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Manifestacja, zorganizowana

1 czerwca, podczas której

tysiące medyków przeszło

spod Ministerstwa Zdrowia pod

Sejm z ogromnym transparentem

„6,8 proc. PKB na zdrowie!”, zakoń-

czyła się złożeniem w Sejmie petycji

do władz. „Obecny rząd chlubi się, że

prowadzi prospołeczną i prorodzinną

politykę, że działa na rzecz najsłab-

szych i tych, »którym się nie poszczę-

ściło«” – przypomina w dokumencie

OZZL, podkreślając, że Polacy doce-

niają te działania, ale widzą, że „dzi-

siaj osobami najsłabszymi w społe-

czeństwie i tymi, którym najbardziej

się nie poszczęściło, są polscy pacjen-

ci czekający na konieczne badania

i skuteczne leczenie w długich kolej-

kach. Dzisiaj dla większości polskich

rodzin problemem jest nie materialna

bieda, ale trudności z dostępem do

opieki zdrowotnej. Publiczna ochrona

zdrowia jest obecnie najbardziej za-

niedbaną dziedziną, za którą odpo-

wiadają władze RP!”. Lekarze uważają,

że przejawem tego zaniedbania jest

też brak spójnego programu naprawy

publicznej ochrony zdrowia. „Wobec

tego, reprezentując pacjentów i pra-

cowników ochrony zdrowia, domaga-

my się od władz RP natychmiastowe-

go podjęcia działań, których celem

będzie zbudowanie wydolnego syste-

mu publicznej ochrony zdrowia,

w którym każdy chory otrzyma pomoc

medyczną na odpowiednim poziomie

i bez zwłoki. Pierwszym warunkiem

zbudowania takiego systemu jest

odpowiednia wysokość nakładów na

publiczną ochronę zdrowia, która po-

winna osiągnąć – w ciągu 3 lat – co

najmniej 6,8 proc. aktualnego PKB

(albo 7 proc. PKB sprzed dwóch lat)!”

– czytamy w petycji. �                     ms



Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski

To jest wielki dzień dla ochrony zdrowia – potrafimy

razem, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci,

lekarze dentyści, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia

i pacjenci, stanąć po jednej stronie. Pytało nas wiele

osób: dlaczego, manifestujecie po wyborach? Myślę, że

dziś nikt już nie ma wątpliwości, że nasz protest, nasza

manifestacja jest manifestacją apolityczną. Rządzący

pytali nas: dostaliście przecież podwyżki, dlaczego pro-

testujecie? […]

Pamiętam naszą manifestację sprzed trzech lat. I wy też

pamiętacie, że przez te trzy lata rozbudzano nasze na-

dzieje na poprawę w systemie ochrony zdrowia. Rozbu-

dzono nasze nadzieje na to, że wkrótce będziemy leczyć

w godnych warunkach, i myśmy w to uwierzyli. […]

Dla nas najważniejszy jest wzrost nakładów na ochronę

zdrowia i to właśnie pod tymi sztandarami wszyscy dzisiaj

idziemy. I na koniec chcę tylko powiedzieć, że słyszymy

cały czas zapewnienia, że będzie lepiej, że jeszcze jest

czas na zmiany. Z drugiej strony mówi się bardzo głośno,

że zdrowie to tylko koszt, próbuje nam się wmówić, że

ochrona zdrowia to worek bez dna i każde pieniądze

wpompowane w ochronę zdrowia to pieniądze stracone.

Zobaczcie jak leczy się na Zachodzie, jakość leczenia jest

tam lepsza niż u nas dlatego, że jest kadra medyczna, jest

sprzęt i są środki. Tego u nas brakuje, kadra medyczna

jest, jest chętna, żeby pracować w godnych warunkach,

żeby walczyć o naszych pacjentów, ale do tego potrzebny

jest też wzrost nakładów. Wszyscy o tym wiemy, wszyscy

apelujemy i pod tymi sztandarami idziemy. Dziękuję, że

dzisiaj tutaj jesteśmy wszyscy.

Wiceprezes ORL w Warszawie Jarosław Biliński

Zdrowia, szczęścia, pomyślności – dzisiaj szczególnie dla

dzieci, bo to ich święto. Czy to nie jest formuła wypo-

wiadana setki razy każdego dnia w Polsce, gdzie zdrowie

jest wymieniane na pierwszym miejscu w życzeniach,

jakie składamy sobie nawzajem? Zastanawiamy się dzi-

siaj, dlaczego po 30 latach wolnej Polski zdrowie w pre-

rogatywach państwa jest na samym końcu, dlaczego 30

lat wolnej Polski to nadal 30 lat PRL w ochronie zdrowia.

Zacytuję komentarz, który na jednym z moich portali

zamieścił internauta: „bo jesteście frajerami”. Bardzo

mocne słowa, sprawdziłem, czy mogę to dzisiaj powie-

dzieć. „Frajer” oznacza człowieka naiwnego, nowicjusza,

kogoś, kto stawia pierwsze kroki w danej materii. […]

Może ktoś uzna, że byliśmy naiwni, ale czy mogliśmy prze-

widzieć, że porozumienie, które podpisaliśmy z ministrem

zdrowia, nie będzie zrealizowane, a w projekcie napisanej

przez nasz zespół ustawy, w wesji przyjętej przez rząd,

dokonane będą drastyczne zmiany? „Zabrano” tylko w tym

roku 10 mld zł polskiemu pacjentowi i nam wszystkim.  […]

Uderzmy się w pierś, bo może jesteśmy frajerami. Jakim

cudem przez 30 lat nie udało się nam wywalczyć porząd-

nej ochrony zdrowia w Polsce, może my jesteśmy temu

winni, bo to my, Polacy, wybieramy rządzących, to my

wybieramy polityków, którzy teoretycznie realizują nasze

przesłanie. Zbliżają się wybory parlamentarne, nie bądźmy

frajerami, idźmy na każde spotkanie z politykiem, na każdy

wiec i zadajmy pytanie o ochronę zdrowia. Musimy to zro-

bić. Pacjencie, idź na każdy wiec i zadaj pytanie kandyda-

towi na parlamentarzystę, nich powie, jaka będzie w Pol-

sce ochrona zdrowia. […]  �                                      not. egw
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NA MARGINESIE

EWA GWIAZDOWICZ-WŁODARCZYK
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Wizjonerzy, marzyciele,
frajerzy i… realiści

o zdrowiu w środowisku przedstawicieli wielu interesa-

riuszy systemu i sprowadzić tę dyskusję do interesu tylko

jednego aktora, jakim jest pacjent”.

Zgodnie z zapowiedziami, będzie się wiązała z prezen-
tacją ankiety przeprowadzonej wśród członków rady
społecznej, ale przede wszystkim z pokazaniem głów-
nych założeń dokumentu, który wytycza strategiczne
kierunki rozwoju dla polskiego systemu ochrony zdrowia
na następnych siedem, osiem lat.

A tak na marginesie: swego czasu minister zdrowia Zbi-
gniew Religa nakreślił projekt zmian w ochronie zdrowia
na dziesięć lat. Wielu uważało, że to za długo.

Już ponad rok temu, gdy minister Szumowski zapowiadał
debatę, by dowiedzieć się, jakiej ochrony zdrowia chcą Pola-
cy, pisałam, że niezmiennie oczekują leczenia w realnym
terminie i na europejskim poziomie, racjonalnych cen leków,
poczucia bezpieczeństwa. Lekarze również niezmiennie
– godnych warunków pracy i płacy, odpowiadających ich
kwalifikacjom. I to na pewno jest akceptowane społecznie.
Nie wiem, czy założenia strategii są zatem tym, czym po-
winni się pochwalić uczestnicy wielomiesięcznej debaty.

Powtarzam: nic się nie zmieniło od lat, oprócz tego, że
są coraz większe kłopoty na SOR, sieć szpitali się nie
sprawdziła, nowe rozwiązania dotyczące opieki onkolo-
gicznej są wątpliwej jakości i do tego jeszcze nowe
pomysły na ostre i „tępe” dyżury spalą na panewce.

Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie, w czasie
manifestacji w czerwcu mówił: – Pamiętam naszą [mło-

dych lekarzy] manifestację sprzed trzech lat. I wy też

pamiętacie, że przez te trzy lata rozbudzano nasze na-

dzieje na poprawę w systemie ochrony zdrowia. Rozbu-

dzono nasze nadzieje na to, że wkrótce będziemy leczyć

w godnych warunkach, i myśmy w to uwierzyli!

A Jarosław Biliński, wiceprezes, cytował, też w czasie mani-
festacji, komentarz, który na jednym z jego portali zamieścił
internauta: „jesteście frajerami”. „Frajer” oznacza człowieka
naiwnego, nowicjusza, kogoś, kto stawia pierwsze kroki
w danej materii. Pewnie rezydenci, podpisując pakiet z mini-
strem zdrowia byli frajerami. Gorzej, że wierzyli, iż projekt
ustawy, w którego przygotowaniu uczestniczyli, będzie
przyjęty bez zmian. Pewnie teraz staną się realistami.

Jak zwykle debaty są debatami, wizjonerów się nagra-
dza, a walczący muszą walczyć. Myślę jednak, że wśród
tych walczących (o ile nie wyjadą z Polski) pojawią się
tak potrzebni realiści, którzy potrafią ocenić granice
między wizjami i możliwościami. �

K
oniec świata! – to określenie użyte przez przy-
jaciela lekarzy, byłego duszpasterza służby
zdrowia na Mazowszu, który tak komentuje

dziwne sprawy w naszym życiu doczesnym. Cytuję, nie
prosząc o pozwolenie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski został Wizjonerem
Zdrowia 2019. Ten tytuł przyznano mu w konkursie zor-
ganizowanym przez tygodnik „Do Rzeczy”, który odbył
się pod patronatem Ministerstwa Zdrowia (sic!). Jak czy-
tamy: „Wizjonerzy Zdrowia to nagrody dla osób, które

mają odwagę patrzeć w przyszłość. Widzą, że zmiany

w polskiej ochronie zdrowia są konieczne, mają odwagę

je planować i wprowadzać”.

Kapituła nagrodziła ministra za zainicjowanie ogólnopol-
skich debat „Wspólnie dla Zdrowia”, podczas których
pierwszy raz na taką skalę udaje się prowadzić dyskusję
nad kształtem i przyszłością opieki zdrowotnej w Polsce,
za konsekwentne wdrażanie programów opieki koordy-
nowanej nad pacjentami oraz za doprowadzenie do
powołania Agencji Badań Medycznych, która będzie
wspierać zespoły naukowe grantami na innowacje,
umożliwiać prowadzenie niekomercyjnych badań kli-
nicznych, dzięki którym wielu pacjentów skorzysta
z najnowocześniejszych terapii.

O agencji i jej problemach nie chcę się wypowiadać.
Miała podobno kłopoty z finansowaniem i działaniem.
Czy rzeczywiście, a jeśli tak, to czy minęły – nie wiem.

Cykl wspomnianych debat właśnie dobiega końca.
Ostatnia, podsumowująca, odbędzie się niestety już po
oddaniu tego numeru „Pulsu”
do druku.

Małgorzata Gałązka-Sobotka
podkreśla: „(...) debata

pokazała jedno: że

potrafimy rozmawiać
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Jestem dumny, że OIL w Warszawie była współorgani-
zatorem, razem z OZZL, manifestacji środowisk me-
dycznych i pacjentów, która przeszła 1 czerwca ulicami
stolicy. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli w niej udział.
Według różnych szacunków było nas 7–10 tys. Udo-
wodniliśmy, że – zgodnie z hasłami, które nieśliśmy na
sztandarach, najważniejsza jest dla nas poprawa wa-
runków leczenia pacjentów, naprawa ochrony zdrowia
i wzrost jej finansowania. Zdaję sobie sprawę, że to
kolejna manifestacja naszego środowiska i że taka for-
ma nacisku na rządzących nie przynosi natychmiasto-
wej realizacji naszych postulatów. Jednak kropla drąży
skałę, a my – jako środowisko – pokazujemy mobiliza-
cję i daleko idącą konsekwencję w działaniu. 

