarza i pacjenta związane z podejrzeniem gruźlicy lub zachorowaniem na nią. W przypadku chorób zakaźnych obowiązują bowiem specjalne
zasady, zamiast prawa do wyrażenia zgody (lub nie) na
każde działanie medyczne pacjent ma wiele obowiązków, do których należy udzielenie szczegółowych informacji, poddanie się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, hospitalizacji, izolacji i leczeniu. Z kolei lekarz
ma precyzyjnie zdefiniowane obowiązki dotyczące informowania chorego i zgłaszania w ciągu 24 godzin zgonu
z powodu choroby zakaźnej lub podejrzenia zakażenia.
W kolejnym wykładzie prof. Maria Korzeniewska-Koseła,
kierująca Centralnym Rejestrem Gruźlicy w Polsce,
przedstawiła najświeższe dane epidemiologiczne dotyczące tej choroby w naszym kraju i na świecie. Mimo
stopniowej poprawy sytuacji epidemiologicznej, gruźlica
wciąż jest poważnym problemem zdrowotnym. Dr n.
med. Maria Błachnio, ordynator w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, omówiła typowe objawy i najważniejsze postacie gruźlicy.
Zwróciła uwagę na przyczyny opóźnień w rozpoznaniu
choroby, które najczęściej wynikają z postawy pacjentów, a nie z błędnych decyzji lekarskich i ograniczeń
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Fot. A. Błachnio

Światowy
Dzień
Gruźlicy
w Okręgowej
Izbie Lekarskiej

systemowych. Całość okrasiła arcyciekawymi przypadkami klinicznymi, w których rozpoznanie gruźlicy było
sporym zaskoczeniem dla słuchaczy.
Sesję zakończył wykład dr. Jakuba Ptaka z Zakładu Radiologii Instytutu Gruźlicy, który na podstawie bogatej
kolekcji zdjęć, zarówno radiologicznych, jak i tomografii
komputerowej, zobrazował różne postacie gruźlicy.
Prof. Urszula Demkow z WUM jasno przedstawiła walory, a także ograniczenia testów immunologicznych.
Służą one do wykrywania zakażenia prątkiem i nie są
zalecane w diagnostyce aktywnej gruźlicy. Kierowniczka
Referencyjnego Laboratorium Prątka, prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć, omówiła diagnostykę mikrobiologiczną i genetyczną w gruźlicy. Metody te są złotym
standardem w diagnostyce tej choroby, a w ostatnich
latach obserwuje się ich dynamiczny rozwój. Umożliwiają szybsze rozpoznawanie gruźlicy i charakteryzują
się coraz większą czułością oraz swoistością. Niestety,
wiąże się to ze wzrostem kosztów leczenia, o czym zapominają dysponenci środków finansowych.
Zainteresowanie wzbudził wykład dr n. med. Anny Pankowskiej, pediatry ze Szpitala w Łagiewnikach, poświęcony szczepieniom BCG i budzącym niepokój niepożądanym odczynom poszczepiennym. Lekarka przekazała
w nim wiele praktycznych rad dotyczących postępowania w tych przypadkach, które u większości dzieci, choć
utrzymują się bardzo długo, zwykle nie wymagają podejmowania działań terapeutycznych. Groźne jest jedynie bardzo rzadko występujące zakażenie prątkiem BCG.
Na zakończenie dr n. med. Jacek Jagodziński, ordynator
w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, przedstawił problemy, które mogą wiązać się z terapią przeciwprątkową w praktyce lekarza
POZ. Omówił przede wszystkim działania niepożądane
stosowanych leków.
Wykłady wzbudziły ożywioną dyskusję, lekarze stawiali
prelegentom wiele pytań. Sesja dowiodła, jak duże jest
zainteresowanie gruźlicą i jak potrzebne jest kształcenie
w tym zakresie. 
Tadeusz M. Zielonka, WUM
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Fot. archiwum

Na ostro 24/7
HANNA ODZIEMSKA
lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW

– Lekarz to nie jest zawód, to sposób na życie –
powiedziała mi kiedyś jedna z koleżanek podczas rozmowy w pokoju lekarskim. Rozmawiałyśmy o tym, jak ogarnąć pracę w szpitalu,
dyżury, staże do specjalizacji, naukę, życie
rodzinne… Każdy z nas to zna – konsekwencją
bycia lekarzem jest nielimitowane pozostawanie w swojej roli społecznej, nieustający ostry
dyżur, bo w każdej chwili może się zdarzyć, że
bez względu na okoliczności trzeba udzielić
komuś pomocy.

N

iedziela, godzina szósta trzydzieści. Dzwonek do
drzwi. Moje marzenia o spaniu do dziewiątej
właśnie się rozwiały, więc otwieram – to sąsiad,
mieszka trzy piętra niżej.
– Pani doktor, przepraszam, że o takiej porze, ale czy
mogłaby pani do nas przyjść? Z żoną coś się stało, wyszła
do łazienki, a jak wróciła do pokoju i usiadła w fotelu, to
teraz nie może wstać i jeszcze nie może mówić.
Nastrój na chillout opuszcza mnie błyskawicznie.

lu, bo tyle energii to ona nigdy przedtem nie miała –
śmieje się. Po prostu jest szczęśliwy.
Letnie, piątkowe przedpołudnie. Dziś zaczynam urlop,
ale wyjeżdżam dopiero wieczorem. Ostatnie zakupy
przed wyjazdem, wracam do domu. Na schodach mija
mnie pan Marcin, mieszka na tym samym piętrze,
w przeciwległym końcu korytarza. Zwraca moją uwagę
jego dziwna bladość.
– Wszystko w porządku, panie Marcinie?
– Tak, dziękuję. Ale jak już panią spotkałem… Może ma
pani w domu jakieś tabletki na żołądek? Bo chciałem
właśnie iść do apteki. Strasznie mnie boli brzuch od rana,
musiałem się czymś zatruć.
Biorę moją lekarską torbę i idziemy do pana Marcina.
Brzuch w badaniu bez odchyleń, za to czynność serca
czterdzieści na minutę. Marcin ma pięćdziesiąt jeden lat.
Pytam o choroby w rodzinie – ojciec nie żyje, bo nie
przeżył zawału po czterdziestce.
– Nie dam panu żadnych tabletek, muszę wezwać karetkę.
Sąsiad jest tak cierpiący, że zgadza się bez większych
oporów. Zespół znów przyjeżdża szybko, robią EKG,
potem teletransmisję i zabierają pacjenta.

– Czemu pan nie wezwał pogotowia?

Po kilku dniach wieczorem dzwonek do drzwi i pan Marcin wyglądający zza bukietu.

– Bo ja nie umiem z nimi rozmawiać… – pan Stefan przekroczył osiemdziesiąt lat, wiem, że muszę mu natychmiast pomóc i że jego żona prawdopodobnie ma udar
mózgu.

– Lekarze ze szpitala powiedzieli mi, że w ostatniej chwili
dojechałem. Zrobili koronarografię, wstawili, co tam trzeba, i jestem jak nowy.

Wyścig z czasem przez trzy piętra, potem szybkie badanie i nie ma już żadnych wątpliwości: niedowład połowiczy, dodatni Babiński, porażenie „siódemki”, mowa dyzartryczna. Wzywam zespół ratunkowy, przedstawiam się
dyspozytorowi, referuję szybko i konkretnie. Zespół dojeżdża w ciągu pięciu minut. Ustalamy, że pacjentka
wróciła z łazienki około godziny szóstej, z dużym prawdopodobieństwem jest to czas udaru. Teraz mamy
siódmą z minutami, udar jest najprawdopodobniej niedokrwienny, można myśleć o leczeniu trombolitycznym.
Ratownicy zabierają panią Mariannę, a ja wracam do
reszty mojej niedzieli.
Po kilku dniach późnym popołudniem dzwonek do
drzwi. Za drzwiami bukiet róż, a za różami sąsiad.
– Pani doktor, nie wiem, jak mam pani dziękować. Żona
wróciła dziś ze szpitala. Chodzi, mówi, no po prostu jakby
się nic nie stało. Baterie jej chyba wymienili w tym szpita-
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Nie dzielę się z panem Marcinem moimi myślami, co by
było, gdybyśmy wtedy na schodach nie zaczęli rozmowy, tylko powiedzieli sobie: „dzień dobry” i każde by
poszło w swoją stronę. Prawdopodobnie nie doszedłby
do apteki.
Poniedziałek, siódma rano. Dzwonek do drzwi, za
drzwiami sąsiadka z naprzeciwka.
– Pani doktor, tu leży jakiś człowiek pod naszymi drzwiami, chyba nieprzytomny!
– Próbowałem go budzić, ale nie reaguje – mówi inny
sąsiad.
Szybka ocena kliniczna – oddech i tętno jest, ale faktycznie, nieprzytomny. Ja świeżo po szkoleniu z ratownictwa, więc wdrażam procedury.
– Halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy?
Jedno oko otwiera się bez pośpiechu i zwraca w moim
kierunku:
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– Słyszę panią, bardzo dobrze.

Nasz nieustający dyżur trwa, całodobowo i bez względu
na weekendy czy urlopy. Bywamy śmiertelnie zmęczeni,
ale zawsze gotowi podjąć działanie, kiedy tylko pojawi
się potrzeba. Ten trud jest hojnie nagradzany, bo nie

Rys. P. Woźniak

Okazuje się, że tym razem pacjent nie wymaga wezwania zespołu ratunkowego. Poprzedni wieczór spędził na
imprezie piętro wyżej i bawił się tak dobrze, że po
opuszczeniu gospodarzy postanowił chwilę jeszcze tu
spędzić, po czym obudził się zdziwiony, że jest powodem takiego zbiegowiska. W badaniu bez odchyleń,
prawie trzeźwy, zasadniczo „wczorajszy”.

lę, podczas której obserwuję, czy mógł użyć czegoś
oprócz alkoholu. Nie widzę nic niepokojącego, więc
odprowadzam go do taksówki i życzliwie przestrzegam
przed powtarzaniem takich akcji.

A jednak dał mi szansę udzielenia mu jakiejś pomocy.
– Nie wiem, gdzie zostawiłem mój telefon, czy byłaby
pani tak dobra i zadzwoniła dla mnie po taksówkę?
Zamawiam taksówkę i gawędzimy jeszcze dłuższą chwi-

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 5–6/2019 (289–290)

kwiaty i słowa wdzięczności, ale czyjeś ocalone życie
albo jakość tego życia jest naszą nagrodą. Pozostaje
życzyć sobie i pacjentom, abyśmy zawsze byli we właściwym miejscu o właściwej porze, kiedy ktoś będzie
nas potrzebował. 
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NA CZASIE

Fot. archiwum

Londyn przed
brexitem
cz. 1

JAROSŁAW KOSIATY

10

marca stanąłem na starcie biegu Vitality
BigHalf Marathon w Londynie. Niedzielny
poranek przywitał nas deszczem i silnym
wiatrem, ale potem wyszło słońce. Wokół mnie kolorowy tłum – 16 tys. zawodników z całego świata. Słychać kilkanaście różnych języków. Wśród biegnących
są m.in. obrońcy praw dzikich zwierząt (przebrani za
nosorożce), żołnierze, wolontariusze organizacji medycznych. Trasa wiedzie długim tunelem, wąskimi
ulicami w centrum miasta, wzdłuż Tamizy, mostem
Tower Bridge, osiedlami ze starymi kamienicami.
Wreszcie wpadamy na metę w słynnym Greenwich.

51,89 proc. za wyjściem z Unii
Wizyta w stolicy Zjednoczonego Królestwa na pięć
minut przed brexitem to dobra okazja, aby porozmawiać z pracującymi w Anglii polskimi lekarzami.
Przypomnijmy: 23 czerwca 2016 r. 17,4 mln Brytyjczyków opowiedziało się za wyjściem ich kraju z Unii
Europejskiej; przeciwnego zdania było 16,1 mln (przy
frekwencji 72,2 proc.). Szacuje się, że na Wyspach
przebywa 850 tys. Polaków (dla porównania: w Polsce jest 1,27 mln Ukraińców).
„Ksenofobia, widmo brexitu, słaby funt, rosnące
ceny mieszkań i żywności przeganiają Polaków
z Wielkiej Brytanii” – donosił w maju ubiegłego roku
serwis ekonomiczny money.pl. Dlatego zapytałem
polskich lekarzy, czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii
będzie miało wpływ na ich plany zawodowe i osobiste, a także czy temat brexitu pojawia się w rozmowach z kolegami i koleżankami w ich praktykach,
przychodniach i szpitalach.

Brytyjczycy mają swój NFZ
Funkcjonujący w Zjednoczonym Królestwie system
ochrony zdrowia National Health Service finansowany jest ze środków publicznych (głównie z podatków, w mniejszym zakresie z polis zdrowotnych).
W sumie są to cztery niezależne systemy podległe
rządom Szkocji, Walii, Irlandii Północnej oraz Wielkiej Brytanii.
Biblioteka brytyjskiej Izby Gmin we współpracy z NHS
Digital przygotowała specjalny raport, z którego
wynika, że w NHS pracują przedstawiciele aż 202
narodowości, 85,5 proc. zatrudnionych to Brytyjczycy, 5,6 proc. pochodzi z innych państw Unii Europejskiej, 4,2 proc. z krajów azjatyckich, a 1,9 proc.
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z Afryki. W NHS pracuje 8 tys. Polek i Polaków. Stanowimy
w tej organizacji piątą grupę narodowościową (po Brytyjczykach, Hindusach, Filipińczykach i Irlandczykach).

Obawy szpitali
Federacja zrzeszająca brytyjskie fundusze zdrowia – NHS
Providers – ostrzegła w liście do szefów NHS, że dostawcy
usług medycznych nie są przygotowani na scenariusz załamania się negocjacji w sprawie brexitu. Szef NHS Providers
Chris Hopson zaznacza, że w przypadku opuszczenia Wspólnoty bez niezbędnych porozumień „cały łańcuch dostaw
produktów farmaceutycznych może zostać poważnie zakłócony, co grozi pogorszeniem się m.in. dostępności leków,
środków farmakologicznych i urządzeń niezbędnych do
funkcjonowania szpitali”.

Polscy lekarze zostają w Wielkiej Brytanii
Brytyjski dziennik „The Times” podkreśla, że mimo obaw
o odpływ wykwalifikowanych pracowników po referendum
w sprawie wyjścia kraju z UE, odsetek lekarzy i pielęgniarek
pochodzących z innych państw Unii (odpowiednio 10 proc.
i 6 proc.) nie uległ dotychczas większej zmianie. Odnotowano jedynie odpływ hiszpańskich pracowników, których liczba w ciągu półtora roku zmalała o 6 proc., czyli
o prawie 500 osób.
„To nie pieniądze, ale kultura pracy (godziny i elastyczność)
nadal trzymają mnie na Wyspach. Polubiłem mieć czas dla
rodziny, a żona i dzieci też są z tego zadowolone. Jeśli wyjadę, to na pewno nie do Polski. W mojej okolicy żadnej niechęci nie zauważyłem, ale jak ktoś idzie do plugawej dzielnicy, to i za nic może oberwać” – twierdzi jeden z polskich
lekarzy pracujących w Wielkiej Brytanii.
„Ja nie myślę o brexicie i nie uważam, aby miał wielki wpływ
na moje plany. Pracuję w NHS i otrzymałam list od naszego
CEO [Chief Executive Officer to dyrektor zarządzający
w danej firmie – przyp. autora], który oferował pomoc
i zwrot wszelkich kosztów związanych z administracyjną
stroną mojego pozostania w UK. Większość moich kolegów
ma raczej podobne doświadczenia. Ogólnie spotykam się
z bardzo pozytywnym odbiorem Polaków w UK. Uważani
jesteśmy za bardzo pracowitych i rzetelnych. Myślę, że lekarze to grupa zawodowa, która umie sobie radzić z wszelkimi
przeciwnościami i są one raczej stymulujące niż demoralizujące. Nasze sukcesy wynikają z rzetelnego programu nauczania na akademiach medycznych. Choć proces ten był
bolesny, teraz widzę jego ogromne zalety. Jeżeli z jakiegoś
powodu życie zawodowe w UK przestanie być satysfakcjo-
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nujące, rozważę powrót do Polski, a może wyjadę do
innego kraju” – napisała do mnie Magda Czerwińska,
psychiatra z Londynu.