Wszyscy śledziliśmy niedawne wydarzenia dotyczące
szpitala przy ul. Niekłańskiej i falę internetowego hejtu,
który wylał się na pracujących tam lekarzy. W tej spra-
wie działaliśmy natychmiast, udzielając wsparcia leka-
rzom, stając w ich obronie w przestrzeni publicznej
i składając zawiadomienia do prokuratury przeciwko
osobom rozpowszechniającym hejt w Internecie, które
– jak się wydaje – dotychczas czuły się całkowicie bez-
karne. Żądaliśmy również od administratorów mediów
społecznościowych usuwania obraźliwych wpisów.
Będziemy dalej aktywnie i stanowczo walczyć z hej-
tem skierowanym przeciwko lekarzom. Jeśli spotkacie
się Państwo z takim hejtem w Internecie, prosimy
o zgłaszanie jego przypadków (najlepiej z przykładami
w formie linka lub printscreena) pod adresem
hejt@oilwaw.org.pl. Możemy działać tylko w spra-
wach, o których wiemy, a zapewniam, że będziemy
działać aktywnie i stanowczo.

W związku z rozpoczynającymi się wakacjami życzę
Państwu dobrego, udanego wypoczynku. Zachęcam
do śledzenia również w wakacyjnym czasie naszych
mediów społecznościowych i strony internetowej oraz
czytania „Pulsu”. �

za nami pracowity czas. W maju podpisaliśmy, we
współpracy z Wojskową Izbą Lekarską, nową umowę
z PZU SA dotyczącą programu ubezpieczenia OC w ra-
mach składki członkowskiej. Zgodnie z tą umową płaco-
na przez izbę miesięczna składka na ubezpieczenie OC
będzie istotnie obniżona. Jednocześnie nowa umowa
ubezpieczeniowa zakłada korzystniejszy dla lekarzy pro-
gram ubezpieczeń fakultatywnych (m.in. ubezpieczenie
od utraty dochodu, ochrona HIV/HCV). Istnieje również
możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia za prefe-
rencyjne stawki, dzięki bazowemu kosztowi ponoszone-
mu przez izbę. Zmienił się ubezpieczyciel – umowa ser-
wisu brokerskiego z firmą APRIL Medbroker została
przez izbę wypowiedziana. Wszystkie czynności związa-
ne z ubezpieczeniem prowadzi obecnie PZU
za pośrednictwem swojej agencji ubezpieczeniowej
INS-MED, z której przedstawicielami można kontakto-
wać się codziennie w Biurze Obsługi Lekarza w godzi-
nach pracy izby. Dotychczas izba opłacała składki na
ubezpieczenie lekarzy, nie posiadając aktualnej informa-
cji, czy dany rodzaj świadczenia jest im obecnie po-
trzebny (z powodu rezygnacji z wykonywania zawodu
lekarza, zaprzestania działalności zawodowej na terenie
Polski itp.). Dlatego, zgodnie z warunkami nowej umo-
wy, każdego roku lekarz będzie zobowiązany do prze-
dłużenia ważności ubezpieczenia, izba zaś pokryje kosz-
ty. PROSZĘ WSZYSTKICH LEKARZY – CZŁONKÓW IZBY
zainteresowanych objęciem ubezpieczeniem lub jego
przedłużeniem o kontakt z PZU, niezależnie od daty wy-
gaśnięcia ubezpieczenia, przez formularz na stronie
internetowej https://ins-med.pl/oil-warszawa/ lub bez-
pośrednio z agentem ubezpieczeń w siedzibie izby. 

Jestem przekonany, że nowa umowa pozwoli jeszcze lepiej
niż dotychczas chronić interesy lekarzy. Zaoszczędzone
dzięki wynegocjowanej obniżce ceny pieniądze zainwe-
stujemy w rozwój kluczowych dla lekarzy programów
m.in. Rzecznika Praw Lekarza, którego biuro w ostatnim
roku interweniowało już w ponad 150 sprawach. 

ŁUKASZ JANKOWSKI

prezes ORL w Warszawie

DZIŚ I JUTRO
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DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO
DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

1

2

3

4
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Członkostwo
Oświadczam, że jestem członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Wybór ubezpieczenia
�  Przystępuję do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, podlegam ubezpiecze-

niu obowiązkowemu odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską.

�  Przystępuję do umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie podlegam ubezpiecze-
niu obowiązkowemu odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego indywidualną praktykę lekarską
(tylko dla lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę).

Dane ubezpieczonego lekarza/lekarza dentysty

Nazwa/imię i nazwisko .........................................................................................................................................................................

Adres: (kod pocztowy) _ _-_ _ _  ......................................................................................................................................................................

PESEL: ����������� Nr PWZ: �������
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okres ubezpieczenia:

od 1 ............................... 2019 r. do ............................... 2020 r. (12 miesięcy)

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego Suma gwarancyjna

Na jedno zdarzenie Na wszystkie zdarzenia
75 000 EUR 350 000 EUR

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lekarza wykonującego
działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres ubezpieczenia dobrowolnego Suma gwarancyjna

Na jedno zdarzenie Na wszystkie zdarzenia
75 000 EUR 350 000 EUR

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego lekarza za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu lekarza.

Warunki ubezpieczenia

1. Do umowy obowiązkowego ubezpieczenia mają zastosowanie:

1) Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (tj. DzU z 2018 r., poz. 473),

2) Rozporządzenie ministra finansów z 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (DzU z 2011 r. nr 293, poz. 1729).

2. Do umowy dobrowolnego ubezpieczenia mają zastosowanie:

1) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy ustalone uchwałą nr UZ/427/2016 Zarządu
PZU SA z 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalo-
nymi uchwałą nr UZ/215/2018 z 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.
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Oświadczenia

1.  �* Oświadczam, że otrzymałem/am Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy ustalone

uchwałą nr UZ/427/2016 Zarządu PZU SA z 24 października 2016r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spół-

ki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubez-

pieczeń Spółki Akcyjnej oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

2.  �* Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzaniu moich danych osobowych zawartą w dostarczo-

nym mi dokumencie „Informacja o administratorze danych osobowych”.

3.  �* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przystąpienia do ubezpieczenia

przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie (jako administratora danych osobowych) w celu realizacji umowy

ubezpieczenia.

4.  �* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w tym formularzu przystąpienia do ubezpiecze-
nia przez Agencję Ubezpieczeniową INS Services Sp. z o.o., KRS 0000754412 (jako administratora danych) w celu
realizacji obsługi Umowy Programu Ubezpieczeniowego.

5.  �* Zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  wyra-

żam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mailowego przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w celu przesy-

łania newslettera Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

6.  �* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym OWU oraz dokumentu zawierającego informacje

o produkcie, a także informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek

z wnioskowaną lub zawartą umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, pod wskazany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mailowy. W razie

zmiany podanych przeze mnie danych kontaktowych zobowiązuję się uaktualniać dane, dzięki którym będę otrzymy-

wać informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

7.  Zastrzegam, że bez mojej zgody dane te nie mogą być udostępniane komukolwiek oraz że przysługuje mi

prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie. Rozumiem, że

zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesłanie stosownego oświadczenia pod adresem:

biuro@ins-med.pl

8.  INS Services Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym działającym na podstawie ustawy z 22 maja 2003 r. o pośred-

nictwie ubezpieczeniowym (DzU z 16 lipca 2003 r.) wykonującym czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego

zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń w rozumienie art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy.

9.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wyco-

fania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale PZU SA, wysyłając e-mail na adres: kontakt@pzu.pl albo

pismo na adres PZU: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18a.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej

wycofaniem.

* � w polu oznacza zgodę konieczną do przystąpienia do umowy ubezpieczenia oraz obsługi tej umowy.

Data i miejscowość złożenia deklaracji: ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

(podpis składającego deklarację lekarza/lekarza dentysty)
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1 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

4 LIPCA 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

5 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

8 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

11 LIPCA 14.00 Posiedzenie Komisji
Bioetycznej

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

12 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

15 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

18 LIPCA 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

19 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

22 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

25 LIPCA 14.00 Posiedzenie Komisji
Bioetycznej

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

26 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

28 LIPCA ŚWIATOWY DZIEŃ WIRUSOWEGO
ZAPALENIA WĄTROBY

29 LIPCA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

1 SIERPNIA NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

2 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

5 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

8 SIERPNIA 14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

9 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

12 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

15 SIERPNIA ŚWIĘTO NARODOWE

DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO

16 SIERPNIA Biuro nieczynne

19 SIERPNIA ŚWIATOWY DZIEŃ POMOCY HUMANITARNEJ

9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

22 SIERPNIA 14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

23 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

26 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

29 SIERPNIA 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

30 SIERPNIA 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds.
zdrowia lekarzy

10.00 Dyżur mediatora

16.00 Szczepienia przeciwko grypie

oprac. mkrWszystkie posiedzenia komisji i dyżury odbywają się w siedzibie OIL.

Oddane do druku 15 czerwca 2018 r.
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OPINIE

kary z warunkowym zawieszeniem oraz możliwość

zamiany kary pozbawienia wolności na karę grzywny lub

ograniczenia wolności. Nie jest jednak rekomendowane

stworzenie dla lekarzy i innych zawodów medycznych

szczególnej regulacji prawnej, określającej odrębnie

wymiar kary za nieumyślne spowodowanie śmierci.

Co da nam to zapewnienie? Czy zostaną wprowadzone
zmiany znoszące dla nas karę bezwzględnego pozba-
wienia wolności, czy jest to jedynie gra na czas, mająca
uciszyć niepokoje środowiska? W najbliższych dniach się
przekonamy.

Zasadnicze pytanie brzmi: jak długo jeszcze my, lekarze,
musimy godzić się na szczególne traktowanie przez
kolejne obozy rządzących? To już nie tylko kwestia wy-
nagrodzeń czy warunków pracy. Ani nawet dyskusja
o naszym i pacjentów przetrwaniu w chorej ochronie
zdrowia. W tej chwili to dyskusja o bezpieczeństwie
naszych rodzin, naszych dzieci, które na wiele lat mogą
zostać odseparowane od matki lub ojca w związku
z odbywaniem przez nich kary więzienia.

Przez wiele lat w naszym środowisku toczyła się dyskusja
o drogach i sposobach depenalizacji nieumyślnych czy-
nów pracowników ochrony zdrowia wzorem innych
państw UE. Obecnie przy Naczelnej Izbie Lekarskiej działa
Zespół ds. Reformy Systemu Zgłaszania i Rejestrowania
Zdarzeń Niepożądanych i Szkód w Ochronie Zdrowia pod
kierownictwem zastępcy sekretarza ORL w Warszawie dr.
Piotra Pawliszaka. Zespół opracował system rekompensat
za szkody medyczne z równoczesnym zwolnieniem z kary
pozbawienia wolności za ich wyrządzenie. Z jego obliczeń
wynika, że gdyby zsumować wszystkie odszkodowania
zasądzone przez polskie sądy, włącznie z karami, ugoda-
mi itd., to kwota przypadająca na jednego lekarza sięgnę-
łaby 52 zł rocznie. Bez batalii sądowych, bez wydatków
na adwokatów, bez obciążania pracą sądów. Stworzenie
funduszy dla poszkodowanych w ochronie zdrowia roz-
wiązałoby tę trudną sytuację prawną, pozostawiając pra-
cowników medycznych bez orzekania winy. My, wykonu-
jąc zawód – lecząc ludzi, czulibyśmy się bezpieczniej i nie
musielibyśmy tracić czasu na działania pozorowane, ale
nieobarczone ryzykiem. Pacjenci zaś zyskaliby szybką
ścieżkę dochodzenia uczciwych odszkodowań w przy-
padku popełnienia przez leczących błędów.