NHS cały czas zaprasza
Ze względu na spore braki wykwalifikowanej kadry medycznej, NHS już w 2017 r. planował ściągnąć do Wielkiej
Brytanii 500 lekarzy rodzinnych z innych państw (głównie z Polski, Litwy i Grecji). „The Telegraf” donosił wówczas, że medykom oferowano 90 tys. funtów pensji
rocznie i pomoc w zmianie miejsca zamieszkania. Taki
drenaż mózgów i odpływ zwłaszcza młodych lekarzy
z Polski stanowi dla nas istotne zagrożenie. Średni wiek
lekarza wykonującego zawód w kraju nad Wisłą to obecnie ponad 49 lat, a w przypadku specjalistów medycyny
rodzinnej – 54 lata. Śląska Izba Lekarska alarmuje, że
średnia wieku pediatrów na jej terenie wynosi 59 lat,
położników i ginekologów – prawie 60 lat,
a chirurgów klatki piersiowej aż 64 lata!

I jakoś nikt nie protestuje z tego powodu, ponieważ demokrację w tym kraju liczy się w wiekach, a w Polsce
komuniści nauczyli ludzi, że wszyscy mają mieć tyle
samo”.
„Poznałem Niemcy, Francję i Anglię w ramach wielomiesięcznych staży. I jako lekarz wróciłem do Polski. Mój
status materialny w Polsce jest podobny do statusu kolegów w Niemczech i nieco gorszy niż kolegów w Norwegii i Szwecji. Pytanie, czy koszt bycia obcokrajowcem
wyrównuje zyski ekonomiczne? A może bądźmy dobrymi lekarzami w Polsce? Polecam ten trend. Jest osiągalny pod względem ekonomicznym”.

W Polsce i na Wyspach
– porównanie

„W UK pacjent sam usprawiedliwia
się w pracy przez pierwszych siedem dni kalendarzowych (i pracodawca musi uznać taki self-certificate). Nie wystawiamy zwolnień na
pierwszych siedem dni choroby. Dopiero, gdy pacjent jest chory dłużej, zwolnienia
wystawiane są od drugiego tygodnia choroby.
Przypuszczam, że oszczędza to jakieś 50 proc. czasu pracy związanej ze zwolnieniami, szczególnie
w sezonie zimowym. Zwolnienia są wydawane w formie
papierowej – drukowane z komputera, co zajmuje kilka
sekund. Każde zwolnienie ma unikalny kod QR, który
zawiera informację o pacjencie, jego numer NHS, diagnozę, czas zwolnienia. Pracodawca skanuje kod QR do
swojego komputera w ciągu ułamka sekundy. System
wydawania zwolnień on-line w UK nie istnieje”.
„Trudni, roszczeniowi pacjenci w UK? Takie kontakty
zdarzają mi się codziennie. Czasem zabawne, czasem
mniej. Najczęściej z pacjentami z byłych demoludów,
często z Polski. Najbardziej domagający się różnych
niepotrzebnych badań czy testów są Rosjanie i ludzie
z byłych republik radzieckich. Podobnie Włosi. Polacy
trochę już przywykli do NHS i wiedzą, co mogą dostać,
a czego nie”.
„W Wielkiej Brytanii lekarz specjalista w randze konsultanta zarabia w NHS 7,5 tys. funtów miesięcznie. To więcej, niż zarabia tam nie tylko pielęgniarka i dyrektor szpitala, w którym rzeczony lekarz pracuje, ale także więcej,
niż dostaje odpowiednik posła w Izbie Lordów. Ci ostatni napisali ostatnio petycję do królowej, że chcieliby
zarabiać tyle co lekarze. W prywatnym sektorze podane
zarobki lekarza należy pomnożyć przez dwa lub trzy.
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Graf. licencja Artmedia Partners

O różnicach w pracy lekarza w Polsce i Wielkiej Brytanii często piszą
użytkownicy portalu Esculap.com.

Na zakończenie
Lekarze z Wysp Szetlandzkich w Szkocji zaczęli niedawno wypisywać tzw. zielone recepty. Zalecają w nich pacjentom piesze wędrówki, obserwację ptaków i spacery
po plaży wzdłuż Atlantyku. W naszym kraju taki kolor
druków może przywoływać wspomnienia z lat 90. XX w.
(zielone recepty miały wtedy gwarantować pacjentom
równy dostęp do leków refundowanych).
Wróćmy do biegania i wizyty w Londynie. Po ukończeniu
Vitality Big Half Marathon poszliśmy z przyjaciółmi zwiedzać krążownik HMS Belfast, zacumowany na Tamizie,
tuż przy Tower Bridge. Potężnie uzbrojony okręt to żywa
historia – brał udział w operacji „Overlord”, czyli lądowania aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 r., a także
w wojnie koreańskiej (1950–1952). Następnego dnia wybraliśmy się na długi spacer wąskimi ulicami Notting
Hill, ale nie spotkaliśmy Hugh Granta ani Julii Roberts.
Wśród licznych straganów z książkami, antykami i różnymi pamiątkami można było – poza angielskim – usłyszeć
francuski, włoski, niemiecki, rosyjski i polski... 
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NA CZASIE
pracę i w jakich warunkach wykonuje. Jeśli jego stan
poprawił się częściowo, ale powrót do pracy z dużym
prawdopodobieństwem spowoduje ponowne pogorszenie, pacjent nadal jest niezdolny do wykonywania aktualnej pracy.
Czy wielu pacjentów, po konsultacji lekarskiej, prosi
panią doktor o zwolnienie, czy raczej to pani sugeruje
pacjentom konieczność wystawienia zwolnienia?
Wśród moich pacjentów można wyróżnić kilka grup.
Jedna to osoby, które ze względu na bardzo ciężki stan
w żadnym razie nie są zdolne do pracy, i im po prostu
zwolnienie wystawiam.

Fot. archiwum

Drugą grupę stanowią pacjenci z różnymi zaburzeniami
i chorobami psychicznymi o umiarkowanym nasileniu,
którzy mogą pracować i nie wyobrażają sobie pójścia na
zwolnienie. Nota bene do tej grupy zaliczają się często
lekarze. Jeśli mimo nasilonych objawów stanowczo nie
zgadzają się na pójście na zwolnienie, zastanawiamy się
wspólnie, czy jest to rzeczywiście korzystne oraz czy
w ich pracy można funkcjonować np. w stanie gorszego
skupienia czy większego napięcia. Dopiero po takiej rozmowie razem podejmujemy decyzję co do zwolnienia.

Zwolnienia
– „lewe” czy
„prawe”?
Trzy pytania do

dr Magdaleny Flagi-Łuczkiewicz,
lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii
Pani doktor, czemu służą zwolnienia lekarskie?

Z

wolnienie lekarskie jest po to, by pacjent mógł
wrócić do zdrowia, a konkretnie – odzyskać zdolność do pracy. Wystawiając zwolnienie, biorę pod
uwagę nie tylko stan zdrowia pacjenta, ale także, jaką
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Trzecia grupa to osoby, których zły stan psychiczny wynika bezpośrednio z warunków i atmosfery w pracy. Takim pacjentom zdarza się prosić o zwolnienie, często już
na początku wizyty, po prostu dlatego, że nie są w stanie
pójść do pracy. Niektórzy dostają ataku paniki na widok
budynku, w którym pracowali, albo na dźwięk telefonu
służbowego. W moim odczuciu to nie są osoby, które
naciągają na zwolnienia, tylko cierpiący ludzie, często
skrzywdzeni lub mobbingowani, czasowo niezdolni do
wykonywania obecnej pracy.
W ostatnich miesiącach w wypowiedziach polityków
i w mediach pojawia się termin „lewe zwolnienia
lekarskie” – głównie w kontekście protestów pracowniczych. Czy lekarze wystawiają „lewe zwolnienia”?
Orzekanie o zdolności lub niezdolności do pracy nie
jest testem papierkiem lakmusowym, tylko procesem
wymagający badania i wnikliwej analizy całości sytuacji. Gdy mam w gabinecie kogoś, kto jest roztrzęsiony,
zastraszony, sfrustrowany, załamany tym, co się dzieje
w jego miejscu pracy, widzę człowieka, którego stan
psychiczny jest zły ze względu na niemożność zaadaptowania się do warunków zewnętrznych. W klasyfikacji
ICD-10 takie zjawisko koduje się jako zaburzenia adaptacyjne. Stan psychiczny tego pacjenta się pogorszy,
jeśli będzie tkwił w toksycznym środowisku i nie zajmie
się swoim zdrowiem. Zwolnienie lekarskie może pomóc
w wyciszeniu reakcji stresowej organizmu. Moi pacjenci zdrowieją, wracają do pracy, czasem tej samej, czasem innej. Zasadność zwolnień moich pacjentów często bywa kontrolowana przez ZUS, szczególnie od
czasu wprowadzenia e-zwolnień. Skrócenie zwolnienia
przez lekarza orzecznika zdarza się jednak absolutnie
sporadycznie, do zdecydowanej większości ZUS nie ma
zastrzeżeń. 
Pytała Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk
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PRAWO

Dwie strony
barykady

Fot. archiwum

cz. 4

PRZEMYSŁAW RAWA-KLOCEK, adwokat
Poprzedni artykuł, dotyczący cywilnoprawnych
możliwości ochrony dóbr osobistych lekarzy, został skonstatowany twierdzeniem, że w przypadku
zachowań szkalujących dobre imię medyka przysługiwać mu mogą roszczenia pieniężne od osób
dopuszczających się niepożądanych zachowań.
Zasadniczo, zgodnie z art. 24 §1 zdanie trzecie k.c.,
lekarz, którego dobra osobiste zostały naruszone,
może żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Chociaż użyte przez ustawodawcę pojęcie „zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny” nie powinno budzić
większych wątpliwości, należałoby się zastanowić,
co wyznacza granicę wysokości „odpowiedniej
sumy pieniężnej” i czym jest „zadośćuczynienie
pieniężne”.

P

rzede wszystkim zadośćuczynienie pieniężne,
w przeciwieństwie do odszkodowania, stanowi
rekompensatę za szkodę niemajątkową. Zasadniczą rolą tej instytucji prawa cywilnego jest naprawienie krzywdy, której doznał lekarz w związku z zachowaniem naruszającym jego dobra osobiste.
Krzywda, zgodnie z doktryną i orzecznictwem, może
przybrać postać zarówno fizycznych dolegliwości, jak
i psychicznych cierpień pokrzywdzonego. Krzywda,
a precyzyjniej rzecz ujmując – jej rozmiar będzie wyznaczał nie tylko zasadność dochodzonego roszczenia
o zadośćuczynienie, ale również m.in. wysokość zadośćuczynienia pieniężnego. Zatem, jak ustalić wysokość dochodzonego zadośćuczynienia? Po pierwsze,
trzeba wziąć pod uwagę rozmiar i charakter krzywdy,
której doświadczył poszkodowany lekarz. Istotne
są przeżyty ból i cierpienia. Po drugie, wysokość zadośćuczynienia winna być odczuwalna dla pokrzywdzonego i powodować złagodzenie i rekompensatę
doznanej krzywdy. Ponadto powinna przywracać poszkodowanemu równowagę emocjonalną naruszoną
przez doznaną krzywdę. Po trzecie, suma zadośćuczynienia nie może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się uprawnionego. Z tego płynie oczywisty
wniosek, że każdy przypadek ustalenia wysokości zadośćuczynienia pieniężnego należy oceniać indywidu-
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alnie. Błędem przy ustalaniu wysokości omawianego
roszczenia jest sugerowanie się „jeden do jednego”
wydawanymi przez sądy powszechne wyrokami
w innych sprawach dotyczących obowiązku zapłaty
zadośćuczynienia. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego:
„sąd, ustalając wartość zadośćuczynienia, powinien
opierać się na obiektywnych i sprawdzalnych kryteriach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej
sytuacji stron” (zob.: wyrok Sądu Najwyższego
z 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00). Zadośćuczynienie jest więc sposobem naprawienia krzywdy, która
powinna być, poza ograniczeniem wynikającym z zasady równości, oceniana indywidualnie w każdym
przypadku (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z 1 czerwca
2017 r., sygn. akt: I CSK 595/16). Wspomniana indywidualizacja jest wynikiem kilku czynników. Mianowicie
pokrzywdzeni lekarze różnie radzą sobie z traumą
powstałą w wyniku naruszeń dóbr osobistych. Innym
problemem jest to, że nawet w przypadku takiego
samego czy też podobnego naruszenia dobra osobistego różne dla konkretnej osoby mogą być jego skutki. Niezależnie od tego zadośćuczynienie winno mieć
charakter całościowy i obejmować przede wszystkim
cierpienia psychiczne, trudne do zrekompensowania
i oddziałujące nie tylko na sferę uczuciową osoby pokrzywdzonej. Podsumowując, wysokość dochodzonego przez lekarza zadośćuczynienia zależy przede
wszystkim od chronionego dobra, wielkości szkody
i jej charakteru.
Zgodnie z treścią art. 24 §2 k.c., oprócz żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy
pieniężnej na wskazany cel społeczny lekarz, którego
dobra osobiste zostały naruszone, może żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wskutek
naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda
majątkowa, co zostanie szczegółowo poruszone w kolejnym artykule. 

Lekarzu! Od porozumienia z Ministerstwem Zdrowia
minęło 14 miesięcy. Jeżeli nadal nie otrzymujesz
wynagrodzenia zgodnego z rozporządzeniami,
zgłoś się do Moniki Potockiej, rzecznika praw
lekarza w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
tel.: 512-33-12-30.
Obrona Twoich praw jest naszym celem.
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LISTY DO REDAKCJI

W

„Pulsie” z marca 2019 r. w artykule pana Filipa
Niemczyka pt. „Prawo do badań prenatalnych
a klauzula sumienia” dwukrotnie wskazywany jest jako
obowiązujący przepis prawny, który został uznany przez
Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z konstytucją.
Chodzi o art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, a dokładniej o zapis tyczący się „obowiązku
wskazania realnych możliwości uzyskania świadczenia
u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”.
Wyrok TK w tej sprawie zapadł 7 października 2015 r.,
w życie wszedł zaś 16 października 2015.

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/
komunikaty-po/art/8603-prawo-do-odmowy-wykonaniaswiadczenia-zdrowotnego-niezgodnego-z-sumieniem/
Autor słusznie skądinąd podnosi wątpliwości etyczne
dotyczące możliwości powoływania się na klauzulę sumienia w przypadku badań prenatalnych. W kwestii czysto prawniczej jednak, przytaczając także niebudzący
wątpliwości przykład zastosowania klauzuli sumienia
w przypadku aborcji, pan mecenas wprowadza moim
zdaniem czytelnika w błąd, gdy wspomina o „obowiązku
poinformowania o realnych możliwościach”. (...)
Jacek Sowiński

W

artykule „Prawo do badań prenatalnych a klauzula sumienia” („Puls”, marzec 2019) mec. Filip
Niemczyk przytoczył art. 39 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty. Autor nie wspomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r. (Prawo do
odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem K 12/14) w sprawie wszczętej przez
Naczelną Radę Lekarską. Wyrok ten diametralnie zmienia istotę art. 39. Czyni to przedstawioną interpretację
art. 39 nieaktualną w zakresie normy, że „lekarz musi
wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia
u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym” (chodzi
oczywiście o dowolne świadczenie medyczne, które
może budzić sprzeciw sumienia lekarza). W świetle przytoczonego wyroku lekarz nie ma takiego obowiązku.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim nakłada na lekarza powstrzymującego się od wykonania
świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym
podmiocie leczniczym, jest niezgodny z art. 53 ust. 1
w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.
W uzasadnieniu „Trybunał stanął na stanowisku, że obowiązek ten stanowi ograniczenie wolności sumienia. Konstytucyjna gwarancja tej wolności sumienia chroni bowiem jednostkę nie tylko przed przymusem podjęcia
bezpośredniego zamachu na chronione dobro, lecz także
przed takim postępowaniem niezgodnym z sumieniem
jednostki, które pośrednio prowadzi do nieakceptowalnego etycznie skutku, w szczególności przed przymusem
współdziałania w osiąganiu celu niegodziwego”. Wyrok
TK zapewnia więc podstawowe prawo lekarza do odmowy współudziału w czynach, które budzą sprzeciw jego
sumienia, również w ramach przerzucenia odpowiedzialności na innego lekarza.
Trybunał orzekł także, że część art. 39, w zakresie,
w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego
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w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest
niezgodna z zasadą prawidłowej legislacji, wywodzoną
z art. 2 i art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ciekawe jest uzasadnienie: „Trybunał uznał, że w świetle
art. 53 ust. 1 konstytucji oraz aktów prawa międzynarodowego prawo do sprzeciwu sumienia powinno być uznane
za prawo pierwotne względem jego ograniczeń.
Art. 39 zakwestionowanej ustawy nie kreuje przywileju
dla lekarza, gdyż wolność sumienia każdego człowieka
jest kategorią pierwotną, którą prawo konstytucyjne oraz
regulacje międzynarodowe jedynie poręczają. Wolność
sumienia – w tym ten jej element, którym jest sprzeciw
sumienia – musi być respektowana niezależnie od tego,
czy istnieją przepisy ustawowe ją potwierdzające. Ustawodawca nie może więc dowolnie kształtować albo znosić tego »przywileju«, lecz musi respektować konstytucyjne warunki ustanawiania ograniczeń wolności i praw
człowieka i obywatela”.
Trybunał uznał także, że obowiązek poinformowania
przełożonego o odmowie wykonania świadczenia niezgodnego z sumieniem, a także adnotacja dotycząca
takiej sprawy w dokumentacji medycznej są zgodne
z konstytucją.
Odnośnie do badań prenatalnych nie mogę zgodzić się
z opinią zamieszczoną w artykule, że przekazanie informacji dotyczącej tych badań jest aksjologicznie neutralne. Po pierwsze, badania te niosą poważne ryzyko dla
zdrowia i życia dziecka, dlatego lekarz ma obowiązek
rzetelnie poinformować o tym matkę. Po drugie, jeśli
lekarz uzyska informację od matki, że w wyniku badania
prenatalnego wskazującego na chorobę dziecka decyduje się ona na aborcję, może uznać tę decyzję za efekt
jego działania. Jest to właśnie sytuacja, w której ma
prawo skorzystać z klauzuli sumienia i nie ma tu znaczenia „brak bezpośredniości”. Przytoczony wyrok
Trybunału Konstytucyjnego umacnia to prawo.
Dr hab. n. med. Andrzej Lewandowicz
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PRAWO

Klauzula sumienia
Fot. archiwum

w świetle wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
FILIP NIEMCZYK, adwokat

A

rtykuł „Prawo do badań prenatalnych a klauzula
sumienia”, który ukazał się w marcowym numerze „Pulsu”, przyniósł wątpliwości czytelników
odnośnie do interpretacji i stosowania prawa do klauzuli sumienia po wyroku TK (K 12/14), zgodnie z którym
art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(dalej: u.z.l.) w pewnym zakresie został uznany za niekonstytucyjny. W tym kontekście podstawowe pytania
brzmią: w jaki sposób lekarz może skorzystać z klauzuli
sumienia? czy lekarz ma obowiązek wskazania realnych
możliwości uzyskania świadczenia, od którego wykonania powstrzymuje się jako niezgodnego z sumieniem?
jak kształtuje się odpowiedzialność lekarza i podmiotu
leczniczego w sytuacji, w której lekarz nie skorzysta
skutecznie z klauzuli sumienia?
Nie kwestionując fundamentalnego znaczenia wolności
sumienia, sytuację, w której lekarz powstrzymuje się od
wykonania świadczeń zdrowotnych, należy traktować
jako wyjątkową – mając na względzie istotę zawodu oraz
obowiązujące przepisy. Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco. Wyrok TK nie prowadzi do dowolności
w skutecznym korzystaniu z instytucji klauzuli sumienia,
a w pewnych sytuacjach wskazanie realnych możliwości
uzyskania świadczenia u innego lekarza może okazać się
konieczne. Warunki skutecznego skorzystania z klauzuli
sumienia w obecnym stanie prawnym są moim zdaniem
cztery. Po pierwsze, lekarz musi upewnić się, że pacjent,
którego dotyczyć ma odmowa, nie znajduje się w stanie,
gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia medycznego mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia
(art. 39 w zw. z art. 30 u.z.l.). Po drugie, jeśli lekarz wykonuje zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach
służby, zobowiązany jest uprzednio powiadomić na piśmie przełożonego, że określonych świadczeń medycznych ze względu na klauzulę sumienia nie wykonuje (art.
39 zd. 2 u.z.l.). Po trzecie, zobowiązany jest odnotować
i uzasadnić swoją decyzję w dokumentacji medycznej
(art. 39 zd. 1 in fine u.z.l.). Po czwarte, świadczenie medyczne, od którego wykonania lekarz się powstrzymuje,
nie może być aksjologicznie obojętne. Ten ostatni warunek, niewyrażony wprost w ustawie, ale podkreślany
w uzasadnieniu wspomnianego wyroku TK, ma wykluczać
powoływanie się na klauzulę sumienia ze względów, których nie można społecznie akceptować, np. rasowych,
czy też dozwalać na moralny relatywizm i subiektywizm.
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Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych warunków prowadzi moim zdaniem do sytuacji, w której lekarz
nie może skutecznie powołać się na klauzulę sumienia,
a zatem chociażby sumienie nie pozwalało mu wykonać
określonego świadczenia medycznego, zobowiązany
jest go udzielić.
Wykładnia aktualnego stanu prawnego wzbudzi zapewne sprzeciw zwolenników bezwarunkowego interpretowania instytucji klauzuli sumienia. Warto jednak zwrócić
uwagę, że TK jedynie w części podzielił zastrzeżenia
odnośnie do art. 39 u.z.l. sformułowane we wniosku
NRL. Podkreślił w szczególności, że wymogi, takie
jak obowiązek uprzedniego poinformowania przełożonego o możliwości powołania się na klauzulę sumienia
w określonych sytuacjach lub wpisania i uzasadnienia
takiego faktu w dokumentacji medycznej, nie prowadzą
w żaden sposób do „łamania” lekarskich sumień, pozwalają zaś w taki sposób organizować pracę podmiotu
leczniczego, aby wszelkie świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych mogły być udzielane,
a prawa pacjentów respektowane.
Omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnego wzmocnił
pozycję lekarza powołującego się na klauzulę sumienia,
zwalniając z obowiązku wskazania realnych możliwości
uzyskania danego świadczenia medycznego u innego
lekarza, ale tylko pod warunkiem spełnienia pozostałych
warunków proceduralnych. Nie rozwiązał jednak problemu dostępu pacjenta do informacji o świadczeniach,
jakie w ramach publicznej służby zdrowia może uzyskać,
nie wskazał bowiem, na kim spoczywa odpowiedzialność za realizację tego kluczowego prawa pacjenta. Jeśli
nie jest to obowiązek lekarza, czy zatem spoczywa na
podmiocie leczniczym, na NFZ czy na organach państwa?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmioty lecznicze mają prawo oczekiwać od swych pracowników, aby
złożyli oświadczenia, czy będą korzystać z klauzuli sumienia. Nie jest natomiast jasne, czy pacjenci mają prawo
domagać się upublicznienia takiej informacji. Wątpliwości tych omawiany wyrok TK nie rozwiał, a są tym
bardziej uzasadnione, że w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (por. np.: wyrok
z 26 maja 2011 r., R.R. przeciwko Polsce, 27617/04), jeśli
państwo przyjmuje przepisy ustawowe dopuszczające
dokonanie określonych świadczeń medycznych, nie
może zarazem tworzyć ram prawnych, które ograniczałyby realne możliwości ich uzyskania. 
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Fot. archiwum

o zwrot wypłaconych panu B.
50 tys. zł, wskazując, że szkoda nastąpiła z winy dr. J. Podjęto działania
mające na celu ustalenie, czy postępowanie medyczne dr. J. było prawidłowe, a w konsekwencji, czy ubezpieczyciel lekarza zobowiązany jest
dokonać zwrotu wypłaconej kwoty.

Analiza
przypadków
cz. 3

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny
KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
Wydawać by się mogło, że popełnienie błędu medycznego
zawsze łączy się z koniecznością przyznania i wypłacenia
odszkodowania. W większości przypadków tak właśnie jest.
Ale czy zawsze? Przedstawiamy analizę przypadku, która
wydaje się zaprzeczać tej tezie.
18.07.2013 r. pan B. doznał urazu
prawej stopy na skutek niefortunnego stąpnięcia podczas wysiadania z samochodu dostawczego.
Tego samego dnia zgłosił się na
SOR Szpitala Powiatowego w W.
Lekarz J., po przeprowadzeniu badania fizykalnego i wykonaniu badania radiologicznego, rozpoznał skręcenie stawu skokowego. Panu B.
zalecono leki przeciwbólowe, okłady
miejscowe z altacetu, nieforsowanie
nogi na spacerach oraz kontrolę w
warunkach ambulatoryjnych.
Dwa dni później pan B. zgłosił się
do poradni ortopedycznej, gdzie po
analizie radiogramów z dnia wypadku rozpoznano wieloodłamowe
złamanie kości piętowej i zadecydowano o skierowaniu pacjenta do
szpitala. Pan B. został przyjęty na
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
ZOZ w D. Odnotowano znaczny
obrzęk stopy i pęcherze na skórze.
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Zastosowano leczenie objawowe
i miejscowe. Po sześciodniowej
obserwacji odstąpiono od leczenia
operacyjnego i pana B. wypisano
do domu. Pacjent kontynuował
leczenie ambulatoryjne do 3 listopada 2013 r. w poradni ortopedycznej oraz na oddziale rehabilitacji
dziennej.
W związku z nieprawidłową diagnozą postawioną przez dr. J. pan
B. złożył do sądu pozew przeciwko
Szpitalowi Powiatowemu w W.
i zażądał odszkodowania w wysokości 50 tys. zł. Sąd przyznał mu
wnioskowaną kwotę. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu I instancji. Po uprawomocnieniu się
wyroku ubezpieczyciel placówki
medycznej dokonał wypłaty zasądzonej kwoty.
W związku z tym ubezpieczyciel
Szpitala Powiatowego w W. wystąpił do ubezpieczyciela doktora J.

Zasięgnięto opinii lekarza specjalisty
z zakresu ortopedii i traumatologii.
Biegły stwierdził, że niewątpliwie na
SOR Szpitala Powiatowego w W.
uraz stopy pana B. zdiagnozowano
błędnie. Niemniej jednak nie miało
to niekorzystnych skutków. Opiniujący sprawę biegły utrzymywał, że
złamania wieloodłamowe kości
zawsze powodują znaczne, szybko
narastające obrzęki. Nawet jeśli są
wskazania do leczenia operacyjnego, zabieg rzadko przeprowadza się
w „trybie ostrym”. W celu ustalenia
terminu leczenia operacyjnego
złamania kości piętowej stosuje się
test – tzw. wrinkle sign („znak
zmarszczki”), który polega na
ściśnięciu palcami skóry w okolicach obrzęku. Jeśli powstanie
zmarszczka, oznacza to, że można
już podjąć się zabiegu.
Opiniujący przytoczył cytat z zaleceń Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, zgodnie z którymi
problem obrzęku w podobnych
urazach jest powszechny, od dawna
znany i operację należy przeprowadzać po 10–14 dniach. Fachowa
literatura podaje, że powikłania
w gojeniu się tkanek miękkich przy
tego typu operacjach występują
nawet w 30 proc. przypadków. Rekomenduje się więc odczekanie
z zabiegiem.
Biegły, odnosząc się do rozpatrywanej sprawy, podał, że wprawdzie
dr J. nie rozpoznał złamania, ale
|nie miało to wpływu na powstanie
obrzęku. Dwudniowa zwłoka
w chirurgii kości piętowej nie ma
żadnego znaczenia, tym bardziej że
często sami pacjenci zgłaszają się
do lekarza po kilku dniach od urazu,
a w międzyczasie obciążają stopę.
Leczenie, jakie zastosowano na
oddziale urazowo-ortopedycznym
(elewacja kończyny, leki przeciwobrzękowe, chłodzenie) i odczekanie z przeprowadzeniem zabiegu
nawet kilkanaście dni było zgodne
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ze sztuką lekarską. Dr J. nie miał
wpływu na decyzję odstąpienia
od leczenia operacyjnego podjętą
przez zespół oddziału urazowo-ortopedycznego, także zwłoka
w rozpoznaniu nie miała na tę decyzję żadnego wpływu. Biegły wyjaśnił, że choć doszło do błędu
diagnostycznego, nie wydłużył on
procesu leczenia, a obecne dolegliwości odczuwane przez pacjenta
nie są jego skutkiem, tylko efektem
urazu jako takiego.
Warto zwrócić uwagę, że opinia ta
zbieżna była z opinią innego biegłego sporządzoną w postępowaniu
sądowym prowadzonym przeciwko
szpitalowi w W. Stwierdzono, że
istniało duże prawdopodobieństwo,
iż mimo nierozpoznania złamania
pan B. nie obciążałby chorej kończyny ze względu na ból, a co za tym
idzie, doznany uszczerbek na zdrowiu nie wynika z opóźnionego rozpoznania, lecz z doznanego urazu.
W tym stanie rzeczy ubezpieczyciel
uznał, że choć miał miejsce błąd
diagnostyczny, brak trzeciej przesłanki odpowiedzialności, tj. związku przyczynowo-skutkowego nieprawidłowej diagnozy dr. J. ze
szkodą poniesioną przez pana B.
Pytanie redakcji:
Dlaczego ubezpieczyciel szpitala
zwrócił się z roszczeniem do lekarza i jego ubezpieczyciela?
Odpowiedź prawnika lekarza:
Zgodnie z art. 828 kodeksu cywilnego, o ile strony nie ustanowiły

inaczej, w dniu, w którym ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie,
nabywa on prawo do roszczenia
przeciwko osobie trzeciej, która
szkodę wyrządziła, do wysokości
odszkodowania zapłaconego poszkodowanemu.

krzywdę, ponieważ nastąpiło
uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, a po wypadku z 18.07.2013 r.,
z uwagi na utrzymujące się dolegliwości, musiał zmienić tryb
życia i ograniczyć dotychczasową
aktywność.

Po uznaniu zasadności roszczeń
w trakcie przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego lub
przegraniu sprawy sądowej ubezpieczyciel placówki medycznej
może zwrócić się do lekarza z roszczeniem o zwrot wypłaconego
świadczenia. To tzw. roszczenie
regresowe. Jego istotą jest fakt, że
podmiot, który był zobowiązany do
spełnienia roszczenia i spełnił je,
ma prawo domagać się zwrotu
środków od innego podmiotu.
Warunkiem skutecznego dochodzenia roszczenia przez szpital jest
udowodnienie, że to lekarz ponosi
odpowiedzialność.

Krzywda nie wynikała jednak
z zaniechania dr. J., lecz była konsekwencją wypadku pana B. Sąd
w wydanym wyroku w żaden sposób nie odniósł się do wpływu
błędnie postawionej diagnozy na
dalsze leczenie pana B., tylko do
skutków doznanego przez niego
urazu. Mimo stwierdzenia winy
lekarza, uznano, że krzywda związana jest ze skutkami wypadku,
a nie dwudniowej zwłoki we
wdrożeniu intensywniejszego
leczenia.