Być może jednak niektórym prawnikom i politykom takie
rozwiązanie nie jest na rękę. Pierwsi prawdopodobnie
obawiają się utraty dodatkowych zysków, drudzy naru-
szenia obecnego status quo i odejścia od wygodnej,
stwarzanej przez lata medialnej antylekarskiej retoryki.
Czy dotrwamy do normalności w ochronie zdrowia
i w tym aspekcie? To zależy jedyne od woli interesariu-
szy, w tym naszego środowiska, na czele z przekonany-
mi o zaletach takiego systemu pacjentami oraz chętny-
mi do współpracy decydentami. �
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ARTUR DROBNIAK

zastępca sekretarza

Naczelnej Rady Lekarskiej,

członek Prezydium

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie,

Klinika Endokrynologii

Ginekologicznej WUM

Już dawno polscy lekarze i opinia publiczna nie byli
tak dobrze zaznajomieni z prawem karnym, jak ma
to miejsce w ostatnich tygodniach. Art. 155 kodek-

su karnego odmieniony został zarówno w branżowych,
jak i ogólnopolskich mediach przez wszystkie przypadki.
Zakładam, że wiecie już, Drodzy Czytelnicy, że pracowni-
cy medyczni, którzy z powodu charakteru wykonywanej
pracy zawsze byli, są i będą zagrożeni ryzykiem oskarże-
nia o nieumyślne spowodowanie śmierci, w przypadku
niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy w sądzie zostaną
skazani na karę… bezwzględnego pozbawienia wolności.
Do tej pory, gdy sprawa przybierała niekorzystny obrót,
lekarz lub inny pracownik medyczny otrzymywał wyrok
w zawieszeniu. Obecna zmiana podyktowana jest
treścią artykułu zwiększającego wymiar kary z zakresu
3 miesiące – 5 lat do zakresu 1 rok – 10 lat. A kara powy-
żej roku nie może zostać zawieszona…

Dlaczego temat ten poruszam przy okazji rozmowy
o szacunku? Bo czymże jest szacunek wobec drugiej oso-
by czy wobec grupy zawodowej, jeśli nie umożliwieniem
im swobodnego działania i obdarzeniem ich zaufaniem?

W związku z treścią proponowanego art. 155 kk prezydia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i Naczelnej
Rady Lekarskiej przyjęły stanowiska mocno krytyczne
wobec zapisu o rozszerzonej penalizacji nieumyślnych
czynów, błędów popełnianych przez lekarzy w trakcie
wykonywania pracy. Wyrażono obawę, że w medycynie
zaczną dominować postawy obronne i zachowawcze, bo
nikt nie zechce podejmować działań ryzykownych z lęku
przed karą. Problem ten nasilił burzę medialną w kwestii
zakresu odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnione
w czasie leczenia błędy.

6 czerwca prezes NRL Andrzej Matyja i wiceprezes
Krzysztof Madej spotkali się z wiceministrem sprawiedli-
wości Marcinem Warchołem oraz wiceministrem zdro-
wia Januszem Cieszyńskim.

Prezes Matyja podkreślił: – W tej sprawie Ministerstwo

Sprawiedliwości podzieliło nasze zastrzeżenia do noweli-

zacji art. 155 kodeksu karnego. Zapowiedziano, że w naj-

bliższym czasie, zanim omawiana nowelizacja wejdzie

w życie, zostanie zainicjowana kolejna zmiana tego prze-

pisu, która pozostawi możliwość orzekania wobec lekarzy

Kodeksem karnym w lekarzy
SZACUNEK DLA PACJENTA I OCHRONY ZDROWIA – W KLASIE POLITYCZNEJ GO NA PEWNO NIE ZNAJDZIEMY!
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Główne cechy nowotworu złośliwego to zdolność
do nieograniczonego podziału komórkowego
(nieśmiertelność), zdolność do naciekania oko-

licznych tkanek oraz przerzutowania (z zasady nowotwór
złośliwy jest chorobą ogólnoustrojową). W świadomości
pacjentów często rak jest intruzem, pacjent darzy go
nienawiścią, chce wyrzucić z siebie, wyciąć, zniszczyć,
spalić. Rak budzi odrazę – zarówno psychiczną, jak
i fizyczną (często ta gnijąca masa ulega rozpadowi).

Czy polski system ochrony zdrowia nie jest takim two-
rem, rakiem niszczącym duży polski organizm?

System ochrony zdrowia w Polsce jest „nieśmiertelny”
(niereformowalny). Wielokrotnie można usłyszeć od
osób niebędących lekarzami, ale zajmujących się pro-
blematyką ochrony zdrowia (np. adwokatów, radców
prawnych, artystów), że to jeden z ostatnich reliktów
PRL, że inne branże już w większości wyszły ze stęchłe-
go marazmu Polski Ludowej, niewydolnego, niewydaj-
nego i wsobnego, ale ochrona zdrowia nadal w nim tkwi
po uszy. Trudno się nie zgodzić – często pracownicy
ochrony zdrowia nie dostrzegają, z przyzwyczajenia, jak
daleko odbiega infrastrukturalnie, rozwojowo, mentalnie
ten system od innych branż usługowych, mających kon-
takt z klientem (pacjentem). Wiele elementów pozostaje
w sferze „załatwiania” (ty mi załatwisz coś, ja ci załatwię
coś w zamian – nie będziemy stać w kolejce), często
zarządzający szpitalami naginają rzeczywistość, tkwiąc
ślepo na stołkach i mówiąc, że system działa, ciesząc
się, że wyremontowano pion kanalizacyjny (!) w szpitalu,
co ma być oznaką skuteczności podejmowanych przez
nich działań.

Gnijąca masa nowotworowa w postaci polskiego syste-
mu ochrony zdrowia sama w sobie jest autonomiczna,
ale nadal mutuje. Chce trwać, ewoluować, czasem na-
wet weźmie poprawkę na błędy, które popełnia, i wy-
produkuje swój bardziej trwały i doskonalszy klon. Ten
klon tylko niszczy organizm z większą mocą.

System „wie”, że jest niedoskonały, tworzące go komór-
ki, czyli pracownicy ochrony zdrowia, widzą to doskona-
le. Sami próbują coś zrobić dla ogólnej poprawy i cza-
sem coś się udaje, powstaje lepszy klon. Jednak
struktura guza jest z góry zaplanowana, można dokonać
drobnych modyfikacji, ale nie da się jej gruntownie

OPINIE

Polska
ma raka
JAROSŁAW BILIŃSKI
wiceprezes ORL w Warszawie F
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

zmienić. Dlatego gnije, rozpada się. Co więcej, w guzie
są komórki macierzyste nowotworu, supermutanty, ko-
mórki „obserwujące”, co się dzieje, czekające prawie
w uśpieniu, zużywające minimum energii, którym zależy,
aby było tak jak jest. Czy w systemie nie widzimy takich
„nadkomórek”? Czy są analogie?

System w Polsce ma zdolność naciekania okolicznych
tkanek. Rozprzestrzenia się przez ciągłość, wżera się we
wszystko dookoła, niszczy to, co zastanie, przegryza
zdrowe tkanki i psuje się w kolejnych narządach. Nazywa-
my go „służbą zdrowia” (de facto termin ten powstał za
czasów PRL i po reformach w 1999 r. miał bezpowrotnie
zniknąć ze słowników). Pod płaszczykiem służby, pomo-
cy, otwierając drzwi tej patologicznej masie, widzimy, jak
zaraża wszystko, niszczy to, w co wejdzie, i na koniec
konstatuje: „inaczej się nie dało”. System ubezpieczeń
społecznych, rehabilitacja, opieka społeczna i socjalna
– te tkanki są trawione od dawna i nie mogą się zreformo-
wać, powiązań patologicznych jest bowiem za dużo.

Nowotworowy system ochrony zdrowia wżera się także
w żyły, tętnice, naczynia chłonne i rozprzestrzenia się po
całym organizmie – przerzutuje. Zagnieżdża się czasem
w zupełnie dalekich i niezwiązanych z pierwotnym gu-
zem organach, zaczyna tam nowe życie, oczywiście
niszcząc wszystko, co zastane. W realiach naszego do-
czesnego życia widać to najbardziej w sferze nauki. Tam,
gdzie w nauce dominuje klon nowotworowy systemu
ochrony zdrowia, tam zaczyna gnić także pion naukowy,
mnożą się problemy, konstrukcja potrafi się szybko roz-
paść i przybrać – jak system zdrowia – formę bezładnej
masy. Próbuje się reformować, ale wie, że nie ma szans.

Trzeba zastosować radykalne leczenie! Świat przecież
idzie do przodu, w wielu przypadkach potrafi przechy-
trzyć raka! Najpierw chirurgia – radykalna, wycięcie
wszystkiego, co możliwe, aby maksymalnie zredukować
gnijącą masę guza. Następnie chemioterapia w oparciu
o nowoczesne technologie, leki biologiczne, celowane, aby
zabezpieczyć organizm przed nawrotem nowotworu. Na
koniec skrupulatny nadzór, skrining nowotworowy, aby
ewentualne nowo powstałe patologie gasić w zarodku.

Spieszmy się, bo rak jest na tyle głupi, że potrafi zabić
cały organizm, powalić nawet największego kolosa na
kolana. I tak umierają obaj. �
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M
edycyna przyszłości. O niej
najbardziej lubią pisać dzien-

nikarze. Komputery, roboty, bio-
technologia – wirtualna rzeczywi-

stość i sztuczna inteligencja, o których pacjenci marzą
z nadzieją, że położą one kres chorobom, a może nawet
wydłużą życie.

Również system ochrony zdrowia nie jest wolny od
pokus wdrażania nowoczesnych technik, które mają
ułatwiać terapię lub wykonywanie zawodu lekarza.
Jakże modny stał się przedrostek e-: e-zdrowie,
e-recepty, e-usługi… W dobrym guście jest nie prote-
stować i potulnie zgadzać się na nowatorskie pomy-

Deficyt wyobraźni
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PAWEŁ WALEWSKI

sły, które rodzą się w głowach informatyków – spe-
ców od unowocześniania ochrony zdrowia, w ich
przekonaniu zapyziałej i nienadążającej za rozpędzo-
nym światem cyfrowym.

Patrzę na tę rewolucję z podziwem i cieszę się ze
wszystkimi wygodą, jaką dają elektroniczne historie
chorób, e-recepty, możliwość odbierania wyników na
smartfonie albo umawianie na wizyty on-line. Ale jed-
nocześnie ze smutkiem, a nawet z pewnym zażenowa-
niem dostrzegam, że te rzekome ułatwienia nie są
dostosowane do potrzeb osób starszych – zarówno
pacjentów, jak i lekarzy. Coraz częściej odnoszę wra-
żenie, że twórcy cyfrowej służby zdrowia – m.in.

K
ilka tygodni temu obiegły me-
dia kolejne niepokojące infor-

macje dotyczące psychiatrii.
Przytoczę tylko dwa tytuły:
„W psychiatrii mniejsze kontrakty

dla poradni dzieci i młodzieży. Będą większe kolejki”
oraz „Cięcia w psychiatrii w całym regionie”. Wydawało-
by się, że po miesiącach publicznej debaty o głębokim
kryzysie w polskiej psychiatrii, a zwłaszcza psychiatrii
dzieci i młodzieży, takich newsów już nie będzie. Prze-
cież zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i NFZ obiecywa-
ły wielokrotnie, że opieka psychiatryczna będzie teraz
jednym z priorytetów polityki zdrowotnej państwa.