Pytanie redakcji:
Z jakiego więc powodu ubezpieczyciel lekarza J. odmówił uznania
wypłaty świadczenia, skoro sąd
uznał winę lekarza?
Odpowiedź prawnika lekarza:
Na wstępie należy wyjaśnić, że
w sprawie sądowej jedną stronę
był pacjent, a drugą – szpital
i jego ubezpieczyciel. Ubezpieczyciel lekarza nie jest więc w żaden
sposób związany wyrokiem sądu.
Czasem jednak wyroki sądowe
potrafią zaskoczyć. Sąd przyjął
bowiem, że pan B. doznał szkody,
którą należy zakwalifikować jako

Trudno stwierdzić, dlaczego zapadł
taki, a nie inny wyrok. Podkreślenia
wymaga fakt, że jedną z przesłanek
odpowiedzialności jest związek
przyczynowy między winą lekarza
a szkodą. Brak wystąpienia tej przesłanki powoduje brak odpowiedzialności. Skoro więc nie stwierdzono
związku między winą (błędem
w diagnostyce) a szkodą (która była
wywołana samym urazem, nie błędem w diagnostyce), brak było podstaw do uznania odpowiedzialności
lekarza. 

Z ojcostwem lepiej nie zwlekać

100 tys. aborcji rocznie w Hiszpanii
W katolickiej niegdyś Hiszpanii szybko postępuje dechrystianizacja. Kolejne lewicowe ekipy doprowadziły
nie tylko do zalegalizowania aborcji, ale też do umożliwienia jej przeprowadzania do 14. tygodnia ciąży. Usunięcie płodu jest też dopuszczalne w ciągu pierwszych
22 tygodni, np. z przyczyn eugenicznych lub jeśli zagraża zdrowiu albo życiu matki.
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Z wiekiem ojców rośnie ryzyko wcześnie pojawiającej
się, czyli trudniejszej w leczeniu, schizofrenii u potomstwa. Zagrożenie istnieje nawet bez genetycznego
obciążenia rodziców. Naukowcy z National Taiwan University doszli do tego wniosku po analizie genomów
rodziców ponad 1,6 tys. osób ze schizofrenią.

Pozew niedoszłego ojca
Sąd w stanie Alabama rozstrzygnął, że ojciec może
prawnie reprezentować swoje nienarodzone dziecko.
Ryan Magers, któremu nie udało się udaremnić aborcji,
złożył więc dwa pozwy. Jeden we własnym imieniu,
drugi – abordowanego płodu.
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Mec. BEATA KOZYRA-ŁUKASIAK
28 lutego 2019 r. weszła w życie część przepisów ustawy z 21 lutego 2019 o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw, opublikowanej w DzU z 2019 r.,
poz. 399.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia na okres rozliczeniowy
2019 r. przyjmuje się, że poprzednim okresem rozliczeniowym są dwa okresy rozliczeniowe 2018 r. łącznie.
Świadczeniodawcy zakwalifikowani do poziomu systemu
zabezpieczenia – szpitale ogólnopolskie spełniający
łącznie następujące warunki:
*udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitalnej izby przyjęć,
* realizujący w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy (28 lutego
2019 r.) umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
– mogą, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, złożyć do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek
o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ze skutkiem od
pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
Od 15 marca 2019 r. obowiązuje zmiana przepisów ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie
z którą określenie lekarz systemu oznacza:
– lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo lekarza po drugim
roku specjalizacji w tej dziedzinie, który kontynuuje
szkolenie specjalizacyjne, lub
– lekarza posiadającego specjalizację lub tytuł specjalisty
w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
– lekarza, który w ramach szkolenia specjalizacyjnego
ukończył moduł podstawowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej i kontynuuje
lub zakończył szkolenie specjalizacyjne oraz uzyskał
tytuł specjalisty – z zastrzeżeniem art. 57.
Na podstawie znowelizowanego przepisu art. 57 ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz, który
przepracował 3 tys. godzin w zawodzie na szpitalnym
oddziale ratunkowym, w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub
w szpitalnej izbie przyjęć.
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Lekarz, o którym mowa, jest obowiązany rozpocząć
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2018 r. W przypadku niespełnienia
tego wymogu przestaje być lekarzem systemu.
Zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do szpitalnego
oddziału ratunkowego lub do szpitala, do którego można
dojechać w najkrótszym czasie, wskazanego przez dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora
ratownictwa medycznego.
Odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego przez szpitalny oddział ratunkowy lub szpital,
o których mowa, skutkuje zastosowaniem kary umownej
określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy.
Zespół ratownictwa medycznego nie transportuje osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do jednostki
organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, która zgodnie z harmonogramem funkcjonowania jednostek organizacyjnych szpitali
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
w warunkach zwiększonej gotowości do udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie udziela świadczeń
w warunkach zwiększonej gotowości.

1 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 408, obwieszczenie marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia.
1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 27 lutego 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 397.
Zmiana została wprowadzona w załączniku nr 1 do rozporządzenia zawierającym wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki
ich realizacji, w lp. 60 porada specjalistyczna – medycyna
sportowa, w kolumnie 4, w części: organizacja udzielania
świadczeń.

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 27 lutego 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie trybu orzekania
o zdolności do uprawiania danego sportu przez
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia
oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem
życia, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 396.
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Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego
sportu wydaje się po wykonaniu badań lekarskich.
Badania przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie
medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych również lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji
medycznej.
W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej badania wykonuje lekarz posiadający
certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

cie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
7 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 28 lutego 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie recept, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 436.

Skierowanie na badania wstępne wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Realizacja recepty obejmuje jej otaksowanie oraz wydanie przepisanych na niej produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub wyrobów medycznych.

Orzeczenie o zdolności lub niezdolności do uprawiania
danego sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania.

Otaksowanie recepty polega na wytworzeniu Dokumentu
Realizacji Recepty dla każdej pozycji na recepcie.

W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19.
roku życia orzeczenie może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego
badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa
w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, oraz posiadanej dokumentacji
medycznej.

Dokument Realizacji Recepty obejmuje m.in. identyfikator miejsca udzielania świadczeń:

Gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
*zakres badań koniecznych do dokonania prawidłowej
oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego
sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania
lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
*jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny
stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
– wydaje skierowanie do uprawnionego lekarza, o którym
mowa na wstępie, by przeprowadził badania oraz wydał
orzeczenie.

1 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 27 lutego 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom
orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 395.
2 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra spraw wewnętrznych i administracji
z 26 lutego 2019 w sprawie wykonywania zadań
przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 411.
6 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 429, obwieszczenie ministra
zdrowia z 15 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych
i psychologicznych osób ubiegających się lub
posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obro-
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– w przypadku recept w postaci elektronicznej – identyfikator, o którym mowa w przepisach ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia,
– w przypadku recept w postaci papierowej – dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli dotyczy.
W związku z pojawiającymi się problemami z realizacją
recept w postaci papierowej, które nie zawierają numeru
REGON, doprecyzowane zostały przepisy rozporządzenia
w sprawie recept.
W przypadku realizacji recepty w postaci papierowej
Dokument Realizacji Recepty:
1) nie obejmuje danych pacjenta, z wyjątkiem numeru
PESEL,
2) obejmuje numer REGON, z wyjątkiem Dokumentu
Realizacji Recepty dla recept:
– „pro auctore” i „pro familiae”,
– na których nie przepisano produktu leczniczego, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub wyrobu medycznego, który ma być wydany za odpłatnością określoną w przepisach ustawy o refundacji,
i na których nie wpisano tych danych.
Recepta w postaci papierowej, na której nie wpisano
określonych danych, wpisano je nieczytelnie lub niezgodnie z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana pod warunkiem dokonania następujących czynności:
– w przypadku danych pacjenta osoba wydająca określa te dane na podstawie dokumentów przedstawionych przez okazującego receptę, pod warunkiem że
na recepcie zawarto imię albo imiona i nazwisko pacjenta, albo identyfikator usługobiorcy, czyli numer
PESEL pacjenta, a następnie zamieszcza je w Dokumencie Realizacji Recepty lub na rewersie recepty
papierowej,
– dane pacjenta dotyczące identyfikatora usługobiorcy,
a w przypadku recept refundowanych numer paszportu albo innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – jej
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numeru, osoba wydająca zamieszcza w komunikacie
elektronicznym, o którym mowa w przepisach ustawy o refundacji, przekazywanym do oddziału wojewódzkiego NFZ.

7 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 445, obwieszczenie ministra
zdrowia z 15 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających
się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego.
12 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 473, obwieszczenie marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego
2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”.
15 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 499, obwieszczenie marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego
2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy – Prawo farmaceutyczne.
16 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 15 lutego 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 401.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem
świadczeń realizowanych na szpitalnym oddziale
ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N” oraz zespole transportu medycznego, powinien w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać świadczenia zespołu transportu
medycznego.
W załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w trybie
hospitalizacji i hospitalizacji planowej”, dodaje się lp. 51
w brzmieniu: „Zespół transportu medycznego”.

21 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 537, obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 lutego 2019
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
22 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z 21 lutego 2019 o Agencji Badań Medycznych, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 447.
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Celem Agencji Badań Medycznych jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niekomercyjnych badań
klinicznych.
Działalność agencji polega na:
– dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz
projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze
konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych,
– wydawaniu opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dla organów administracji
publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji
zawartych umów,
– inicjowaniu i rozwijaniu współpracy międzynarodowej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie tworzonych przez agencję programów,
– inicjowaniu i realizacji własnych badań naukowych
oraz prac rozwojowych.
Organami agencji są prezes i Rada Agencji.
Prezes jest powoływany przez ministra zdrowia w drodze
konkursu na okres 6 lat.
Do zadań agencji w zakresie określonej wyżej działalności
należy:
– tworzenie i zarządzanie programami, na podstawie których będą dofinansowywane projekty, w tym projekty
interdyscyplinarne,
– upowszechnianie informacji o planowanych lub ogłaszanych konkursach,
– ocena wniosków i zawieranie umów z podmiotem wybranym w drodze konkursu,
– nadzór i kontrola realizacji projektów, m.in. projektów
interdyscyplinarnych,
– prowadzenie własnych badań naukowych i prac rozwojowych,
– dofinansowanie projektów niekomercyjnych badań
klinicznych.
Do zadań agencji należy również:
– dofinansowywanie projektów, np. interdyscyplinarnych,
zgodnych z programem, wyłonionych w drodze konkursu,
– organizacja i finansowanie badań naukowych lub prac
rozwojowych ad hoc w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych,
w tym projektów interdyscyplinarnych,
– upowszechnianie efektów zrealizowanych zadań,
– wspieranie przedsiębiorstw w prowadzeniu i rozwijaniu
działalności innowacyjnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych.
Agencja ma prawo dostępu do:
– danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do baz danych dotyczących świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
prowadzonych przez podmioty inne niż Narodowy Fundusz Zdrowia,
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– rejestrów medycznych, o których mowa w ustawie
o systemie informacji w ochronie zdrowia,
– dokumentacji medycznej.
Wybór projektów następuje w drodze konkursu ogłaszanego przez prezesa agencji.
W konkursie mogą brać udział:
– uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych
ustaw działające na terytorium RP, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,

26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra spraw wewnętrznych i administracji
z 6 marca 2019 w sprawie wykazu świadczeń
zdrowotnych, które mogą być udzielane przez
ratownika medycznego w ramach zadań Policji,
Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz
Państwowej Straży Pożarnej, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 472.
Rozporządzenie określa wykaz świadczeń zdrowotnych,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

– Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

*samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego
kursu kwalifikacyjnego ministra spraw wewnętrznych
i administracji,

– podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym
jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie
nauk medycznych, albo CMKP

*samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych
w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk
żywiołowych i w strefie działań wojennych,

– przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego,

*pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem

– prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
i siedzibę na terytorium RP oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w innej formie organizacyjnej niż
określone wyżej.
Do każdego konkursu prezes agencji powołuje zespół
oceny wniosków, w skład którego wchodzą pracownicy
agencji lub eksperci powołani przez prezesa.
Na podstawie wyników prac zespołu oceny wniosków
jego przewodniczący tworzy listę rankingową wniosków
uszeregowanych według uzyskanej punktacji i przedkłada ją prezesowi.
Po zaakceptowaniu przez prezesa listy rankingowej na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
agencji oraz na stronie internetowej agencji publikuje się
ogłoszenie o wynikach konkursu. Prezes zawiera z wybranym podmiotem umowę o realizację i dofinansowanie
projektu.
Prezes Rady Ministrów, minister zdrowia, minister rolnictwa, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, prezes
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych oraz dyrektor jednostki podległej ministrowi zdrowia właściwej w zakresie
monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych mogą
wystąpić do agencji z inicjatywą prowadzenia badania
naukowego w zakresie jej działalności.
Wymienione podmioty mogą udzielić dofinansowania
zainicjowanego przez nich badania naukowego na podstawie umowy zawartej z agencją.
Ustawa wprowadziła zmiany w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw acjenta. Podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą o Agencji Badań Medycznych i nie pobiera
opłaty z tego tytułu.
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– wykonującego zadania zawodowe w Policji, Służbie
Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej
Straży Pożarnej.

27 marca 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 576, obwieszczenie marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej.
29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 8 marca 2019 zmieniające
rozporządzenie w sprawie nadania statutu
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 494.
29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 6 marca 2019 w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy
dany produkt jest środkiem zastępczym, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 490.
29 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 21 marca 2019 w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz
zlecenia naprawy wyrobu medycznego, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 582.
1 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 26 marca 2019 w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 595.
Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą odpowiadają, stosownie do rodzaju
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wykonywanej działalności oraz zakresu udzielanych
świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym
w rozporządzeniu.

Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

Pomieszczenia i urządzenia szpitala odpowiadają, stosownie do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku
nr 1.

Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia:

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do innego niż
szpital zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
Wymagania określone dla oddziału stosuje się również
do jednostki organizacyjnej szpitala stanowiącej wyodrębnioną część struktury bezoddziałowej, w której
są udzielane świadczenia zdrowotne o jednolitym
profilu.
Pomieszczenia i urządzenia ambulatorium odpowiadają,
stosownie do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 2.
Pomieszczenia i urządzenia szpitala, który udziela
wyłącznie świadczeń zdrowotnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczający
24 godzin, odpowiadają, stosownie do zakresu
udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom
określonym w rozporządzeniu oraz w załączniku
nr 3.
Pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa
i krwiolecznictwa odpowiadają, stosownie do zakresu
udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym
wymaganiom określonym w załączniku nr 4.
Pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych odpowiadają, stosownie do zakresu udzielanych
świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom
określonym w załączniku nr 5.
Pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej, będącego zakładem leczniczym, odpowiadają, stosownie do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku
nr 6.
Pomieszczenia i urządzenia stacji dializ odpowiadają,
stosownie do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 7.
Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie
wymagania określone w §27, 30 oraz 37 rozporządzenia.
Do gabinetu dentystycznego w szkole, działającego
w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w §16,
27, 30 i 37 rozporządzenia.
Do zakładu leczniczego realizującego wyłącznie zadania
określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
zakładu lecznictwa odwykowego, z wyłączeniem oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, nie
stosuje się wymagań określonych w §18–20, 26–30, 41
i 42 rozporządzenia.
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*pomieszczeń szpitala lub innego niż szpital zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, od pomieszczeń wykorzystywanych do innych celów,
*ambulatorium, szpitala jednodniowego lub miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego – od
innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej
i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich
użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną
zakładu leczniczego.
Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń, w których
jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego
pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników
lokalu.
Pokoje chorych nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. Dopuszcza się
lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy
budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym,
terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem
uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe
szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych
i socjalnych, nie mogą być przechodnie.
Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń,
aparatury i sprzętu stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

5 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej
z 7 marca 2019 zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą pracownikom zatrudnionym w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
działających w ochronie zdrowia, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 532.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników
zatrudnionych w:
– państwowych jednostkach budżetowych działających
w ochronie zdrowia, utworzonych przez ministra
zdrowia,
– wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie do
wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2019 r. 
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BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ

ZASADY DZIAŁANIA
W związku z pojawiającymi się opiniami, że
Narodowy Fundusz Zdrowia powinien przede
wszystkim przekazywać środki finansowe
zgodnie z wyborem pacjenta, a każda inna
decyzja podyktowana jest faworyzowaniem
określonych grup podmiotów, należy spojrzeć
na całe otoczenie prawne podejmowanych
decyzji.

U

stawa o świadczeniach opieki zdrowotnej określa,
że „zawieranie przez NFZ umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem
art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania
w trybie konkursu ofert albo rokowań”.

Ogłoszenie konkursu na umowy o udzielanie świadczeń
określa też okres, w jakim będą one obowiązywać. Nie
ma możliwości ogłoszenia konkursu ofert i zawarcia
w jego wyniku umowy bezterminowej.

Sytuacja, w której dochodzi do zmiany wartości umów,
jest wynikiem nowych konkursów ofert.
Zasady przeprowadzania konkursu reguluje wspomniana
ustawa:
„Art. 134. 1. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe
traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób
gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

2. Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje (…) udostępniane są świadczeniodawcom na takich samych zasadach”.
W praktyce równe traktowanie świadczeniodawców
zapewnia rozporządzenie ministra zdrowia, które dokładnie określa kryteria brane pod uwagę przy ocenie
złożonych ofert. Konkursy siłą rzeczy nie gwarantują
utrzymania status quo – ani dotychczasowej wartości
umowy, ani nawet samego faktu jej zawarcia, co często
staje się powodem niezadowolenia dotychczasowych
realizatorów.
Niezależnie od faktu, że każdy wynik postępowania
budzić może emocje, obowiązek przeprowadzania konkursów wynika wprost z ustawy. A każde rozstrzygnięcie
rozpoczyna nowe umowy, oceniane przede wszystkim
na podstawie złożonych ofert, a nie faktów z historii.
Oczywiście do nowej umowy nie można wprost przenieść kwot ze starych kontraktów. Oznaczałoby to nierówne traktowanie świadczeniodawców, z pominięciem
zasad, które wynikają z obowiązujących przepisów.
W naszym przekonaniu w takiej sytuacji wyrazem szacunku dla pacjentów jest umożliwienie im na nowo wyboru miejsca udzielania świadczeń – nikt z nich nie zapisałby się do placówki, mając w perspektywie wieloletnie
czekanie na operację. 
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Czy Narodowy Fundusz Zdrowia (bądź szerzej – system
opieki zdrowotnej) dysponuje mechanizmami wpływającymi na jakość udzielania świadczeń?

Kontraktowanie świadczeń
Dobrze zbadanym mechanizmem poprawiającym jakość
udzielanych świadczeń jest zapewnienie ich realizacji
podmiotom o dużym doświadczeniu. Endoprotezoplastyka może być wykonywana wyłącznie przez podmioty,
które posiadają udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu tego zabiegu. Odpowiednie oświadczenia
zbierane są corocznie. Dodatkowym mechanizmem, badanym jednak wyłącznie w trakcie kontraktowania świadczeń, są kryteria jakościowe ustalane przez ministra zdrowia dla poszczególnych zakresów świadczeń.

Obliczanie ryczałtu
Przy obliczaniu ryczałtu jego wartość ulega zwiększeniu
w podmiotach, które posiadają:
 certyfikat akredytacyjny CMJ  świadectwo wydane
przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce
Mikrobiologicznej  świadectwo wydane przez Centralny
Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Metody finansowania
Podobnie jak w przypadku kontraktowania, mechanizmy
finansowania świadczeń opierają się na założeniu poprawy jakości przy większym doświadczeniu ośrodka. Mechanizmy te, w postaci współczynników zwiększających
cenę świadczenia, zostały ustalone dla:
 endoprotezoplastyki  operacji zaćmy  leczenia chirurgicznego wybranych lokalizacji nowotworów złośliwych.

Produkty kompleksowe
Poprawa jakości udzielanych świadczeń wynika z właściwej ich organizacji i udzielania w sposób kompleksowy,
to jest zapewniania nie tylko realizacji wybranych procedur, ale także rehabilitacji i opieki poszpitalnej. Świadczenia kompleksowe mają zastosowanie przy:
 prowadzeniu ciąży  leczeniu ostrych zespołów
wieńcowych  opiece nad chorymi z niewydolnością
krążenia (w trakcie pilotażu).

Standardy postępowania
Obowiązujące standardy:
 organizacyjny opieki okołoporodowej  zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia raka piersi.
Poza wymienionymi mechanizmami w planie pracy na
2019 r. Mazowiecki Oddział Wojewódzki, jako jedyny
w kraju, zadeklarował udostępnianie analiz benchmarkingowych dotyczących jakości świadczonych usług.
Jesteśmy przekonani, że analiza wybranych parametrów
oraz ich udostępnienie poszczególnym szpitalom zapoczątkuje proces poprawy organizacji i udzielania świadczeń przez szpitale na Mazowszu. 

Michał Dzięgielewski,
zastępca dyrektora ds. medycznych
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UCHWAŁA NR 14/R-VIII/19
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 27 LUTEGO 2019 R.
w sprawie przyznawania w drodze losowania
nagród dla lekarzy, którzy dopełnili obowiązku
doskonalenia zawodowego
Działając na podstawie art. 25 pkt 4 w związku z art. 5
pkt 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(DzU z 2018 r., poz. 168 t.j. ze zm.), uchwala się,
co następuje:
§1
1. Ustanawia się nagrody rzeczowe dla lekarzy, którzy
zostali wylosowani zgodnie z warunkami zawartymi
w Regulaminie Losowania Nagród stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. W każdym losowaniu przyznanych zostanie 5 nagród
dla lekarzy, którzy w okresach 12-miesięcznych, począwszy od 1.01.2018 r., złożą w Ośrodku Doskonalenia
Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie dokumenty w celu weryfikacji – obliczenia punktów edukacyjnych i dopełnią
obowiązku doskonalenia zawodowego, uzyskując
200 punktów w przynajmniej jednym zakończonym
okresie rozliczeniowym.
§2
1. Ustala się, że wartość jednej nagrody wynosi do
3 tys. zł brutto.
2. Kwoty przeznaczone na nagrody zostaną wyasygnowane ze środków przeznaczonych w budżecie Ośrodka
Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na organizację szkoleń.
§3
1. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania, zgodnie z Regulaminem Losowania Nagród dla lekarzy i lekarzy dentystów stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Osobom, które wylosowały nagrody, wręczone
zostaną zaświadczenia potwierdzające wygraną wraz
z informacją określającą sposób jej przekazania.
§4
1. Nagrody mają charakter rzeczowy, a ich przekazanie
następować będzie w formie refundacji w oparciu

o dokumenty księgowe (faktury) potwierdzające poniesienie kosztów odbytych szkoleń wybranych przez lekarza, w ciągu 18 miesięcy od dnia wylosowania nagrody.
2. Refundacji podlegają koszty uczestnictwa w szkoleniu
oraz zakwaterowania i podróży o łącznej wartości
3 tys. zł brutto.
3. Szkolenia muszą spełniać warunki określone w art. 19
ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.
§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
oraz Sekcji Finansowo-Księgowej Izby.
§6
Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w zakładce Punkty Edukacyjne – Dla Lekarzy.
§7
Traci moc uchwała nr 26/R-VII/17 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 21 kwietnia 2017 r. w sprawie
przyznania w drodze losowania nagród lekarzom, którzy
dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/R-VIII/19
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE
Z 27 LUTEGO 2019 R.
w sprawie ustanowienia
honorowego tytułu „Mentor”
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168 t.j. ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie ustanawia honorowy tytuł „Mentor”.
§2
Honorowy tytuł „Mentor” Okręgowa Rada Lekarska
w Warszawie przyznaje w drodze uchwały lekarzom
i lekarzom dentystom – członkom Okręgowej Izby Lekar-

SĄDY OKRĘGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
POSZUKUJĄ KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI
LEKARZA SĄDOWEGO LUB BIEGŁEGO SĄDOWEGO
Lekarze specjaliści zainteresowani wykonywaniem czynności
lekarza sądowego lub biegłego sądowego proszeni są
o nadsyłanie zgłoszeń listownie do sekretariatu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub na adres e-mailowy:
sekretarz@oilwaw.org.pl
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skiej w Warszawie, wyróżniającym się pasją i poświęceniem w nauczaniu zawodu i wychowywaniu
młodych lekarzy i lekarzy dentystów.
§3
Przyznanie honorowego tytułu „Mentor” potwierdza imienny dyplom.
§4
Przyznaje się tytuł „Mentor” w trzech kategoriach:
„Mentor Specjalista”, „Mentor Rezydent”, „Mentor
Lekarz Dentysta”.
§5
Tryb postępowania w sprawie przyznania honorowego tytułu „Mentor” określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§6
Środki finansowe przeznaczone na realizację
uchwały pochodzą z budżetu Komisji Młodych
Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§8
Traci moc uchwała nr 62/R-VII/16 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie z 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia honorowego tytułu
„Mentor”.
Wiceprezes ORL w Warszawie Jarosław Biliński,
sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczydłowska

OBWIESZCZENIE
NR 13/2019/VIII PRZEWODNICZĄCEJ
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WARSZAWIE Z 11 KWIETNIA 2019 R.
w sprawie uzyskania mandatu
delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy
na VIII kadencję 2018–2022 w rejonie wyborczym
nr K8/072 – Rejon Złotego Wieku (K)
Na podstawie § 45 ust. 3 regulaminu wyborów, będącego
załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r.) i uchwały nr 20/2019/VIII
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z 21 luty 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na
Okręgowy Zjazd Lekarzy na VIII kadencję 2018–2022 obwieszcza się, co następuje:
§1
Obwieszcza się uzyskanie mandatu delegata na Okręgowy
Zjazd Lekarzy na VIII kadencję 2018–2022 lek. Krzysztofa
Bieleckiego w rejonie wyborczym nr K8/072 – Rejon Złotego Wieku (K).
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
Ewa Miękus-Pączek
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Proj. K. Bryda

DOSKONALENIE ZAWODOWE

SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL
DLA WYTRWAŁYCH NAGRODY!

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL zaprasza do udziału w kursach m.in.
z zakresu prawa medycznego, psychologii i ratownictwa medycznego. Kursy organizowane przez OIL w Warszawie
są bezpłatne. Na szkoleniach trwających około 6 godz. w przerwie zapewniamy ciepły posiłek.
Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną: http://izba-lekarska.pl/lista-szkolen/
TERMINY KURSÓW

11.05.2019

Stany zagrożenia życia w gabinecie
lekarza dentysty

18.05.2019 Psychologiczne metody radzenia
sobie z bezsennością

18.05.2019 Kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna (Radom)

18.05.2019 Stany zagrożenia życia w praktyce
lekarza (Garwolin)

23.05.2019 Czy otyłość to choroba?
25.05.2019 Stany zagrożenia życia w praktyce lekarza
29.06.2019 Cukrzyca wyzwaniem dla lekarzy

Wykaz szkoleń będzie w ciągu półrocza aktualizowany, zapraszamy do sprawdzania na stronie internetowej izby
(www.izba-lekarska.pl) w zakładce szkolenia i konferencje oraz na profilu izby na FB.
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie, tel. 22-54-28-371 lub 784-986-561.
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Graf. K. Bryda

Epidemia HIV trwa
– Średni czas, który mija od zakażenia do rozpoznania,
szacujemy na trzy lata. Nie uważam więc, aby epidemia
HIV była w Polsce pod kontrolą – mówi prof. Magdalena Rosińska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Nosiciel HIV dawcą organu
Przeszczep przeprowadzili chirurdzy z Johns Hopkins
Hospital w USA. 35-latka, którą jako 6-tygodniowego
noworodka zakażono HIV podczas transfuzji krwi, była
dawczynią nerki. Biorca dzięki transplantacji pierwszy
raz od roku nie musi być dializowany. Chce on zachować anonimowość, jednak wiadomo, że również jest
nosicielem HIV.

Wirusy działają „altruistycznie”
Niektóre wirusy „poświęcają” swoje bezpieczeństwo,
aby miały szansę przetrwać inne. Odkrycie może mieć
znaczenie dla prac nad leczeniem infekcji wirusowych
oraz szczepieniami. Choć wirusy trudno zaliczyć do
organizmów żywych, badacze z Uniwersytetu w Walencji wykazali na łamach magazynu „Nature Microbiology”, że te złożone organiczne cząstki wykazują
„zachowania społeczne”.
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Wystarczy kropla moczu
Opracowany na Uniwersytecie Gdańskim test diagnostyczny zwiastuje prawdziwą rewolucję w diagnostyce
nowotworów układu moczowego. Polega na dodaniu do
uryny pacjenta pewnego związku, który reaguje z białkami pojawiającymi się w niej pod wpływem nowotworu.

30 zachorowań na godzinę
W Regionie Europejskim Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) co godzinę wykrywanych jest 30
przypadków gruźlicy.
Lek. Jarosław Kosiaty, redaktor naczelny „Esculapa”
Goniec Medyczny jest elektronicznym biuletynem informacyjnym,
wysyłanym bezpłatnie trzy razy w tygodniu pod blisko 100 tys. adresów poczty elektronicznej polskich lekarzy i innych profesjonalistów
medycznych – użytkowników portalu edukacyjnego „Esculap”
(www.esculap.com). Dostęp do wszystkich materiałów i usług w „Esculapie” jest bezpłatny, przy pierwszej wizycie wymagane jest jedynie
wybranie własnego loginu i hasła.
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SAMORZĄD LEKAR
SKI
LEKARSKI
WAŻNY I PO
TRZEBNY!
POTRZEBNY!
TRADYCJA
§ Istniał już w okresie dwudziestolecia międzywojennego
§ Zlikwidowany w 1950 r., reaktywowany w wolnej Polsce w 1989 r.

MISJA
§
§
§
§
§

Jest głosem środowiska lekarskiego
Lobbuje za korzystnymi dla lekarzy i lekarzy dentystów zmianami w ochronie zdrowia w Polsce
Stanowi platformę komunikacji wewnątrzśrodowiskowej
Interweniuje szybko i efektywnie zawsze, gdy naruszane jest dobre imię lekarza lub lekarza dentysty
Oferuje wiele udogodnień dla swoich członków

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§
§
§
§
§

Sprawuje pieczę nad sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty

§
§
§
§
§

Organizuje doskonalenie zawodowe

Ustala zasady etyki lekarskiej i dba o ich przestrzeganie
Przyznaje PWZL i PWZLD, zawiesza i pozbawia praw wykonywania zawodu
Prowadzi postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów
Prowadzi rejestry lekarzy, lekarzy dentystów oraz podmiotów zajmujących się
działalnością leczniczą
Integruje środowisko lekarskie
Działa na rzecz ochrony zawodu lekarza i lekarza dentysty
Prowadzi instytucje samopomocowe, wspiera lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodziny
Zajmuje stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa
oraz organizacji ochrony zdrowia

ELITARNOŚĆ
§ Jest powołany ustawowo
§ Świadczy o szczególnej randze zawodu zaufania publicznego

POMÓ¯ NAM REALIZOWAÆ ZADANIA SAMORZ¥DU,
NIE ZAPOMINAJ O OP£ACANIU
SWEJ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ!

z³

¯

lekarze
i lekarze dentyœci

z³

¯

lekarze
sta¿yœci

ZASADY ZWOLNIEÑ ZE SK£ADEK I NUMERY INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH
DO OP£AT SK£ADEK CZ£ONKOWSKICH:

www.izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/
tel.: 22-542-83-38 lub 39, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl
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KORZY
STAJ Z MOŻLIW
OŚCI, KTÓRE D
AJE CI
ORZYS
MOŻLIWO
DA
OKRĘ
GO
WA IZB
A LEKAR
SKA W W
AR
SZA
WIE!
OKRĘGO
GOW
IZBA
LEKARSKA
WAR
ARSZA
SZAWIE!
RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY
SKORZYSTAJ Z IZBOWEGO BECIKOWEGO!
Nieprzekraczalny termin sk³adania wniosków – 6 miesiêcy

GDY URODZI CI SIÊ DZIECKO,
Rada Funduszu Samopomocy wspomo¿e Ciê
w pierwszych trudnych miesi¹cach
wychowywania Twojego dziecka!