Zrozumiałe, że na efekty działań długofalowych musimy
wszyscy trochę poczekać. Pilotaż centrów zdrowia psy-
chicznego dla dorosłych rozpoczął się niecały rok temu
i powoli się rozkręca, chociaż natrafia na różne bariery
i to z najmniej spodziewanej strony, a mianowicie ze
strony NFZ. Centra obejmują opieką około 10 proc. doro-
słych mieszkańców kraju. Ministerstwo jest zadowolone
z dotychczasowych rezultatów i zapowiada rozszerzenie
pilotażu. Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży ma roz-
począć się już tej jesieni.

Dzisiaj ważne jest jednak, aby – obok koniecznych, roz-
pisanych na lata zmian strukturalnych w opiece psychia-
trycznej – podejmować działania interwencyjne po-
wstrzymujące dalszą destrukcję systemu. Podstawowym
założeniem reformy opieki dla dzieci i młodzieży ma być
znaczący rozwój form ambulatoryjnych, tj. poradni psy-
chologicznych i centrów środowiskowych. Szpitalna izba

MAREK BALICKI
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Bez znieczulenia

przyjęć ma
przestać pełnić
funkcję całodo-
bowej poradni
psychiatrycznej. Tymczasem, jak informuje konsultant
krajowy prof. Barbara Remberk, poradnie i oddziały dzien-
ne otrzymały niższe kontrakty, a najwięcej środków jest
kierowanych na opiekę szpitalną. Widać w tym wyraźną
sprzeczność bieżących działań NFZ z celami reformy. Kon-
traktowanie kolejny raz wymyka się spod kontroli minister-
stwa. To, że sytuacja na Mazowszu jest nieco lepsza niż
w wielu innych regionach, nie zmienia obrazu całości.

Podłożem obecnego kryzysu jest wieloletnie zaniżanie
wydatków na leczenie psychiatryczne w stosunku do
wydatków w innych obszarach. Od kilku lat psychiatria
nie może uzyskać więcej niż 3,4 proc. budżetu NFZ.
Tymczasem w Europie jest to zwykle 6–8 proc. ogółu
wydatków, a w Niemczech nawet powyżej 10 proc. Jeśli
uzmysłowimy sobie, że ogólna suma wydatków na zdro-
wie jest u nas niższa niż w innych krajach, zaczynamy
rozumieć dramatyzm sytuacji. Wysokość składki ustala
parlament, ale podział na poszczególne zakresy opieki
kształtuje latami NFZ. Ostatni majowy podział dodatko-
wych 4 mld zł tych proporcji niestety nie zmienia. Pogrą-
żona w kryzysie psychiatria otrzyma znowu mniej niż
proporcjonalnie powinna, biorąc pod uwagę średni
wzrost nakładów na ochronę zdrowia.

Na wyjście z zapaści potrzebny jest dodatkowy miliard
w ciągu dwóch, trzech lat. W skali państwa nie jest to dużo,
ale dobrze ilustruje stosunek do opieki psychiatrycznej. �

Pogrążona w kryzysie

psychiatria otrzyma znowu

mniej...
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W dobrym guście jest nie

protestować i potulnie zgadzać

się na nowatorskie pomysły,

które rodzą się w głowach

informatyków – speców od

unowocześniania ochrony

zdrowia, w ich przekonaniu

zapyziałej i nienadążającej

za rozpędzonym światem

cyfrowym.

w ministerstwie i NFZ – oderwali się od planety, na
której przecież żyją jeszcze ludzie niesiadający do
klawiatury komputerów ani nietrzymający w dłoniach
smartfonów.

To zrozumiałe, że autorzy e-reformy
są młodzi (bo kto inny, jak nie oni
właśnie, potrafiłby zastosować te
wszystkie cyfrowe rozwiązania)
i mają rodziców w średnim wieku,
dla których obsługa tableta nie jest
wyzwaniem. Ale dlaczego nie wy-
biegają o pokolenie dalej, by spo-
strzec, jak wysokie bariery stawiają
seniorom, którzy w ich świecie już
nie potrafią się odnaleźć.

Myślę tu o lekarzach emerytach, dla których wypisywa-
nie tradycyjnych recept pozostaje jedynym łącznikiem
z zawodem. Młodzi ministrowie od unowocześniania
systemu, wprowadzając e-recepty, założyli, że posługi-

wanie się papierowymi drukami będzie możliwe jeszcze
tylko przez pewien czas. Jak było z obowiązkiem zareje-
strowania się na nowym portalu NFZ, by zachować

uprawnienia lekarskie? Wymagano
od seniorów wypełniania wniosków
na komputerach, których nie mają
w domu! A jak e-recepta pomoże
80-latce bez dostępu do Internetu
i bez smartfona odebrać leki, które
stosuje stale, bez tak reklamowanej
konieczności wizyty u lekarza, a potem
w aptece, jeśli nie ma kogo upoważnić,
a rodzina mieszka 120 km dalej?

Wszystko jest chyba po to, aby urzęd-
nicy jeszcze mocniej trzymali system
pod kontrolą. Tylko że i Was zaboli, gdy

dożyjecie 90 lat, że Wasze dzieci i wnuki wymyśliły udo-
godnienia, z których nie jesteście w stanie skorzystać. �

Autor jest publicystą „Polityki”.

P
iętnaście lat Polski w UE było
fetowane hucznie, szczególnie

że obchody zbiegły się z kulmi-
nacją kampanii wyborczej do Par-
lamentu Europejskiego. Tymcza-

sem chyba w mało której dziedzinie życia widać tak
wyraźnie różnicę między Polską a państwami Unii
(szczególnie tymi na zachodzie kontynentu) jak w pozio-
mie służby zdrowia. Chodniki wyrychtowaliśmy, lotniska
pobudowaliśmy, a ze zdrowiem jakoś nie poszło.

Rozwiązanie problemów lecznictwa powinno być
naszą inicjatywą na forum europejskim. Traktaty i pra-
wo europejskie pozwalają na po-
dobny ruch jak w sprawach ener-
gii. W tej strategicznej dla Europy,
a szczególnie naszego regionu
sprawie udało się powołać tzw.
Unię Energetyczną, uruchomiono
mechanizm, który stanowi dodat-
kową przeszkodę na drodze uza-
leżniania nas od rosyjskich do-
staw. Wróćmy teraz do zdrowia.
W pierwszym etapie należałoby metodą małych
kroczków zbudować lobby zwolenników połączenia sił
na poziomie europejskim. Polska propozycja nie musi
być przyjęta z entuzjazmem ze względu na to, że sła-
bość naszego systemu jest znana. W drugim kroku
Polska i kilka państw inicjujących zdrowotne porozu-
mienie (należałoby szybko znaleźć pierwszych sojusz-
ników) powinny opracować założenia tego rodzaju

PAWEŁ KOWAL

Teraz zdrowie!
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m unii. Następnie trzeba by przekonać kolejnych poten-
cjalnych uczestników, ustalić, które państwa są goto-
we wejść do unii zdrowia oraz w jakich obszarach unia
taka mogłaby działać. Nie ma wątpliwości, że jest
wiele zagadnień z zakresu ochrony zdrowia, które
mogą być rozegrane na kontynentalnym poziomie.
Udało się w ramach NATO zbudować sposoby współ-
działania. Ktoś powie, że dlatego, iż dotyczą spraw
bezpieczeństwa. Ale czyż zdrowie nie jest dzisiaj jed-
nym z najważniejszych zagadnień bezpieczeństwa?
W końcu w geopolitycznej rozgrywce o zasoby i wpły-
wy będzie się liczyła także populacja zjednoczonej
Europy i zdrowie jej obywateli.

Zacznijmy od wspólnych badań, progra-
mów walki z tzw. chorobami rzadkimi,
wspólnego kształcenia lekarzy. Sprawą,
która mogłaby bez większych oporów
chwycić jako wspólna europejska, z całą
pewnością jest kwestia walki z epidemiami.
Byłby to zapewne problem wczesnego
ostrzegania wewnątrz Unii, a także funda-
mentalna dla bezpieczeństwa kontynentu

kwestia bezpieczeństwa epidemiologicznego na granicy
UE i w jej najbliższym sąsiedztwie.

Od czegoś trzeba zacząć. Skoro tak trudno wykonać
małe kroki w zmianach w służbie zdrowia w Polsce,
może warto postawić sobie większe cele? Może one
pociągną polską elitę polityczną do uznania, że teraz
tylko zdrowie się liczy? �

Od czegoś trzeba zacząć.

Skoro tak trudno wykonać

małe kroki w zmianach

w służbie zdrowia w Polsce,

może warto postawić sobie

większe cele?
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W 2017 r. wydatki publiczne na ochronę zdro-

wia w Polsce wyniosły ogółem 4,7 proc. PKB,

czyli były znacznie niższe od unijnej średniej

wynoszącej 7 proc. PKB – wytyka polskim wła-

dzom Komisja Europejska, która na początku

czerwca opublikowała zalecenia dla każdego

kraju członkowskiego dotyczące kierunków

rozwoju i stabilizacji finansów publicznych.

Co więcej, Bruksela daje wprost do zrozumie-

nia, że choć Polska deklaruje stopniowy

wzrost nakładów publicznych na zdrowie,

są podstawy, by patrzeć na te deklaracje

z dystansem. Dlaczego?

P
olska planuje stopniowe zwiększanie wydatków

na zdrowie w nadchodzących latach. Cel ten

może okazać się jednak trudny do osiągnięcia,

ponieważ zapowiedziane niedawno plany zwiększenia

transferów socjalnych na rzecz gospodarstw domowych

o średnich i wysokich dochodach ograniczą przyszłą

przestrzeń fiskalną – twierdzą urzędnicy Komisji Euro-
pejskiej.

Pesymizm (realizm?) Brukseli stoi w jawnej sprzeczności
z optymistycznymi wypowiedziami przedstawicieli rzą-
du, przede wszystkim z Ministerstwa Zdrowia. Minister
Łukasz Szumowski od dwóch miesięcy powtarza jak
mantrę, że w 2024 r. publiczne wydatki na zdrowie prze-
kroczą 160 mld zł. Co więcej, dzięki ostatniej nowelizacji
planu finansowego NFZ, zwiększającej budżet płatnika
o ponad 4 mld zł, jest szansa, że „magiczna” bariera
100 mld zł zostanie przekroczona już w tym roku.

Jednak magia wielkich liczb działa tylko wtedy, gdy nie
zestawi się ich z konkretnymi wskaźnikami. One bowiem
gaszą optymizm równie skutecznie jak lektura zaleceń
Komisji Europejskiej.

Na dwóch ostatnich posiedzeniach podzespołu Rady
Dialogu Społecznego, zajmującego się ochroną zdrowia,
omawiano kwestię realizacji ustawy 6 proc. PKB na
zdrowie. Przedstawiciele organizacji pracodawców
i pracowników chcieli wiedzieć, jak dokładnie metodolo-
gia, zastosowana w ustawie do obliczania relacji nakła-
dów na zdrowie do PKB, przełoży się na realizację obiet-
nicy, że w 2024 r. Polska osiągnie poziom 6 proc. PKB.

Odpowiedź jest jednoznaczna: bez korekty w ustawie
tego poziomu nie osiągniemy ani w 2024 r., ani nigdy,
chyba że kolejne rządy będą co roku do zdrowia „dosy-
pywać” po kilkanaście (i ponad) miliardów złotych wię-
cej, niż zakładają ustawowe minima. Jednak nie po to,
jak się wydaje, uchwalono ustawę ograniczającą skutki
zapisów dla finansów publicznych, by decydować się na
takie „rozdawnictwo”.

Reguła N-2, wpisana do ustawy (czyli zestawianie wy-
datków na zdrowie z roku N z PKB sprzed dwóch lat),
sprawi, według prezentacji przedstawionej przez Stefa-
na Bogusławskiego z PEX PharmaSequence, opartej na
prognozach makroekonomicznych przygotowanych
przez Ministerstwo Finansów, że w 2024 r. Polska osią-
gnie poziom 160 mld zł na zdrowie, co oznacza 6 proc.
PKB z 2022 r.