Gdy zmar³ twój bliski, który by³
lekarzem lub lekarzem dentyst¹
Jeœli jesteœ lekarzem lub lekarzem dentyst¹
i znalaz³eœ siê w trudnej sytuacji finansowej
z powodu choroby
OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE
NIE POZOSTAWI CIÊ BEZ POMOCY
ZG£OŒ SIÊ – mo¿esz uzyskaæ pomoc finansow¹.
Kontakt tel.: 22-542-83-33.

BY WYSZ£O CI NA ZDROWIE
JEŒLI LUBISZ UPRAWIAÆ SPORT I CHCESZ KORZYSTAÆ TANIEJ
Z OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH, ZAMÓW KARTÊ
I CIESZ SIÊ WOLNYM CZASEM!

FitProfit

ORGANIZUJESZ KONFERENCJÊ, SPOTKANIE BIZNESOWE LUB TOWARZYSKIE?
Jeœli jesteœ lekarzem lub lekarzem dentyst¹,
WYNAJMIJ BEZP£ATNIE SALÊ W SIEDZIBIE OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

OC REFUNDOWANE PRZEZ OIL W WARSZAWIE W SK£ADCE NA SAMORZ¥D LEKARSKI!

ZG£OŒ SIÊ
JU¯ DZIŒ!

Program grupowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów,
cz³onków OIL w Warszawie
Szczegó³owe informacje i formularz na stronie izby, a tak¿e u operatora programu
w siedzibie OIL w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18; Punkt Obs³ugi Lekarza April Polska Medbroker,
tel. (+48) 508-504-318, 508-725-727, e-mail: lekarz.medbroker@pl.april.com

ZESPÓ£ WYPALENIA ZAWODOWEGO
POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeœli czujesz, ¿e problem wypalenia zawodowego dotyczy Ciebie...
MO¯EMY CI POMÓC
Dyskretna, bezp³atna konsultacja i terapia.
ZWRÓÆ SIÊ DO SPECJALISTÓW OIL W WARSZAWIE
koordynator Monika Potocka, OIL w Warszawie, tel.: 512-331-230
wypaleniezawodowe@oilwaw.org.pl

www.izba-lekarska.pl
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CIEKAWE
Autorzy badania podkreślają, że nie w każdym przypadku wymienione czynności przyczyniły się bezpośrednio
do epizodu zaburzenia rytmu serca, ale mogły je nasilić.
Najważniejsze, że są „modyfikowalne” – podkreśla dr
Marcus. Na przykład ograniczenie używek może zmniejszyć ryzyko wystąpienia arytmii serca, jeśli faktycznie
taka sytuacja miała miejsce.

TAVI u młodych pacjentów
Kolejny przełom w użyciu TAVI (przezcewnikowego
wszczepienia zastawki aortalnej). Z najnowszych dwóch
badań, opublikowanych podczas konferencji Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego (ACC) w Nowym
Orleanie, wynika, że zabieg jest korzystny również dla
pacjentów młodych, z niskim ryzykiem operacji na
otwartym sercu. Dotychczas był stosowany wyłącznie
w przypadku chorych z wysokim i umiarkowanym ryzykiem operacyjnym, na ogół w starszym wieku.
W jednym badaniu uwzględniono ryzyko udaru mózgu,
zgonu oraz ponownej hospitalizacji w grupie 1 tys. pacjentów. Po roku u chorych po zabiegu TAVI sięgało ono
8,5 proc., a po operacji wszczepienia zastawki aortalnej
– 15,1 proc. Analizowano również zagrożenie udarem po
upływie miesiąca: w przypadku TAVI nie przekraczało
0,6 proc., a operacji – 2,4 proc.
Analityk Raj Denhoy z Jefferies twierdzi, że wskazania
do TAVI będą systematycznie rozszerzane. Wprawdzie to
metoda droższa (w Polsce za operację wszczepienia
zastawki NFZ płaci ponad 30 tys., za TAVI – około 100
tys.), jednak metoda zabiegowa wymaga krótszej hospitalizacji, pacjent szybciej wraca do pracy, a poza tym
powoduje ona mniej powikłań.
(Reuters, materiały własne)

Alkohol i kawa
Często nie wiadomo dlaczego u pacjenta nagle pojawiło
się napadowe migotanie przedsionków. Brakuje badań,
które by to wyjaśniały, tym ciekawsze są zatem obserwacje specjalistów amerykańskich. Wynika z nich, że
pewną rolę mogą odgrywać niektóre używki, np. alkohol
i kawa, a także forsowne ćwiczenia fizyczne lub mała
aktywność fizyczna.
Jeden z autorów badania, dr Gregory Marcus z University of California w San Francisco, twierdzi, że do takiego
wniosku skłania sondaż przeprowadzony wśród 1295
osób z napadowym migotaniem przedsionków. Przedstawiono im do wyboru 11 prawdopodobnych przyczyn:
picie alkoholu i kawy, ćwiczenia fizyczne, unikanie aktywności, niedospanie, spożywanie zimnych napojów
lub wychłodzonej żywności, częste spożywanie mięsa
lub dużej ilości soli oraz odwodnienie.
Pacjenci często nie uświadamiają sobie, kiedy odczuwają migotanie przedsionków, narzekają jedynie na
palpitacje w klatce piersiowej albo nieregularny czy
przyspieszony rytm serca. Wśród podanych przyczyn
najczęściej wskazywano spożycie alkoholu (35 proc.
badanych) i kawy (28 proc.). Następne w kolejności były
ćwiczenia fizyczne (23 proc.) oraz niedospanie (21 proc.).
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Dr. Deepak Bhat z Bostonu, który nie uczestniczył
w badaniu, twierdzi, że do migotania przedsionków
mogą się przyczynić zbyt forsowne ćwiczenia fizyczne
lub odwrotnie – unikanie wysiłku fizycznego. Dodaje, że
wpływ alkoholu na arytmię jest dość dobrze znany, bardziej dyskusyjne jest działanie kawy, ale ma pacjentów,
u których mała czarna doprowadziła do migotania
przedsionków.
(bit.ly/2Wwo13q, „Heart Rhythm”, luty 2019)

Mit czerwonego wina
Nawet niektórzy lekarze uważają, że kieliszek czerwonego wina lub odrobina innego alkoholu – to coś dobrego
dla zdrowia, szczególnie dla serca. Chyba najwyższy
czas skończyć z tym mitem, bo coraz więcej badań podaje go w wątpliwość. W Chinach przez dziesięć lat obserwowano w tym zakresie 0,5 mln osób. Wyniki: umiarkowane lub nawet niewielkie spożycie wina lub innego
alkoholu zwiększa ryzyko udaru mózgu.
A zatem o jakie ilości tu chodzi? Zaledwie o jedną, maksymalnie dwie porcje alkoholu dziennie – mały kieliszek
wina lub butelkę piwa.
Alkohol w takich ilościach zwiększa ryzyko udaru o 10–15
proc. Może to niewiele, ale przede wszystkim nie ma
dowodów, że umiarkowane spożywanie czerwonego
wina zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Wraz ze wzrostem spożycia alkoholu wzrasta ryzyko
udaru mózgu: przy czterech tzw. drinkach dziennie
zwiększa się do 35 proc.
W omawianych badaniach nie wykazano, że małe lub
umiarkowane ilości alkoholu zwiększają ryzyko zawału
serca. Autorzy badania nie mają wątpliwości, że tak jak
nie ma protekcyjnej ilości alkoholu, nie ma również żadnej bezpiecznej jego porcji.
– Teza, że wino i piwo mają jakąś magiczną właściwość
ochronną nie została potwierdzona – podkreśla znany
badacz wpływu stylu życia na zdrowie Richard Peto
z Oksfordu. Mówi o tym także dr Stephen Burgess
z Cambridge: – Najnowsze badanie mocno akcentuje,
że nie ma kardiowaskularnych korzyści z niewielkiego
nawet spożycia alkoholu.
Dr Burgess doradza, że jeśli już nie możemy zrezygnować z alkoholu, powinniśmy ograniczyć jego spożycie.
Ryzyko udaru mózgu jest bowiem wprost proporcjonalne do ilości spożywanego alkoholu. Ale badania amerykańskich i chińskich specjalistów nie wyjaśniają, w jaki
sposób alkohol zwiększa ryzyko udaru mózgu.
(„Lancet”, kwiecień 2019, BBC News) 

Zbigniew Wojtasiński
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O autyzmie w Siedlcach
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
w Stoku Lackim (w powiecie siedleckim) zorganizowano imprezę, której celem było wspieranie
rodzin z autystycznymi dziećmi, integrowanie
środowisk szkolnych oraz prezentacja twórczości
dzieci i młodzieży z autyzmem i bez.
Wcześniej odbył się konkurs plastyczny „Mój niebieski
przyjaciel”. Dla gości przygotowano widowisko muzyczne,
prezentację mody ekologicznej oraz zabawę integracyjną. 

Szkoła rodzenia
w Grójcu
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu otworzyło nową placówkę – Szkołę Rodzenia „Być bliżej”.
W planach zajęć dla kobiet od 30. tygodnia ciąży są
cztery spotkania po 90 minut. Informacji dotyczących
porodu i połogu udzielą położne, opiekę nad noworodkiem omówią lekarki z oddziału neonatologicznego,
ćwiczenia fizyczne przed porodem i po nim zaprezentują
fizjoterapeuci, a jak radzić sobie z emocjami wyjaśni
psycholog. Zajęcia odbędą się w kolorowych, przystosowanych do potrzeb przyszłych matek pomieszczeniach.
Na spotkania zapraszani są oczywiście oboje rodzice. 
mkr

Schizofrenia
nasza powszednia…
„Radomska Wiosna Psychiatryczna” – pod takim
hasłem odbyła się ogólnopolska konferencja
zorganizowana przez Samodzielny Wojewódzki
Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym.
– Nazwa naszej placówki okazuje się tak skomplikowana,
że mało kto potrafi ją zapamiętać. Dlatego prawie wszyscy używają określenia szpital w Krychnowicach – mówi
Mirosław Ślifirczyk, dyrektor lecznicy, którą utworzono
ponad pół wieku temu i która do dziś pozostaje jedynym
szpitalem psychiatrycznym w południowej części województwa mazowieckiego.
Konferencja „Radomska Wiosna Psychiatryczna” odbyła
się tutaj po raz pierwszy, ale dyrektor liczy, że stanie się
tradycją i co roku będzie przyciągała równie liczne grono
przedstawicieli świata medycznego. Tematów na pewno
nie zabraknie. – Tym razem skoncentrowaliśmy się na
różnych aspektach schizofrenii, ale były też odniesienia
do innych, bardzo aktualnych problemów: depresji oraz
stanów lękowych – wyjaśnia Anna Zielińska-Pacholicka,
psychiatra z radomskiego szpitala i jedna z organizatorek konferencji, nad którą patronat honorowy objął
Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
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Rewolucja w leczeniu schizofrenii
Ważnym tematem poruszanym podczas radomskiej konferencji były środki farmakologiczne wykorzystywane
w terapii zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii.
Dr n. med. Tomasz Tafliński (z Zespołu Leczenia Domowego działającego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), na co dzień stykający się z przewlekle
chorymi pacjentami z rozpoznaniem schizofrenii lub
zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, podkreślił
rolę nowoczesnego leku drugiej generacji zawierającego
substancję czynną paliperydon. Lek stanowi przełom
w terapii długoterminowej.
W jego opinii najważniejszym zadaniem współczesnej
psychiatrii jest zapobieganie nawrotom takich chorób
jak schizofrenia oraz ochrona mózgu przed procesami
neurotoksyczności. Stosowane przez lata preparaty
tzw. pierwszej generacji tego nie umożliwiały, dzisiejsze leki atypowe wykazują coraz wyższą skuteczność.
Oczywiście pod warunkiem, że są odpowiednio dawkowane i aplikowane.
Problemem pozostaje jednak przekonanie do farmakoterapii pacjenta. Dużo miejsca temu zagadnieniu
poświęcił prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
– Nawet brytyjskie badania wskazują, że decyzje
dotyczące sposobu leczenia podejmowane są bez
udziału pacjentów i ich rodzin. To duży błąd. Dlatego
zawsze denerwuje mnie określenie „zalecenia lekarskie”, sugerujące, że wielki pan lekarz dyktuje coś małemu pacjentowi. Wolę słowo negocjacje. Razem
z pacjentem powinniśmy bowiem wybierać najlepsze
rozwiązania.

Ciąża – ciężka próba dla psychiki
Prelekcję na ten temat wygłosiła prof. dr hab. n. med.
Agata Szulc, szefowa Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezes Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego. Jej wykład dotyczył
zaburzeń psychicznych w ciąży.
– Wiele spodziewających się dziecka kobiet, cierpiących
na chorobę dwubiegunową lub depresję, zastanawia się,
czy na czas ciąży powinny odstawić leki. Często nawet
lekarze mają co do tego wątpliwości. Jednak najnowsze
zalecenia są jednoznaczne: nic nie zmieniamy. Chyba że
pacjentka bardzo na to nalega. Wtedy należy ustalić dokładny harmonogram badań i wizyt kontrolnych, by czuwać nad jej stanem psychicznym – tłumaczyła Agata
Szulc.
Prelegentka przypomniała, że odstawienie leków może
mieć poważne konsekwencje w wyniku przewlekłego
stresu przeżywanego przez matkę. Mogą to być komplikacje położnicze, przedwczesny poród lub niska waga
urodzeniowa dziecka. U noworodków często występuje
rozdrażnienie i niepokój. Słaby stan psychiczny kobiety
w ciąży wpływa też na zaburzenie późniejszej relacji
z dzieckiem. 
Rafał Natorski
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Gabinety
stomatologiczne
w szkołach
W trzech wiejskich szkołach powiatu ostrowskiego: w Jasienicy, Nagoszewie i Jelonkach,
utworzono gabinety stomatologiczne.
Powstały w efekcie starań gminy Ostrów Mazowiecka
i NZOZ Medi-Dent o dofinansowanie z programu „Poprawa dostępności świadczeń stomatologicznych dla
dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Ministerstwo
Zdrowia przekazało 360 tys. zł na wyposażenie gabinetów, a gmina 86 tys. zł na adaptację pomieszczeń.
Dzięki tej inicjatywie wszyscy uczniowie do 18. roku
życia z tych gmin nie muszą już czekać na ciągle niedojeżdżające dentobusy. 

Podziękowania WUM
dla WOŚP
Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
jednogłośnie podjął uchwałę popierającą działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zawierającą podziękowania za pomoc, jakiej od wielu lat
udziela ona szpitalom klinicznym i całej polskiej
medycynie.
„Polska ochrona zdrowia nie byłaby w tym miejscu,
w którym jest, gdyby nie działalność WOŚP – tysięcy
wolontariuszy i milionów darczyńców. Skala wsparcia

fundacji dla placówek medycznych jest nie do przecenienia” – głosi uchwała.
Odbierając podziękowania, Jerzy Owsiak powiedział
m.in.: – Kiedy 27 lat temu organizowaliśmy pierwszy
Finał Orkiestry, a naszą ambicją było zebranie pieniędzy
na zakup płucoserca na oddział kardiochirurgii dziecięcej
CZD, nawet przez chwilę nie przypuszczaliśmy, że zmierzymy się z niezwykłą materią, jaką jest ludzka solidarność, życzliwość, radość tworzenia i wspólnego bycia,
a przede wszystkim chęć niesienia pomocy innym. 

Siedleckie Centrum
Onkologii
W 8. konkursie o tytuł TOP Inwestycji Komunalnej, organizowanym przez Europejski Kongres
Gospodarczy, Grupę PTWP oraz Portal Samorządowy, nominację uzyskało – obok 24 innych
projektów z całej Polski – Siedleckie Centrum
Onkologi i.
Centrum jest jedynym pełnoprofilowym ośrodkiem onkologicznym w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Jego uruchomienie skróciło oczekiwanie mieszkańców na szybką diagnostykę i leczenie
chorób nowotworowych na wysokim poziomie. Inwestycja o wartości około 112 mln zł została zrealizowana dzięki pomocy finansowej samorządu wojewódzkiego oraz
środkom unijnym.
W ubiegłym roku uznanie jury zdobył inny projekt z naszego województwa – budowa kolektorów w 12 szpitalach mazowieckich. 
mkr

Fot. W. Cerański

W

Wielkanocne
spotkanie seniorów
56

ielkanocne
spotkanie lekarzy seniorów odbyło
się 15 kwietnia
w Domu Lekarza.
Przy dzieleniu się
świątecznym jajkiem
życzenia licznie przybyłym seniorkom
i seniorom złożył
Łukasz Jankowski,
prezes ORL w Warszawie. Towarzyszył
mu skarbnik izby
dr Jan Kowalczuk.
Obecny był także
prof. Jerzy Jurkiewicz, prezes TLW
oraz dr Włodzimierz
Cerański, przewodniczący Komisji Lekarzy
Seniorów. 
mkr
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„It’s time!
– To już najwyższa pora!”
Gruźlica nadal groźna
Polska należy do krajów o niskiej zapadalności
na gruźlicę, niemniej jednak choroba nadal jest
groźna i nie należy jej lekceważyć.
– W niektórych krajach, gdzie zapadalność jest bardzo
niska, rezygnuje się z powszechnych szczepień przeciwko gruźlicy. Dotyczy to państw, w których przez trzy
kolejne lata stwierdza się poniżej pięciu przypadków na
100 tys. mieszkańców z dodatnim wynikiem bakteriologicznym, czyli wysoko prątkującą gruźlicą – powiedziała
prof. Maria Korzeniewska-Koseła, kierownik Zakładu
Epidemiologii i Organizacji Walki z Gruźlicą Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc, na konferencji z okazji Światowego Dnia Gruźlicy. – W tych krajach szczepi się wybiórczo – dzieci z rodzin z grup ryzyka, głównie imigrantów, zwłaszcza z krajów o dużej zapadalności na tę
chorobę, i dzieci z rodzin, w których ktoś zachorował na
gruźlicę, niekoniecznie patologicznych. Bycie biednym
czy alkoholikiem nie oznacza, że w rodzinie musi być
gruźlica. Ale Polski to jeszcze nie dotyczy, nie spełniamy
kryterium. Nie doszliśmy jeszcze do tak niskiego wskaźnika. A jak go osiągniemy, będziemy musieli go przez
trzy lata utrzymać.

Nagroda „Złoty Otis
2019” w kategorii
debiuty naukowe
Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: mgr Natalia
Czajka, dr Paweł Gąsior oraz dr Sebastian Kwiatkowski.
Kapituła Nagrody „Złoty Otis” doceniła Natalię Czajkę za
współautorstwo „Stymulacji polimodalnej percepcji sensorycznej metodą Skarżyńskiego”. To metoda rehabilitacji
osób, których mózg nieprawidłowo przetwarza bodźce
słuchowe. Tym pacjentom nie pomagają aparaty słuchowe ani implanty. Można im za to pomóc poprzez stymulowanie określonych ośrodków zlokalizowanych w korze
słuchowej mózgu. Dr Paweł Gąsior to lekarz praktyk
i naukowiec. Zajmuje się m.in. stentami biodegradowalnymi nowej generacji. Przeprowadzone przez niego
badania zakończyły się publikacjami w czasopismach
naukowych oraz kilkunastoma wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach. Pozwoliły też zainicjować
pierwsze badania kliniczne na ludziach z użyciem stentów
biodegradowalnych nowej generacji. Dr Sebastian Kwiatkowski to współtwórca kamery do diagnozy i terapii fotodynamicznej nowotworów. Pozwala ona w niezwykle
prosty i szybki sposób zobrazować nowotwór. 
egw

REKLAMA

W Polsce wskaźnik zachorowań w 2017 r. wynosił 15,1
przypadków na 100 tys. mieszkańców, był niższy niż rok
wcześniej. Zachorowało 5787 osób, o 657 mniej niż
w 2016 r. Prawie 96 proc. zachorowań dotyczyło gruźlicy płuc. Zgłoszono 68 przypadków gruźlicy u dzieci do
14. roku życia. Największy odsetek zachorowań zanotowano u osób w przedziale 45–64 lata. Wśród chorych
było 108 cudzoziemców.
Tegoroczne hasło WHO na Światowy Dzień Gruźlicy:
„To już najwyższa pora!”, ma dopingować przede
wszystkim do przeciwdziałania gruźlicy w krajach,
w których stanowi ona nadal ogromne zagrożenie.
Są regiony świata, gdzie jest notuje się dużą zapadalność, a nawet dużą umieralność, gdzie panuje gruźlica
wywołana przez prątki wielolekooporne. Zjawisko to
występuje zwykle
w biednych krajach i ich przede wszystkim dotyczy
hasło „It’s time!”. Należy zabrać się porządnie za walkę
z gruźlicą – ponagla WHO. Inwestować w metody naukowe, prowadzić nowe badania, pomagać finansowo
krajom, które sobie z nią nie radzą.
Najwięcej zachorowań, powyżej 500 na 100 tys. mieszkańców, notują Filipiny, Mozambik i RPA. Dwie trzecie
chorych na świecie to mieszkańcy ośmiu krajów (Indii,
Chin, Indonezji, Filipin, Pakistanu, Nigerii, Bangladeszu
i RPA). Najwyższy odsetek chorych na gruźlicę lekooporną występuje w krajach, które były republikami
dawnego ZSRR. 
mkr
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JUBILEUSZ

Nasz
Mistrz
9

marca 2019 r. w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie
z okazji 80-lecia urodzin prof. Jerzego Sochy.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, w pięknych
wnętrzach Klubu Lekarza. Jednym z punktów programu była prezentacja multimedialna poświęcona Jubilatowi, ale także wydarzeniom z życia kliniki, wielu
spotkaniom oraz wspólnie odbytym z Profesorem
wyjazdom naukowym i towarzyskim. Przedstawione
przez prof. Irenę Jankowską zdjęcia przywołały piękne wspomnienia. Jubilat ze wzruszeniem i znaną powszechnie skromnością podkreślał, że wszystkie Jego
osiągnięcia w IP CZD nie byłyby możliwe bez zespołu,
którym kierował. Z humorem opowiadał o minionych
czasach, ale swoim zwyczajem od wspomnień płynnie przeszedł do wizji dalszego rozwoju naukowego
i organizacyjnego kliniki i całego instytutu. A trzeba
pamiętać, że prognozy Profesora zwykle się sprawdzają!
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Fotografie: archiwum

W spotkaniu uczestniczyła rodzina, przyjaciele, liczni
uczniowie i współpracownicy z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, którą
przez lata kierował Profesor. Wśród zgromadzonych
byli m.in. prof. Paweł Januszewicz, który pełnił funkcję
dyrektora Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w czasach, gdy prof. Socha był dyrektorem ds. klinicznych, a także obecny dyrektor IP CZD, dr Marek
Migdał. Laudację na cześć Jubilata wygłosiła prof. Joanna Pawłowska (kierownik Kliniki Gastroenterologii).
Lilia Stępień, dietetyczka zatrudniona w naszej klinice,
odczytała życzenia od personelu medycznego Kliniki
Gastroenterologii.

Na zakończenie podano wspaniały tort urodzinowy,
a obecni odśpiewali Jubilatowi tradycyjne „Sto lat”.
Mamy wielką nadzieję na kolejne jubileuszowe spotkania
z naszym Mistrzem!
Wielce Szanowny Panie Profesorze, Kochany i Drogi
Szefie, dziękujemy za wszystko! 
Współpracownicy, przyjaciele i wychowankowie
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Fotografie: J. Walczak

CIEKAWE MIEJSCA

Zapomniane
królestwo
K

ażdego dnia przed świtem w świątyni Mahamuni
w Mandalay rozpoczyna się ceremonia mycia wizerunku Buddy. Dokonuje tego specjalnie wybrany mnich. Zabieg obejmuje właściwie tylko twarz, bowiem cały 4-metrowy posąg jest pokryty grubą warstwą
złota powstałą w wyniku nakładania przez wieki złotych
płatków. Mahamuni jest uznawany za najważniejszy wizerunek Buddy w całym Mjanmarze (dawniej Birma), bo
legenda mówi, że powstał z udziałem samego Oświeconego. Przez kilka pierwszych stuleci najważniejszym
symbolem był odcisk stopy Buddy, jako alegoria „tego,
co przeszedł”. Zanim posąg znalazł się w Mandalay,
znacznie dłużej był obiektem kultu w królestwie Arakanów w Mrauk-U nad Zatoką Bengalską. W 1784 r. birmański władca Bodawpaya najechał te ziemie i wywiózł wizerunek Buddy do Mandalay. Anglicy po 1885 r. włączyli te
ziemie do Związku Birmańskiego. Wcześniej żadnemu
z królów birmańskich nie udało się podbić dumnych
Arakanów. Współczesne państwo, niepodległe od 1948 r.,
nosi nazwę Republika Związku Mjanmy, a dawne królestwo Arakan jest jego prowincją.

Dawna prześwietna stolica dumnego narodu to dzisiaj biedna wioska. Powiedzenie, że w Mjanmarze
czas się nie zatrzymał, tylko cofa,
jest tutaj wyjątkowo trafne. O wielkości dawnej metropolii świadczą
jeszcze ruiny świątyń (Paya) położone niedaleko centrum wsi. Świątynie wzniesione były z naturalnych kamieni, po wiekach
sczerniałych.

Shittaung Paya (świątynia 80
tysięcy wizerunków Buddy), zbudowana przez króla Min Bina, zachowała się w całkiem przyzwoitym stanie. Obok wizerunków
Oświeconego na reliefach widnieją
postacie mityczne i sceny z życia
codziennego. Wyjątkowe są obeliski
z wyrytymi tekstami w sanskrycie
z V i VIII w. Należą do najstarszych
zabytków piśmiennictwa w Mjanmarze. Nieopodal stoi
największa świątynia – Kothaung Paya. Jest dziełem
króla Min Taikha, który postanowił przyćmić ojca i zbudował świątynię 90 tys. wizerunków Buddy. Trzęsienia
ziemi i uderzenia piorunów poważnie naruszyły strukturę budowli, ale i tak niekończące się korytarze robią wrażenie. Rzeźby różnej wielkości, porozrzucane w zaroślach, działają na wyobraźnię. Wiele obiektów pozostaje
nieopisanych i szczegółowa egzemplifikacja jest trudna.
Miejscowa ludność wydaje się być mało zainteresowana
niezwykłym otoczeniem. Jest to jedno z nielicznych
autentycznych miejsc na Ziemi, pozbawionych turystycznego blichtru.
Jeszcze pięć lat temu jedyną możliwością dotarcia do
Mrauk-U z Sittwe (stolicy prowincji) był wielogodzinny
rejs rzeką Lemro. Dzisiaj prowadzi tam względnie dobra
droga bita. Regularne konflikty zbrojne w tym rejonie
niekiedy uniemożliwiają dotarcie choćby do Sittwe.
Całkiem niedawno trwała tam regularna wojna grożąca
zagładą ludu Rohingya i jego wiosek. 
Jacek Walczak

Arakanie kulturowo i ekonomiczne byli bardziej związani
z Indiami niż z Birmą. Badania archeologiczne wskazują,
że ludy te stworzyły przynajmniej dwie ważne kultury:
Dhanyawadi (IV–VI w.) i Vesali (VI–VII w.). Na przełomie
IX i X stulecia główny ośrodek cywilizacyjny istniał
w okolicach miasta Mrauk-U aż do przybycia Anglików.
W wielu miastach królestwa Arakanów, także w Mrauk-U,
nastąpił rozkwit kultury (1433–1785), ważnej w kontekście historii Azji Południowo-Wschodniej. Władzę
sprawowała jedna dynastia (49 władców), a okres największej świetności przypadł na połowę XVI w., za
panowania króla Min Bina.
Próby chrystianizacji podejmowane przez misjonarzy
katolickich, głównie portugalskich, okazały się mało
skuteczne, aczkolwiek mieszkający w tym rejonie lud
Chin w niemal 80 proc. deklaruje chrześcijaństwo,
podobnie jak górskie plemiona Kachin.
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KONFERENCJA

Duchowość wobec
niepełnosprawności
W

Celem tych spotkań jest popularyzacja holistycznej koncepcji medycyny, której zadaniem jest
pomoc choremu we wszystkich aspektach jego
życia. Konferencję otworzył rektor UKSW ks. prof.
dr hab. Stanisław Dziekoński, który zwrócił uwagę na potrzebę wspólnych działań specjalistów
wielu dziedzin dla ochrony zdrowia i promocji
integralnego podejścia do cierpiącego człowieka.

Fot. egw

kwietniu 2019 r. na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
odbyła się konferencja „Ból i cierpienie.
Ognisko światła i ciemności”. To już ósme spotkanie współorganizowane przez OIL w Warszawie. Wzięło w nim udział 150 osób, wygłoszono
17 referatów z dziedziny medycyny, teologii i kultury podejmujących zagadnienia dotyczące osób
z niepełnosprawnością.

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski powiedział
m.in.: – W czasach, w których chcielibyśmy, żeby wszystko było łatwe, żeby „choroby leczyły się same,” a w zasadzie, żeby można je było wyleczyć natychmiast, organizatorzy z uporem, ale i z ogromnym zaangażowaniem już
po raz ósmy podejmują niezwykły trud mówienia o temacie niełatwym. Kiedy wchodzę do sali chorych i biorę do
ręki kartę gorączkową, zwykle patrzę na chorego przez
pryzmat jego ciśnienia, czynności serca, diurezy. Natomiast takie spotkanie jak dzisiejsze pozwala nam, profesjonalistom medycznym, spojrzeć na chorego człowieka
nie przez pryzmat cyfr i liczb, które widzimy w codziennej
pracy, ale przez jego ból, cierpienie, duchowość. Serdecznie za to dziękuję i życzę państwu owocnej konferencji, i żeby ta konferencja „trwała” nie tylko po raz
ósmy, ale i osiemdziesiąty ósmy, i dłużej.
O „Duchowości w terapii szumów usznych” mówiła mgr
Małgorzata Fludra (Światowe Centrum Słuchu, Instytut
Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach). Na świecie
żyje 1 mld osób, które cierpią z powodu zaburzeń słuchu,
co wpływa na ich funkcjonowanie – w zakresie mowy,

edukacji i komunikacji społecznej. Wykład o „Okulistycznych schorzeniach związanych z wiekiem” wygłosił prof.
Jerzy Szaflik. O dokonaniach i planach fundacji „Akogo?”
opowiadała w bardzo osobistym wystąpieniu jej wiceprezes, córka Ewy Błaszczyk Marianna Janczarska.
– Niepełnosprawność jest terminem o określonym przez
prawo znaczeniu, ale ten termin ma też znaczenie potoczne – mówił ks. dr. hab. prof. UKSW Dariusz Pater,
spiritus movens, wraz z dr. Mieczysławem Szatankiem,
konferencji. Nie każda niepełnosprawność jest widoczna, nie każda usprawiedliwia w oczach społeczeństwa
domaganie się specjalnego (ulgowego) traktowania.
Człowiek chodzący o kulach z reguły spotyka się z przychylną postawą. Kule są jego legitymacją inwalidzką,
chociaż może nie mieć orzeczenia o niepełnoprawności.
Społeczeństwo z reguły uznaje ten komunikat za wystarczający do otoczenia go opieką, choćby przez ustąpienie
miejsca w tramwaju. – Społeczeństwo, które umie akceptować fakt, że istnieje nie tylko to, co widać, łatwiej
przyjmuje różne, nie tylko widoczne formy niepełnosprawności – podkreślił ks. Pater. 
egw