Nominalny wzrost nakładów to coś, czym w tej chwili
zasłaniają się zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i posło-
wie PiS, gdy tylko pojawia się temat metodologii zasto-
sowanej do obliczania relacji wydatków na zdrowie
względem PKB. – Wskaźnik PKB to nie wszystko, pienię-

dzy w systemie jest coraz więcej – bronili rządu parla-
mentarzyści Prawa i Sprawiedliwości podczas niedawnej
dyskusji w Sejmie na temat realizacji ustawy.

W miliardach złotych wszystko rzeczywiście wygląda
„dobrze”. W 2020 r. w ochronie zdrowia pojawi się
8,3 mld zł więcej niż zaplanowano na 2019 r. Różnica
między 2021 a 2019 r. to już 20,7 mld zł, a między 2022
i 2019 – 34 mld zł. W 2024 r., kiedy zgodnie z ustawą
mamy osiągnąć docelowy (na ten moment) poziom wy-
datków publicznych, czyli „6 proc. PKB na zdrowie”,
pieniędzy w systemie będzie o 62,6 mld zł więcej niż
w planie na 2019.

Jak to wygląda w odniesieniu do PKB, ustawowego
i realnego? W 2020 r., gdy według ustawy mamy po raz
pierwszy przekroczyć 5 proc. PKB (5,03 proc.), faktyczny
udział publicznych wydatków na zdrowie w PKB wynie-
sie… 4,46 proc. Nietrudno, czytając choćby zalecenia
Komisji Europejskiej, ale również inne raporty międzyna-
rodowe, przewidzieć, że bez zastosowania reguły N-2
(której międzynarodowe instytucje nie uwzględniają)
Polska w rankingach dotyczących publicznych wydat-
ków na zdrowie, mówiąc dyplomatycznie, nie awansuje.
Mówiąc wprost – spadnie. A ponieważ i tak zajmujemy
jedno z ostatnich miejsc, trzeba raczej powiedzieć, że
przepaść między nami a choćby europejskimi „średnia-

Gorący temat:
pieniądze
MAŁGORZATA SOLECKA
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kami” czy też unijną średnią (7 proc.!) jeszcze się zwięk-
szy. W relacji do PKB wydatki na zdrowie będą rosnąć
bardzo wolno, by w 2024 r. osiągnąć… 5,33 proc.

„Dobra” wiadomość dla systemu finansów publicznych:
ustawa 6 proc. PKB na zdrowie, wbrew obietnicom skła-
danym w momencie jej uchwalania (jesień 2017), prak-
tycznie będzie się samofinansować: 86 proc. publicz-
nych środków na zdrowie w 2024 r. będzie pochodzić
ze składki zdrowotnej (137,2 mld zł).

To jednak nie wyczerpuje problemu. Z prezentacji Stefa-
na Bogusławskiego wynika, że wydatki płatnika (nie
mówiąc o faktycznych kosztach ponoszonych przez pla-
cówki medyczne!) będą się zwiększać szybciej niż przy-
chody. Po pierwsze, dlatego, że przynajmniej częściowo
płatnik będzie musiał uwzględniać rosnące koszty
świadczeniodawców, po drugie – zwiększać się będzie
popyt na świadczenia zdrowotne, napędzany demogra-
fią i epidemiologią.

Na co zostaną przeznaczone dodatkowe środki? Eksper-
ci przewidują, że wydatki na wynagrodzenia personelu
będą rosnąć o 5,5 proc. rocznie. To z jednej strony nie-
wiele, biorąc pod uwagę niską bazę i oczekiwania perso-
nelu medycznego co do wysokości wynagrodzeń.
Z drugiej strony, patrząc na średni udział wynagrodzeń
w kosztach świadczeń (59 proc. w 2019) – bardzo dużo.
W 2024 r. blisko 15 mld zł więcej (względem obecnego
poziomu) będzie trzeba wydać na same płace.
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O blisko 19 mld zł wzrosną koszty świadczeń zdrowot-
nych z powodu czynników związanych z popytem. Jedy-
nie o 2,4 mld zł wzrosną w stosunku do 2019 r. koszty
refundacji leków.

Po zestawieniu planu finansowego NFZ na 2019 r. (87,3
mld zł) z prognozowaną wysokością jego budżetu
w roku 2024 (137 mld zł) i zsumowaniu wszystkich już
„rozdysponowanych” pieniędzy (zaplanowany wzrost
wynagrodzeń, utrzymanie dotychczasowej dostępności
świadczeń skorygowanej o czynniki epidemiologiczno-
-demograficzne) „rezerwa” wynosi nieco ponad 13 mld zł.

– Wzrost finansowania jest „konsumowany” przez bieżą-

ce trendy makro w systemie ochrony zdrowia, pozosta-

wiając relatywnie niewielką rezerwę na odchylenia od

trendów oraz gorszą niż przewidywana sytuację ekono-

miczną – podkreśla Stefan Bogusławski, zaznaczając
jednocześnie, że przy takim poziomie finansowania bra-
kuje przestrzeni „na działania fundamentalnie reformują-

ce system, co przesuwa kryzys w czasie”.

Eksperci przewidują, że faktyczny, dużo mniejszy od
koniecznego, wzrost nakładów publicznych nie rozwiąże
kluczowych problemów systemu, a poza tym spowodu-
je, że nadal będą rosnąć prywatne wydatki na zdrowie.
Według szacunków ekspertów w 2024 r., przy utrzyma-
niu dotychczasowego tempa wzrostu, wyniosą one po-
nad 51 mld zł i będą wyższe niż notowane w roku 2018
o blisko 11,5 mld zł. �
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KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

Z Pawłem Koczkodajem,

kierownikiem Pracowni Prewencji Pierwotnej

w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji

Pierwotnej Centrum Onkologii-Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

i dr. n. med. Dariuszem Paluszkiem,

wiceprezesem ORL w Warszawie ds. lekarzy

dentystów, rozmawia Anetta Chęcińska.

Jaka jest rola lekarzy dentystów w profilaktyce

onkologicznej?

Dariusz Paluszek: Znacząca, ale nie w pełni wykorzysta-
na. Dlatego chcemy rozpocząć dyskusję w Komisji ds.
Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie i w lekarskim śro-
dowisku na temat czujności onkologicznej w gabinecie
stomatologicznym. Chcemy przypominać o konieczno-
ści obserwacji wszelkich niepokojących zmian w jamie
ustnej i wysłaniu pacjenta do dalszej diagnostyki w przy-
padku jakichkolwiek podejrzeń nowotworu.

Paweł Koczkodaj: Szacuje się, że około 60 proc. cho-
rych, którzy zgłaszają się do lekarza z nowotworami
głowy i szyi, to osoby w zaawansowanym stadium cho-
roby. W tej grupie pacjentów przeżycia 5-letnie są na

niezadowalającym, niskim poziomie. Dane epidemiolo-
giczne wskazują również wzrostową tendencję w kontek-
ście zachorowalności na nowotwory jamy ustnej i gardła.
W ostatnich latach uwidacznia się też wzrost liczby cho-
rych w grupie tzw. młodych dorosłych, poniżej 40. roku
życia, którzy nie palili papierosów i nie nadużywali alko-
holu, u których głównym czynnikiem ryzyka jest wirus
brodawczaka ludzkiego (HPV). W przypadku nowotwo-
rów krtani notujemy spadek zachorowalności i umieralno-
ści wśród mężczyzn, natomiast w populacji kobiet warto-

ści pozostają niezmienne lub
wykazują nieznaczny spadek. Wią-
że się to z faktem, że od 20–30 lat
mężczyźni palą mniej, u kobiet
tendencja zmienia się nieznacznie.
Znając czynniki sprzyjające nowo-
tworom, które mogą być poddane
prewencji pierwotnej (m.in. pale-
nie tytoniu, picie alkoholu, zakaże-
nia HPV, ale też nieodpowiednia
higiena, złe nawyki żywieniowe),
mamy obowiązek podjąć konkret-
ne działania.

Czy lekarze dentyści są gotowi

na alert onkologiczny?

D.P.: Lekarz dentysta, ale też
każdy, kto bada pacjenta, zaglą-
dając do jamy ustnej, powinien
dokonać oglądu całości, nie kon-
centrować się na wybranej pro-
cedurze, która dotyczy chorego.

Bywa, że zmiany chorobowe pacjent ignoruje, nie zgła-
sza, póki nie są źródłem dolegliwości. Chciałbym, aby
w każdym gabinecie był plakat przypominający lekarzo-
wi, że kontrola pod kątem zmian nowotworowych jest
standardem naszego postępowania i dobrym obycza-
jem. Żeby ta czujność nie umykała nam w codziennej
praktyce.

P.K.: To bardzo istotne, aby tzw. czujność onkologiczna
wśród lekarzy dentystów dotycząca podstawowych alar-
mujących objawów nowotworów głowy i szyi, m.in. tych
w obrębie jamy ustnej i gardła, była zawsze na najwyż-
szym poziomie. Zdaję sobie jednak sprawę, że ze wzglę-
du na natłok obowiązków nie zawsze jest to rzecz łatwa.
W moim odczuciu dużą pomocą w tym zakresie mogą
być higienistki stomatologiczne.

Czy panowie planują konkretne działania, aby lekarz

dentysta w codziennej praktyce wspierał profilaktykę

onkologiczną?

P.K.: Centrum Onkologii w Warszawie w ramach Naro-
dowego Programu Zdrowia organizuje szkolenia z zakre-
su leczenia uzależnienia od tytoniu (ZUT) adresowane
m.in. do lekarzy dentystów. Mamy świetną kadrę, która
od lat zajmuje się tą tematyką. Obecnie prowadzimy
zapisy na szkolenia ZUT, które są całkowicie bezpłatne.
Refundowany jest również dojazd oraz nocleg dla osób
spoza miejsca kursu. Więcej informacji można odnaleźć
pod adresem www.szkoleniazut.coi.pl. Realizujemy też

Aby nie
przeoczyć
zmiany
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Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów. W tym numerze „Pulsu”:

Liliana Piwowarczyk, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od 1989 r. Od I kadencji jest delegatem na
Krajowy Zjazd Lekarzy i członkiem Komisji ds. Lekarzy Dentystów. Była sędzią
Naczelnego Sądu Lekarskiego (w I kadencji), członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej
(kadencje III–VII), członkiem Komisji Stomatologicznej NIL (kadencje VI–VII).
W VIII kadencji jest członkiem Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich.

W działalności samorządowej interesują mnie szkolenie podyplomowe, szkolenie

ustawiczne lekarzy dentystów i integracja środowiska lekarskiego. Organizuję

szkolenia lekarzy dentystów w moim rejonie. Na bieżąco przekazuję informacje

o problemach omawianych na posiedzeniach Komisji ds. Lekarzy Dentystów oraz

na zjazdach OIL i NIL.

Anna Popis-Witkowska, lekarz dentysta

W samorządzie lekarskim działa od VI kadencji. Jest delegatem na Krajowy Zjazd
Lekarzy. W VIII kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej Okręgowej Komisji
Rewizyjnej.

Zależy mi na integracji środowiska lekarzy dentystów. Jako członka Komisji ds.

Lekarzy Dentystów interesują mnie również przepisy dotyczące prowadzenia praktyk

lekarskich. �
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Spotkanie
z lekarzami
wojskowymi

Spotkanie
z lekarzami
wojskowymi

projekt dotyczący prewencji nowotworów
głowy i szyi, obejmujący zagadnienia czujno-
ści onkologicznej, w ramach którego prowa-
dzimy szkolenia kadry medycznej.