„W mocy Ducha Bożego”
95. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę, 24–25 maja 2019
Ogólnopolskie Rekolekcje Służby Zdrowia (Kaplica św. Józefa, prowadzi o. Rafał Prusko OCD)
25 maja 2019

21.00 – Apel Jasnogórski (Kaplica Cudownego Obrazu), Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)
23.00 – Msza święta (Kaplica Cudownego Obrazu)

26 maja 2019

8.45 – Konferencja (ks. prof. Andrzej Muszala)
11.00 – Eucharystia posłania i Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia

Więcej informacji u księży kapelanów i na stronie: www.kdsz.pl
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JĘZYK NASZ GIĘTKI

Koncerty z cyklu „Triumf, chwała i sława” prezentują
panoramę 350 lat europejskiej muzyki kameralnej po
wiktorii wiedeńskiej. Na program składają się arcydzieła muzyki klasycznej oraz utwory kompozytorów XX w.
Wykonawcami są młodzi kameraliści, studenci i absolwenci katedry kameralistyki fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Najbliższe koncerty
odbędą się w Pałacu w Wilanowie: 5, 19, 26 maja oraz 2
czerwca.

www.wilanow-palac.pl

Z bankowej kolekcji
Na wystawie „Sztuka to wartość. Z kolekcji PKO Banku
Polskiego” po raz pierwszy można obejrzeć reprezentatywny wybór dzieł z bankowego zbioru. Kolekcja
sztuki współczesnej powstała w 1998 r., są w niej prace z połowy lat 90. XX w. wybitnych polskich artystów
trzech pokoleń, m.in. Stefana Gierowskiego, Jana Tarasina, Łukasza Korolkiewicza, Zofii Kulik, Teresy Murak i Olgi Wolniak. Ekspozycja otwarta do 30 czerwca.

www.mnw.art.pl

Lalki
Lalka teatralna rodzi fascynacje. Jej ogromny potencjał jako narzędzia artystycznej ekspresji odkryli twórcy awangardowi na początku XX w. Wystawa „Lalki:
teatr, film, polityka” w Zachęcie ukazuje teatr lalkowy
nie tylko w kontekście historii sztuki, ale i przemian
artystycznych oraz polityczno-społecznych w Polsce
w latach 50. i 60. minionego wieku. Twórcy wystawy
poszerzają refleksję nad znaczeniem i funkcjami lalek,
stawiając pytania o ich polityczny wymiar i przywołując różne sposoby ich wykorzystywania. Wystawę
można zwiedzać do 23 czerwca.
www.zacheta.art.pl

33. WSM
Festiwal Warszawskie Spotkania Muzyczne odbywa
się od 1986 r. Prezentuje ważne dzieła muzyki dawnej
i nowej, promuje najnowsze utwory kompozytorów
współczesnych, tworzone również na zamówienie
organizatorów. W tegorocznych spotkaniach wezmą
udział m.in. Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi,
kwartet smyczkowy Neoquartet oraz zespół Concerto
Polacco. Koncerty festiwalowe w wybranych salach
w Warszawie od 11 do 17 maja.
www.wsm.art.pl
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Prof.
PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

W

2005 r. pisałem na tych łamach o dziwacznym przekręceniu znaczenia zapożyczonego z języka francuskiego słowa suwerenny. Kiedy w 1982 r. między Wielką
Brytanią a Argentyną wybuchła wojna o Falklandy, pewien
dziennikarz przetłumaczył z serwisu francuskiego, że „jest
to walka o suwerenność nad Falklandami”. Prasa bezkrytycznie przedrukowała te słowa i niektórzy byli gotowi błędnie
uznać, że suwerenność (‘niezależność’) znaczy ‘panowanie’.
Wyraz suwerenność został utworzony ze słowa suweren
(‘niezależny władca’) w celu zwiększenia liczby synonimów
określenia niezależność (panowania), ale w żadnym wypadku nie słowa panowanie.
Już sądziłem, że po moim felietonie na ten temat sprawa na
wieki się zakończy, bo na ten tekst powołały się wszystkie
możliwe gazety, a niektóre nawet wyśmiały nieszczęsnego
„autora suwerenności nad Falklandami”, gdy niedawno na
pasku ekranowym w TVP Info zobaczyłem napis: „Syria:
Protesty przeciwko dekretowi Trumpa, uznającemu suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan”. Suwerenność w znaczeniu ‘panowanie’ wróciła! A ręce opadają.
Takich wyrazów i wyrażeń używanych w niewłaściwym znaczeniu jest mnóstwo. Ukazał się kiedyś nawet „Słownik
paronimów, czyli wyrazów mylonych” Małgorzaty Kity
i Edwarda Polańskiego, który nie zawiera nawet połowy
tego, co językoznawcy mają w swoich notatkach z obserwacji języka dziennikarskiego i naukowego. Ludzie bowiem
potrafią mylić wszystko, gdyż zbyt mało czytają.
Ostatnio w telewizji pojawił się fatalny błąd wynikający właśnie z małego doświadczenia językowego. Popełnił go
dziennikarz, a młodzież podchwyciła. Zamiast kłopotliwy,
uciążliwy, sprawiający trudności itp. powiedział: problematyczny. To się spodobało innym niedouczonym i lawina poszła. Tymczasem jeśli już trzeba się posłużyć morfemem
problem-, to w znaczeniu ‘kłopotliwy’ powinno się powiedzieć problemowy, bo problematyczny znaczy przecież ‘dyskusyjny, wątpliwy’. Kiedy zwróciłem w telewizji na to uwagę, dziennikarze ze zdumienia wytrzeszczyli oczy.
Związki frazeologiczne też zawierają pułapki, w które niejeden wpada. Na przykład osoby oczytane wiedzą, że kiedy
mówimy o czyichś umiejętnościach lub o jego wiedzy, czyli
o jego pojęciu, to jest różnica między używanymi tu wraz
z owym pojęciem wyrazami zielony i blady. Można więc mieć
blade pojęcie i nie mieć bladego pojęcia (o czymś), czyli (nie)
wiedzieć czegoś (o czymś) albo tego czegoś (nie) umieć
(zrobić, zrozumieć). Ale z zielonym już jest inaczej, ponieważ
można tylko (!) nie mieć zielonego pojęcia. Nie można go
mieć! Subtelna różnica, lecz jakże wymowna, bo to ona
wiele mówi o osobie, która się tymi zwrotami posługuje. 
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Muzyka kameralna

ZNACZĄCE
ZNACZENIE
SŁÓW

Fot. archiwum

Posłuchać,
zobaczyć…

Fot. archiwum

Graf. K. Bryda

SPORT

Jesteśmy
aktywni
14–17 marca 2019 r. w Stalowej Woli pod
egidą Polskiego Stowarzyszenia
Tenisowego Lekarzy odbyły się XXII Halowe
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie,
w których uczestniczyło 76 lekarzy
i lekarzy dentystów z całej Polski.

O

kręgową Izbę Lekarską w Warszawie reprezentowali: Aleksandra Krasowska (brązowe
medale – w singlu w kategorii open i w mikście
w kategorii do 100 lat), Tomasz Wanielista (brąz
w singlu w kategorii open), Artur Barlik, Andrzej
Jakubczyk (brąz w mikście w kategorii do 100 lat).

Kolejny turniej PSTL zostanie rozegrany 17–19
maja we Wrocławiu, na kortach otwartych
z mączki ceglanej, na terenie Olimpijski Club.
Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do
udziału. Więcej informacji na stronie
www.pstl.org. 
Marcin Pokrzywnicki
sekretarz PSTL
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Nasi grają
w siatkówkę
12 i 13 kwietnia odbyły się XIX Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Piłce Siatkowej i II Mistrzostwa Polski
Lekarzy Oldboyów.

W

Fotografie: D. Jarosz

Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej
w Warszawie reprezentanci Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pokazali, jak są waleczni. W mistrzostwach siatkarskich zajęli doskonałe IV miejsce,
a w mistrzostwach oldboyów II. Gościem specjalnym
zawodów był mistrz świata w piłce siatkowej Damian
Wojtaszek. 
kb

ani publikowane. Do zestawu należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz
godło. Całość w zaklejonej kopercie, podpisanej tylko
samym godłem, należy przesłać do 30 czerwca 2019 r.
pod adresem: Redakcja „Zdrowej Pragi”, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34, z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.

W

arunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy
(do dziesięciu stron maszynopisu), w czterech egzemplarzach. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem.
Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane
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Organizatorzy: Naczelna Izba Lekarska, Komisja Sportu
i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
SZPZLO Praga Północ, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy.
Informacji udziela: Majka Maria Żywicka-Luckner,
tel. 22-619-42-31, 604-286-324,
e-mail: majkazywicka@wp.pl 
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WSPOMNIENIA

WŁODZIMIERZ
LEŚNIKOWSKI
(1937–2019)

Z ogromnym ¿alem
przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci
doktora

Włodzimierz Leśnikowski urodził
się 12.06.1937 r. w Gołyminie.
W latach 1954–1960 był studentem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1960 r. uzyskał tytuł
magistra farmacji i został zatrudniony z Zakładzie Chemii Ogólnej Akademii Medycznej na stanowisku starszego asystenta, pod kierunkiem
prof. Wierszowskiego. W latach 1962–1968 studiował na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie,
który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 1969 r.
podjął pracę w II Klinice Chorób Kobiecych i Położnictwa przy ul. Karowej na stanowisku asystenta, a od 1974
– starszego asystenta. W 1971 r. kierownik kliniki prof. J.
Roszkowski powierzył mu obowiązki kierownika Pracowni Biochemii Eksperymentalnej, której celem było oznaczanie stężenia aminokwasów w patologii rozrodu. Wyniki badań publikował w czasopismach naukowych.
W 1974 r. uzyskał I, a w 1978 II stopień specjalizacji
w zakresie położnictwa i ginekologii. Oba egzaminy zdał
z wynikiem bardzo dobrym. W czasie pracy w II Klinice
Położnictwa i Ginekologii uzyskał pełne kwalifikacje
położnika i ginekologa, wykonywał wszystkie zabiegi
i operacje.
Od 1975 do 1976 r. wykładał w Liceum Pielęgniarskim
przy ul. Parkowej.
Był pracownikiem sumiennym, dokładnym. Cechował
się właściwym stosunkiem do chorych, współpracowników, przełożonych i podwładnych.
Ze względu na stan zdrowia po 28 latach zakończył pracę w II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych, ale nie
odszedł z zawodu, który bardzo kochał, tylko do emerytury pełnił funkcję kierownika Przychodni Rejonowej na
Bielanach.

Jana Bohdana Gliñskiego
ps. Gbur, Doktór Jan
lekarza, ¿o³nierza wojny 1939 roku,
powstañca warszawskiego.
¯egnamy cz³owieka wielkiego serca
i wielkiej wiedzy,
do ostatnich chwil zaanga¿owanego
w sprawy historii i medycyny,
twórcê „S³ownika biograficznego
lekarzy i farmaceutów
ofiar drugiej wojny œwiatowej”.
Rodzinie, bliskim i przyjacio³om
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.
Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie £ukasz Jankowski
Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy
œp. doktora

Jana Bohdana Gliñskiego
naszego wielkiego Przyjaciela,
wspania³ego, oddanego bez reszty
ludziom i ojczyŸnie lekarza,
uczonego, który by³ i pozostanie
dla nas na zawsze Spectatissimus.
Rodzinie sk³adamy z g³êbi serc
naszych p³yn¹ce kondolencje.
Prezes i Zarz¹d
Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego

Ala Dziubecka

Naszej Kole¿ance
redaktor
Krystynie Bie¿añskiej
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

Mamy
sk³ada
redakcja
„Miesiêcznika Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls”
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Naszej Kole¿ance
Agnieszce Stefaniak-Gizie
wyrazy szczerego wspó³czucia
z powodu œmierci

Mamy
sk³ada
Zespó³
Finansowo-Ksiêgowy
Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 5–6/2019 (289–290)

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza
Biuro OIL jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00
02-512 Warszawa, ul. Puławska 18; NIP 522-00-02-357; tel.: 22-542-83-48; e-mail: biuro@oilwaw.org.pl
Biuro Obsługi Lekarza jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.45–15.45, w środę w godz. 8.45–17.45.
W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy
w godzinach pracy Biura Obsługi Lekarza.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej: Łukasz Jankowski, tel. 22-542-83-40, 22-542-83-42
Wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów: Dariusz Paluszek, tel. 22-542-83-56
Wiceprezesi ORL: Jarosław Biliński, tel. 22-542-83-45; Krzysztof Madej, tel. 22-542-83-46
Wiceprezes ORL – przewodniczący Delegatury Radomskiej: Mieczysław Szatanek, tel. 48-331-36-62
Sekretariat: tel. 22-542-83-40, 22-542-83-42, faks 22-542-83-41
Sekretarz ORL: Marta Moczydłowska, tel. 22-542-83-31, 22-542-83-44, faks 22-542-83-41
Zastępca sekretarza ORL: Piotr Pawliszak, tel. 22-542-83-31, 22-542-83-44, faks 22-542-83-41
Skarbnik: Jan Krzysztof Kowalczuk, tel. 22-542-83-85
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej: Ewelina Bobek-Pstrucha, tel. 22-542-83-22, 22-542-83-24, 22-542-83-27
Okręgowy Sąd Lekarski: przewodnicząca Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, tel. 22-542-83-20, 22-542-83-21
Okręgowa Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Elżbieta Latoszek-Banasiak, tel. 22-542-83-90
Dyrektor biura: Anna Ścibisz, tel. 22-542-83-47
Główna księgowa: Helena Jemioł, tel. 22-542-83-36
Księgowość: tel. 22-542-83-35, 22-542-83-79, 22-542-83-54
Kasa: tel. 22-542-83-34
czynna: w poniedziałek i wtorek od godz. 9.00 do 15.30, w środę – od 9.00 do 17.00, w czwartek i piątek – od 9.00 do 15.30
(przerwa codziennie od godz. 13.30 do 14.00)
Składki: tel. 22-542-83-38, 22-542-83-39, 22-542-83-78, 22-542-83-96
Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 22-542-83-16, 22-542-83-14
Komisja ds. Praktyk Lekarskich: tel. 22-542-83-18, 22-542-83-19
Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia: tel. 22-542-83-30
Komisja ds. Stażu Podyplomowego: tel. 22-542-83-32
Komisja Bioetyczna: tel. 22-542-83-12
Komisja ds. Lekarzy Dentystów: tel. 22-542-83-55
Rada Funduszu Samopomocy: tel. 22-542-83-33
Rzecznik praw lekarza: tel. 22-542-83-90
Mediator: tel. 22-542-83-90
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy: tel. 22-542-83-90
Zespół ds. Wypalenia Zawodowego: tel. 22-542-83-90
Zespół ds. Biegłych: tel. 22-542-83-33
Zespół ds. Matek Lekarek: tel. 22-542-83-80
Zespół ds. Szczepień: tel. 22-542-83-33
Komisja Młodych Lekarzy: tel. 22-542-83-80
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki: tel. 22-542-83-33
Komisja Współpracy z Zagranicą: tel. 22-542-83-81
Komisja Lekarzy Seniorów: tel. 22-542-83-30
Koło Lekarzy Katolików: tel. 22-542-83-30
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów:
tel. 22-542-83-71, 22-542-83-75, 22-542-83-76, 22-542-83-77, faks 22-542-83-65, e-mail: odz@oilwaw.org.pl
Marketing i reklama: tel. 22-542-83-53, 668-37-31-00, e-mail: marketing@oilwaw.org.pl
Dział Informacji Medialnej: tel. 22-542-83-83
Delegatura Radomska (26-600 Radom, ul. Rwańska 16): tel. 48-331-36-62, faks 48-331-17-30
poniedziałek i czwartek w godz. 7.45–15.00, wtorek i środa w godz. 7.45–17.00, piątek w godz. 8.05–15.00
Fundacja Pro Seniore: tel. 22-542-83-02
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