D.P.: Będziemy promowali wspomniane inicja-
tywy za pośrednictwem naszej komisji i podej-
miemy własne, także w zakresie szkoleń.
Zaczynamy od przygotowania materiałów
edukacyjnych zawierających podstawowe
dane o objawach nowotworów jamy ustnej
i metodach postępowania w przypadku do-
strzeżenia niepokojącej zmiany. My nie wyle-
czymy nowotworu, ale często jako pierwsi
zauważamy podejrzane zmiany w jamie ustnej.

P.K.: Nasze zdrowie w dużej mierze zaczyna
się w jamie ustnej. Odnosi się to również do
profilaktyki nowotworów. Myślę, że nasza
współpraca jest doskonałą okazją do budowa-
nia świadomości na temat czynników ryzyka
chorób nowotworowych i nie tylko, bo prze-
cież duża ich część jest wspólna dla wielu
chorób cywilizacyjnych. Dobrym narzędziem,
które może być pomocne w edukowaniu
przede wszystkim pacjentów, jest Europejski
Kodeks Walki z Rakiem, do którego lektury
i promocji gorąco zachęcam (publikacja do
pobrania na stronie:
www.12sposobownazdrowie.pl).

D.P.: A zatem zaczynamy współpracę. �

P
rzedstawiciele Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL
w Warszawie uczestniczyli w XIII Konferencji Naukowo-

-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów Wojskowych w Licheniu.
– Spotkanie z kolegami z Wojskowej Izby Lekarskiej było okazją

do wymiany zawodowych i samorządowych doświadczeń oraz

rozmów na temat współpracy – powiedział wiceprezes ORL
ds. lekarzy dentystów Dariusz Paluszek. �                              ach
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Od 2015 r. lekarze dentyści spotykają się

w czerwcu na Mazowieckich Spotkaniach

Stomatologicznych. Oprócz waloru naukowo-

-szkoleniowego konferencja ma jeszcze

jedną, znaczącą zaletę: służy integracji

lekarskiej społeczności i jest okazją

do rozmów o problemach i potrzebach

lekarzy dentystów, dotyczących m.in.

 organizacji praktyki i wykonywania

zawodu.

P
odczas tegorocznych V Mazowieckich Spotkań
Stomatologicznych znaczenie współpracy środo-
wiska lekarskiego było szczególnie akcentowane,

a izba lekarska wskazywana jako organizacja służąca
lekarzom.

– Samorząd lekarski to nasze narzędzie – podkreślał
prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski, otwierając
konferencję w Serocku. – My wszyscy, lekarze i lekarze

dentyści, musimy zasta-

nowić się, jak je wykorzy-

stywać.

– Komisja ds. Lekarzy

Dentystów ORL w War-

szawie to ludzie, którzy

poświęcają czas i próbują

wpływać na wprowadze-

nie korzystnych zmian

w przepisach, aby łatwiej

było państwu pracować

– mówił Dariusz Paluszek,
wiceprezes ORL ds. leka-
rzy dentystów. Zachęcał
koleżanki i kolegów do
udziału w posiedzeniach

V Mazowieckie Spotkania
Stomatologiczne

komisji, a także prosił lekarzy o uaktualnianie w izbie
danych adresowych, aby mogli na bieżąco otrzymywać
informacje z samorządu.

To już tradycja, że bogaty program konferencji zapewnia
uczestnikom poznanie nowych metod leczenia, uzupeł-
nienie wiedzy, spojrzenie na wiele zagadnień stomatolo-
gicznych z punktu widzenia nauki i praktyki, wymianę
doświadczeń zawodowych. Wykłady były tak liczne, że
miały miejsce jednocześnie w trzech salach. Dzięki temu
każdy mógł wybrać interesujące go zagadnienia, m.in.
z ortodoncji, protetyki, endodoncji, periodontologii
i stomatologii dziecięcej.

– Chciałabym, aby państwo mówili wszystkim rodzicom,

że zęby mleczne są tak samo ważne jak stałe – zaapelo-
wała prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk,
konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej.
Przypomniała, że próchnica zębów mlecznych jest bez-
względnie czynnikiem ryzyka próchnicy zębów stałych.
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– Planując leczenie zębów mlecznych, należy pamiętać

o terminach i kolejności wyrzynania się zębów stałych –
podkreśliła prelegentka. Zwróciła uwagę, aby przed pod-
jęciem decyzji o ewentualnej ekstrakcji mleczaka rozwa-
żyć ryzyko powikłań infekcyjnych i ocenić stan dziecka.

O przeciwdziałaniu skutkom przedwczesnej utraty zę-
bów mlecznych mówiła dr n. med. Barbara Pietrzak-
-Bilińska, która przedstawiła zalety i wady stałych i zdej-
mowanych tzw. utrzymywaczy przestrzeni. – Decyzję

o zastosowaniu i wyborze utrzymywacza powinien podej-

mować lekarz, biorąc pod uwagę wiek pacjenta, liczbę

utraconych zębów, odcinek łuku zębowego, fazę rozwoju

zęba stałego, współistniejące wady zgryzu oraz możliwo-

ści współpracy z dzieckiem – zaznaczyła.

Wykładowcy akcentowali znaczenie współpracy w stoma-
tologii i interdyscyplinarne podejście do pacjenta. – Musi-

cie tworzyć zespoły i relacje z innymi specjalistami – prze-
konywał dr n. med. Konrad Walerzak. Jako argumentów
użył przykładów leczenia zespołowego w chirurgii orto-
gnatycznej i podkreślił, że wbrew obiegowej opinii nie

tłumaczyła: – Jeżeli jest jedna lub więcej dolegliwości,

a objawów nie udaje się w pełni wyjaśnić medycznie,

uniemożliwiają pracę i życie towarzyskie, a ich czas trwa-

nia przekracza sześć miesięcy, należy podejrzewać u pa-

cjenta dysestezję, a na pewno odłożyć inwazyjne leczenie.

Lekarze z Wojskowej Izby Lekarskiej, dr Remigiusz
Budziłło i dr Mariusz Cięciara, dzielili się nowościami
wspomagającymi leczenie implantoprotetyczne,
m.in. doświadczeniami z wykorzystania techniki 3D.

Z racji rosnącego zainteresowania medycyną estetyczną
i wykorzystywania naukowych zdobyczy tej dziedziny
także w stomatologii w programie MSS znalazły się wy-
kłady poświęcone temu zagadnieniu. O zabiegach este-
tycznych w obrębie twarzy mówił dr Marcin Ambroziak.

Wykładom towarzyszyła wystawa narzędzi i akcesoriów
stomatologicznych. Stanowisko informacyjne miała rów-
nież OIL w Warszawie. Na miejscu radą służyli przedsta-
wiciele zespołu rzecznika praw lekarza. Uczestnicy
konferencji mogli ponadto zasięgnąć porady dietetyka,
wykonać badania okulistyczne, skorzystać z pomocy

pracowników Centrum
Systemów Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia
w sprawie profilu zaufa-
nego. W związku z przy-
gotowywaną przez Komi-
sję ds. Lekarzy Dentystów
akcją zwiększania czujno-
ści onkologicznej w prak-
tyce lekarza dentysty
informacje w kwestii pro-
filaktyki można było
otrzymać w punkcie Cen-
trum Onkologii-Instytutu
im. M. Skłodowskiej-
-Curie w Warszawie.

Dużym zainteresowaniem
cieszyła się sesja samo-
rządowa. Wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Cisło i wicepre-
zes ORL Dariusz Paluszek
odpowiadali na przesłane
za pośrednictwem me-

diów społecznościowych przez lekarzy dentystów pyta-
nia dotyczące prowadzenia praktyki, m.in. w sprawie
separatorów, sporali, e-dokumentacji, rozstrzygania
sporów z pacjentami, a także dyskutowali z gośćmi
obecnymi na sali. Zaproponowana przez organizatorów
formuła sesji pokazała, jak bezpośredni kontakt lekarzy
z przedstawicielami samorządu lekarskiego usprawnia
komunikację i jak ważna jest dyskusja o wspólnych
problemach.

Podczas V MSS obradowało Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej oraz Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie. Na konferencję przybyło blisko 600 osób:
lekarze praktycy, przedstawiciele społeczności akade-
mickiej i samorządu lekarskiego, a także stażyści. Orga-
nizatorem MSS była OIL w Warszawie. �                       ach

polega ono jedynie na współpracy z ortodontą. – Każdy

pacjent przynosi inny zestaw problemów. Leczenie zespoło-

we musi je uwzględniać i odpowiadać ustalonym celom.

O holistycznym spojrzeniu na pacjenta w gabinecie sto-
matologicznym przypomniała prof. dr hab. n. med. Jo-
lanta Pytko-Polończyk. Podała przykłady związku zmian
zaobserwowanych w jamie ustnej z wieloma chorobami.
– Bardzo zły stan higieny jamy ustnej może być sygna-

łem, że mamy pacjenta z chorobą psychiczną.

– U około 8,7 proc. pacjentów występuje przynajmniej

jedna z form chorób somatycznych na podłożu psycho-

gennym – mówiła dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-
Janicka, konsultant w dziedzinie protetyki stomatologicz-
nej dla województwa mazowieckiego. Powołując się na
przykłady pacjentów zgłaszających problemy z okluzją,

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW
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Letnia pogoda sprzyja odkrywaniu ciała. Jak należy

chronić skórę przed słońcem?

Ubiór powinien być lekki, przewiewny, z bawełny,
lnu, jedwabiu. Trzeba nosić kapelusz i okulary
przeciwsłoneczne, gdyż ekspozycja na słońce

może prowadzić nie tylko do oparzenia skóry, ale rów-
nież do uszkodzenia oka, np. do zaćmy. Jeżeli jesteśmy
na plaży, bezwzględnie musimy stosować filtry. Dzielimy
je na dwie grupy: filtry chemiczne (odbijające, pochła-
niające i rozpraszające promieniowanie UV, zawierające
m.in. takie substancje czynne jak PABA, awobenzon,
cynoksan; zawarte w nich substancje wnikają do komó-
rek) oraz filtry fizyczne pochodzenia mineralnego
(odbijające promieniowanie, oparte na tlenku tytanu,
cynku lub żelaza). Te drugie są przeznaczone dla dzieci
i osób, które mają bardzo wrażliwą skórę lub uczulenie

na filtry chemiczne. Najnowsze preparaty chroniące
przed słońcem zawierają najczęściej mieszaninę obu
typów filtrów.

Należy pamiętać, że nie ma filtrów na cały dzień, tak jak
nie ma całkowicie wodoodpornych. Powinniśmy posma-
rować się 20 minut przed wyjściem z domu, dosmaro-
wywać średnio co cztery godziny, a także po każdej ką-
pieli i wytarciu ciała ręcznikiem. Szczególnie trzeba
chronić skórę nosa, uszu i dekoltu, to miejsca najwraż-
liwsze na oparzenia.

Przy jakich chorobach skóry nie należy stosować pre-

paratów ochronnych lub trzeba unikać słońca?

Czasem filtr podrażnia zmiany skórne, np. sączące się
rany, ostry wyprysk. W takich sytuacjach polecamy tylko
noszenie lekkiej odzieży. Warto wspomnieć o ubraniach

Na słońcu z umiarem
i w kapeluszu

Z prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireną Walecką, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie

dermatologii i wenerologii dla województwa mazowieckiego, kierownikiem Kliniki Dermatologii

CMKP w CSK MSWiA w Warszawie, rozmawia Anetta Chęcińska.

TEMAT MIESIĄCA
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UV protection, które chronią przed promieniowaniem
i zapewniają skórze oddychanie. Ważne, aby pochodziły
od sprawdzonych producentów odzieży dla osób upra-
wiających sporty wodne, takie jak żeglarstwo, windsur-
fing, kitesurfing. Trzeba jednak pamiętać, że w przypad-
ku niektórych chorób, np. trądziku różowatego, tocznia
układowego, słońce zaostrza zmiany, a w takich choro-
bach jak xeroderma pigmentosum, porfiria czy albinizm
jest bezwzględnie przeciwwskazane.

Jakie mogą być następstwa przedawkowania słońca?

Po pierwsze – oparzenie, które objawia się rumieniem,
pieczeniem, obrzękiem, czasami pęcherzami na skórze.
Drugą przypadłością, ale to tylko w przypadku osób do
tego predysponowanych, są fotodermatozy przebiegają-
ce w formie np. wielopostaciowych osutek świetlnych,
pokrzywki świetlnej, odczynów fototoksycznych lub
fotoalergicznych i wielu innych. W przypadku wielokrot-
nej ekspozycji na słońce mamy również efekty odległe,
takie jak fotostarzenie się skóry, polegające na degene-
racji oraz zaniku włókien elastynowych i kolagenowych,
tworzeniu się głębszych i płytszych zmarszczek,
a także zaburzeniach pigmentacji (hipo- i hiperpig-
mentacji). Dalszym etapem jest rogowacenie słonecz-
ne (starcze) i powstawanie nowotworów skóry, czyli
raka podstawnokomórkowego, kolczystokomórkowe-
go i czerniaka.

Nie od dzisiaj wiadomo, że główną przyczyną tych
zmian jest wieloletnia ekspozycja na promieniowanie
słoneczne. Do powstania najgroźniejszego nowotworu
skóry, jakim jest czerniak, poza ekspozycją na słońce
przyczyniają się także uwarunkowania genetyczne
– czerniak w rodzinie, liczne znamiona dysplastyczne,
immunosupresja, ale w ponad 60 proc. przypadków
powstaje on de novo. Dla przykładu: w krajach skandy-
nawskich w ostatnich 20 latach bardzo wzrosła liczba
czerniaków. Spowodowały to częstsze niż dawniej
wyjazdy Skandynawów do ciepłych krajów. W przypad-
ku osób o jasnej karnacji (o fototypie 1–2) nagła i krótko-
trwała urlopowa ekspozycja na ostre słońce w szeroko-
ściach geograficznych blisko równika przyniosła
negatywne skutki zdrowotne. Istotnym czynnikiem ryzy-
ka rozwoju czerniaka są jednorazowe lub powtarzające
się oparzenia słoneczne w dzieciństwie, a także korzy-
stanie z solariów.

Niezbędne są profilaktyka i edukacja.

Społeczeństwo coraz lepiej rozumie problem nowotwo-
rów skóry, wiele osób zgłasza się do kontroli u dermato-
loga, bo zauważyły np. niepokojącą czarną kropkę na
skórze. Również lekarze rodzinni, którzy w ramach swo-
jej specjalizacji odbywają staż z dermatologii, coraz le-
piej diagnozują groźne zmiany i kierują pacjentów do
dalszej diagnostyki u specjalisty chorób skóry. Dysponu-
jemy też coraz lepszymi narzędziami diagnostycznymi.
Wszelkie podejrzane zmiany skórne badamy dermosko-
pem, a te szczególnie niepokojące jeszcze metodą wi-
deodermoskopii, dzięki której widzimy zmiany w dużym
powiększeniu, możemy je zapisać w pamięci komputera
i porównać obraz np. za dwa miesiące.

W klinice, którą kieruję, mamy możliwość wykorzysta-
nia do badania zmian skórnych mikroskopu konfokal-
nego. Dzięki tej metodzie postawione diagnozy doty-
czące głównie nowotworów skóry, czyli raków
podstawnokomórkowych, kolczystokomórkowych czy
czerniaków, znajdują prawie w 100 proc. potwierdzenie
w histopatologii. Nie każda zmiana okazuje się czernia-
kiem, ale im wcześniej wykryje się nowotwór, tym le-
piej. Zdecydowanie łatwiej zauważyć zmiany na skórze
nieopalonej, dlatego najlepiej oglądać się przed okre-
sem letnim, a następnie po ekspozycji na słońce. Warto
zresztą zwracać uwagę na skórę przez cały rok. Kobiety
częściej się oglądają, częściej zgłaszają na badanie
i wczesna wykrywalność czerniaków jest u nich wyższa
niż u mężczyzn.

A jeżeli chcemy unikać słońca, to co w zamian?

Może samoopalacze?

Na rynku występują dwa rodzaje kosmetyków: samo-
opalacze oraz naturalne balsamy brązujące. Mają one
jednak zupełnie inny skład. Związkiem chemicznym po-
wodującym zmianę barwy skóry jest dihydroksyaceton,
czyli DHA. Reaguje on z warstwą rogową naskórka. Sa-
moopalacze zawierają bardzo dużą ilość syntetycznego
dihydroksyacetonu, dlatego efekt ich działania jest szyb-
ki i niedokładne nałożenie kosmetyku prowadzi do po-
wstania smug i zacieków na skórze. Natomiast naturalny
balsam brązujący zawiera mniejszą ilość dihydroksyace-
tonu, co sprawia, że efekt jego działania jest delikatniej-
szy. Opalenizna powstaje powoli i wygląda na bardziej
naturalną.

Komuś, kto potrzebuje „opalenizny” na szczególną oka-
zję, polecam metodę natryskiwania. Absolutnie szkodli-
we dla zdrowia jest opalanie się w solariach. Ich używa-
nie jest zabronione w wielu krajach. W Polsce z solariów
nie mogą korzystać osoby poniżej 18. roku życia.

Na stan naszego zdrowia i zdrowia skóry pracujemy całe
życie. Jeżeli ktoś w wieku 60–70 lat mówi, że przestanie
się opalać, to podjął decyzję o wiele lat za późno. Dlate-
go tak ważne jest zabezpieczanie dzieci przed słońcem
i umiar w korzystaniu z jego promieni. �
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CIEKAWE

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby stało się na świecie
najczęstszym schorzeniem tego narządu. Doprowadza
do niego otyłość i cukrzyca, a także zaburzenia lipidowe
i choroba zapalna jelit. Dr Wiliam Alazawi z Barts Liver
Center w University of Londyn uważa, że pacjentów z tą
dolegliwością należy szczególnie bacznie obserwować,
bo są bardziej narażeni na marskość wątroby oraz raka
tego organu. Dotyczy to zwłaszcza osób z cukrzycą.

Specjalista powołuje się na analizę danych dotyczących
18 mln Europejczyków. Wynika z niej, że niealkoholowe
stłuszczenie wątroby aż 5-krotnie zwiększa ryzyko mar-
skości wątroby oraz 3,5-krotnie – raka wątroby. U diabe-
tyków zagrożenie tymi chorobami trzeba pomnożyć
jeszcze przez dwa. Należy pamiętać, że te powikłania
mogą się ujawnić dość szybko: marskość u prawie poło-
wy tych pacjentów wykrywana była już po dwóch,
trzech latach od wystąpienia niealkoholowego stłusz-
czenia wątroby.

Badania pokazują, że chorobę wykrywa się dość późno,
kiedy jest już zaawansowana. Często rozwija się niezau-
ważalnie, długo nie powoduje żadnych dolegliwości.

Aspiryna po udarze krwotocznym

To zaskakujące, bo wydawało się, że w takich przypad-
kach niewskazane jest przyjmowanie kwasu acetylosali-
cylowego, gdyż może zwiększać ryzyko kolejnego uda-
ru. Jednak to, co wydaje się logiczne, w medycynie nie
zawsze potwierdza się w badaniach. Tak może być i tym
razem. Sugerują to obserwacje przeprowadzone w Wiel-
kiej Brytanii na grupie 537 osób, które doznały wylewu
krwi do mózgu.

Badania trwały pięć lat. Połowa uczestniczących w nich
pacjentów otrzymywała aspirynę lub inny podobny lek.
Okazało się, że w tym okresie jedynie 12 osób zażywają-
cych aspirynę miało kolejny udar krwotoczny, podczas
gdy w grupie kontrolnej – 23. Wynika z tego, że u pa-
cjentów po wylewie aspiryna może zmniejszać ryzyko
udaru niedokrwiennego.

Główna autorka badania, prof. Rutsam Salman z Uniwer-
sytetu w Edynburgu, zastrzega się, że potrzebne są dal-
sze obserwacje. – Nasze badania wydają się jednak po-

twierdzać, że przyjmowanie aspiryny jest bezpieczne

– podkreśla.

Prof. Metin Avkiran z British Heart Foundation przyznaje,
że lekarze często mają dylemat, czy pacjentom po uda-
rze krwotocznym zalecać stosowanie aspiryny w małej
dawce 75 mg, bo regularne jej zażywanie chroni zarów-
no przed udarem niedokrwiennym, jak i przed zawałem
serca.

Niezależnie od tego, jak wypadną dalsze badania, warto
przypomnieć, że aspiryna nawet w małych dawkach nie
powinna być nadużywana, grozi bowiem podrażnieniem
przewodu pokarmowego i wrzodami żołądka. Nie należy
podawać jej dzieciom do 16. roku życia, ponieważ może
wywołać u nich chorobę Reye’a.

(„Lancet”, maj 2019, doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30840-2)

Sens życia wydłuża życie seniorów

To nie nowość, ale wyjątkowo mocne potwierdzenie
zjawiska przyniosły badania przeprowadzone przez spe-
cjalistów amerykańskich. Seniorzy z poczuciem sensu
życia, którzy mają jeszcze jakiś cel, misję, mniej są nara-
żeni na różne choroby, w tym sercowo-naczyniowe,
i dłużej żyją. Wskazuje na to analiza przypadków prawie
7 tys. Amerykanów, którzy urodzili się w latach 1931–1941
i byli obserwowani przez dziesięć lat.

– Zaobserwowaliśmy silny związek między celem życia

a śmiertelnością – wyjaśnia główna autorka badania,
dr Leigh Pearce z University of Michigan. Pytanie, co jest
celem i sensem życia? Dr Pearce podkreśla, że chodzi
o to, co jest ważne dla danej osoby. To może być cokol-
wiek, zarówno dążenie do konkretnych osiągnięć, jak
i utrzymywanie dobrych relacji z innymi albo wartości
duchowe.

Stan psychiczny badanych analizowano w skali sześcio-
stopniowej. Ci, którzy uzyskali mniej punktów, pod ko-
niec dziesięcioletniego okresu obserwacji wykazywali
2,5-krotnie wyższy poziom hormonów stresu i wskaźni-
ków stanu zapalnego. Sens życia pomagają znaleźć me-
dytacja i joga. Samopoczucie poprawia także wolonta-
riat oraz wszelkiego rodzaju pasje.

Pocałunek może przenosić rzeżączkę

Nie jest zaskoczeniem, że rzeżączka może być przeno-
szona drogą płciową. Wygląda jednak na to, że nieza-
leżną drogą jej przenoszenia bywa pocałunek głęboki.
Wskazują na to badania australijskich specjalistów. Nie
wystarczy zatem używać prezerwatyw, żeby uniknąć
zakażenia.

– Pocałunek może być bardziej ryzykowny niż się dotąd

wydawało – ostrzega główny autor badania Eric Chow
z Melbourne Sexual Health Center w Monash University.
Powołuje się na obserwacje prawie 37 tys. mężczyzn
uprawiających seks z innymi mężczyznami w okresie od
marca 2016 r. do lutego 2017. Podzielono ich na trzy ka-
tegorie: tych, którzy ograniczali się tylko do pocałun-
ków, uprawiali jedynie seks analny lub utrzymywali oby-
dwa rodzaje kontaktów. Analizowano ostatnie trzy
miesiące.

Dr Chow chce zbadać, czy ryzyko infekcji może zmniej-
szyć codzienna higiena jamy ustnej. To bardzo ważne –
podkreśla – bo trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie
z obawy przed zakażeniem przestali się całować. Leka-
rze powinni pamiętać, że rzeżączka często powoduje
nietypowe objawy i bywa oporna na antybiotyki. �

Zbigniew Wojtasiński
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J
uż po raz dziewiąty w rocznicę katastrofy smoleń-
skiej lekarze i naukowcy zebrali się w Wojskowym
Instytucie Medycznym na konferencji naukowej

poświęconej wpływowi zanieczyszczeń powietrza na
zdrowie, która jest jednocześnie formą uczczenia pamięci
gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego. Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki objął konferencję
honorowym patronatem. W liście do jej uczestników,
odczytanym przez ministra Łukasza Szrajbera, podkreślił
jak ważnym problemem dla Polski jest walka ze smogiem
i jak dużą rolę odgrywają w niej lekarze i naukowcy.

Pierwsza sesja składała się z wykładów wybitnych eks-
pertów. Rozpoczęła ją prof. Ewa Marchińska-Wyrwał ze
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiając
znaczenie medycyny środowiskowej. Czynniki środowi-
skowe są bowiem przyczyną obserwowanej w XXI w.
epidemii niezakaźnych chorób przewlekłych. Rozwinął
to zagadnienie inż. Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony
Środowiska, który wskazał, że zła jakość powietrza at-
mosferycznego jest głównym czynnikiem środowisko-
wym szkodzącym zdrowiu. Równocześnie przedstawił
trudną sytuację w tej dziedzinie, jaką mamy w kraju.
Przeciwnie niż w wielu innych wysoko rozwiniętych pań-
stwach, w Polsce obserwujemy równomierny, a nie lo-
kalny, wzrost ilości zanieczyszczeń powietrza.

Prof. Zbigniew Karaczun z SGGW omówił wpływ zmian
klimatu na zdrowie społeczeństwa. Przypuszcza się, że
mamy 10–15 lat, by uchronić świat od katastrofy związa-
nej ze skutkami zmian klimatycznych. Szczególnie groź-
ne jest szerzenie się, wraz z ociepleniem, chorób wekto-
rowych. Komar egipski przenoszący afrykańską
śmiertelną chorobę Denga dotarł już do Małopolski.

Sesję zakończył wykład prof. Lidii Wolskiej z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego na temat przedostawania się
związków endokrynnie czynnych z plastikowych opako-
wań do żywności. Wiele szkodliwych substancji uwalnia
się też do leków podawanych dożylnie.

W drugiej sesji przedstawione zostały badania nagrodzo-
ne w 2018 r. w konkursie Dum spiro, spero. Dr n. med.
Anna Merklinger-Gruchała z Krakowa omówiła wpływ
zanieczyszczonego powietrza na ciążę i płodność ko-
biet. Z kolei dr hab. Grzegorz Dziubanek ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego wskazał konsekwencje wdy-
chania związków organicznych, takich jak dioksyny, fu-
rany i bifenole. Ich poziomu nie monitoruje się w sta-
cjach pomiarów zanieczyszczeń powietrza, tymczasem
badania prowadzone na Śląsku wykazały, że wymienio-
ne substancje są przyczyną przedwczesnych zgonów.

W trzeciej sesji przedstawiono wyniki prowadzonych ak-
tualnie prac badawczych w zakresie wpływu zanieczysz-

czeń powietrza na zdrowie. Badania dr. hab. Andrzeja
Chciałowskiego i współpracowników z WIM i Politechniki
Warszawskiej dowodzą, że w populacji zdrowych miesz-
kańców Legionowa stwierdza się pogorszenie wyników
spirometrii w okresie grzewczym w porównaniu z uzyska-
nymi w okresie letnim. Autor sprawozdania z dużym zaże-
nowaniem stwierdził, że osoby cierpiące na choroby
układu oddechowego mają większą wiedzę i świadomość
wpływu zanieczyszczeń na zdrowie niż leczący ich leka-
rze. Dr Piotr Dąbrowiecki z WIM na podstawie szczegóło-
wych danych z NFZ ocenił, w jakim stopniu wzrost
zanieczyszczenia powietrza przekłada się na liczbę hospi-
talizacji i zgłoszeń do szpitalnych oddziałów ratunkowych
spowodowanych zaostrzeniem astmy.

Inż. Łukasz Adamkiewicz z Europejskiego Centrum Czy-
stego Powietrza przedstawił ocenę ryzyka i negatyw-
nych skutków zdrowotnych w wybranych scenariuszach
poprawy jakości powietrza. Jeśli obniżylibyśmy limit,
po przekroczeniu którego ogłasza się alarm smogowy,
stężenia pyłów zawieszonych zgodnie z zaproponowa-
nym przez ministra środowiska poziomem 250 µg/m3,
poprawa wskaźników zdrowotnych wyniosłaby 1,4 proc.,
a przy redukcji do poziomu 80 µg/m3 (obowiązującego
we Francji), poprawa sięgałaby 75 proc.

Sesję zakończył wykład mgr Weroniki Michalak z ekolo-
gicznej organizacji pozarządowej HEAL Polska dotyczą-
cy problemów zdrowotnych omawianych podczas
Szczytu Klimatycznego w Katowicach.

Na zakończenie konferencji tradycyjnie głos zabrała
Beata Lubińska, wdowa po dr. Lubińskim, dziękując ze-
branym za przybycie na kolejną już konferencję poświę-
coną pamięci lekarza, który zginął na służbie. �

Tadeusz M. Zielonka,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O smogu i skutkach
zmian klimatu

KONFERENCJA
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Dr hab. n. med. MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa
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Leczenie
przeciwbólowe
chorób narządu ruchu

Z NASZEJ PRAKTYKI

cz. 3

Paracetamol (acetaminofen)

Mimo że paracetamol został odkryty ponad 100
lat temu i jest szeroko stosowany w lecznictwie
od ponad 50 lat, mechanizm jego działania

w dalszym ciągu nie został do końca wyjaśniony. Praw-
dopodobnie działa on głównie ośrodkowo, przez: hamo-
wanie syntazy tlenku azotu, aktywowanie układu opio-
idowego, serotoninowego i kanabinoidowego (CB1).
Nadal dyskutowany jest wpływ paracetamolu na syntezę
prostaglandyn na poziomie OUN.

Paracetamol jest popularnym na całym świecie lekiem
przeciwgorączkowym i przeciwbólowym, głównie ze
względu na niewielkie ryzyko działań niepożądanych na
przewód pokarmowy w porównaniu z występującymi
w przypadku stosowania NLPZ. Głównymi wskazaniami
do podawania paracetamolu są: ból ostry pooperacyjny
i pourazowy, ból towarzyszący chorobie nowotworowej
oraz ból w narządzie ruchu o podłożu somatycznym
mechanicznym o natężeniu poniżej 5 w 11-punktowej
skali (NRS), jeżeli lek jest stosowany w monoterapii.
W bólu o wyższym natężeniu musi być połączony
z opioidami, a w bólu zapalnym – z NLPZ. Paracetamol
jest lekiem nieskutecznym w bólu zapalnym, trzewnym
i neuropatycznym.

Bezpieczeństwo stosowania/przeciw-

wskazania

Paracetamol przyjmowany w dawce terapeutycznej
przez pacjenta z wydolną wątrobą jest dobrze tolero-
wany i ma niewielkie działania uboczne. Działanie tok-
syczne występuje przede wszystkim w następstwie
przedawkowania lub przewlekłego stosowania, bowiem
metabolizm paracetamolu odbywa się głównie w wątro-
bie (lek metabolizowany jest przez 6 CYP-ów, zwłaszcza
CYP1A2).

Należy zachować ostrożność w podawaniu paracetamo-
lu osobom z czynną chorobą wątroby, długotrwale nad-
używającym alkoholu, z niedoborami glutationu (wygło-
dzonym, niedożywionym) i zakażonym HIV. Pamiętajmy,
że dawka 4 g na dobę może być zbyt wysoka dla pacjen-
tów z niską masą ciała, a także chorych, u których wy-

stępuje zwiększone ryzyko hepatotoksycznego działania
paracetamolu po zastosowaniu łącznym leku z indukto-
rami enzymów CYP450 (rifampicyną, fenytoiną, karba-
mazepiną, barbituranami i flukonazolem).

Ryzyko powikłań toksycznych po zastosowaniu parace-
tamolu jest wyższe u osób z chorobą nowotworową,
zapaleniem wątroby typu C, marskością wątroby, cho-
robą alkoholową, niedożywionych, zakażonych HIV. Nie
można zapominać o znacznym ryzyku interakcji między
paracetamolem i warfaryną, której skutkiem jest wzrost
ryzyka krwawień. Paracetamol wchodzi też w nieko-
rzystne interakcje ze środkami antykoncepcyjnymi, które
skracają jego okres półtrwania do 30 minut (brak efektu
przeciwbólowego). Wykorzystywany jest również w le-
czeniu gorączki. Należy jednak zachować ostrożność
w przypadku chorych odwodnionych, ponieważ może
dojść do upośledzenia diurezy (paracetamol hamuje
aktywność reninową osocza, dlatego można go zastoso-
wać dopiero po nawodnieniu chorego). �

Piśmiennictwo u autorki.
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BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ

KADRA ZARZĄDZAJĄCA SZPITALAMI
– PROFESJONALIŚCI CZY NIE?

Nowoczesne zarządzanie szpitalem stawia

przed menedżerem placówki nie tylko zadania

z zakresu administrowania, ale także związane

z nowoczesnymi metodami zarządzania stra-

tegicznego i zarządzania finansami w przed-

siębiorstwie. Z tego powodu coraz częściej

menedżer – dyrektor szpitala – posiada szero-

kie doświadczenie biznesowe nie tylko z sek-

tora medycznego. Takie wymogi stawia przed

kadrą menedżerską rynek i zmienne otoczenie

ekonomiczne. Dodatkowym czynnikiem kom-

plikującym zarządzanie jest specyfika pod-

miotu, jakim jest szpital. Oznacza to, że nie

możemy na niego patrzeć wyłącznie przez

pryzmat wskaźników finansowych.

Oczywiście, EBIT, EBITDA czy ROI pokazują nam
kondycję finansową firmy i w większości przed-
siębiorstw stanowią podstawę podejmowania

decyzji o rozwoju bądź likwidacji. Jednak w przypadku
szpitali, zwłaszcza publicznych, mamy jeszcze bardzo
ważny czynnik społeczny. Dlatego zarządzanie szpitalem
wymaga wyjątkowego połączenia twardych zdolności
zarządczych z empatią dla ludzi, którzy korzystają ze
świadczeń placówki.

Portal medinwestycje.pl przygotował listę najbardziej
pożądanych kompetencji dyrektora szpitala. Jest dość
długa. Znajdziemy na niej kompetencje z zakresu sze-
roko pojętego zarządzania szpitalem jako budynkiem,
kierowania personelem, zdolności interpersonalne,
umiejętności analityczno-finansowe z przynajmniej
podstawową znajomością wskaźników finansowych.
Oczywiście, kompetencje te będą różne w przypadku
różnych placówek. Niektóre szpitale potrzebują mene-
dżera z doświadczeniem marketingowym, inne zaś
będą wręcz zmuszone postawić na doświadczenie
w zakresie restrukturyzacji podmiotów leczniczych.
Krótko mówiąc, wymagania w stosunku do dyrektorów
są bardzo wygórowane, samo zarządzanie szpitalem
stanowi zaś coraz większe wyzwanie. Z tego powodu
samorządy i organy założycielskie mają coraz większe
kłopoty z pozyskaniem kadry zarządzającej.

Można zaryzykować stwierdzenie, że wynagrodzenia
proponowane dyrektorom szpitali oraz oczekiwania
wobec nich w zakresie wiedzy nie są adekwatne do

wymagań i problemów, z jakimi spotykają się oni
w codziennej pracy.

Dzięki ustawie z 23 marca 2017 r., wprowadzającej
tzw. sieć szpitali, wysokość przychodów jest dość
przewidywalna, tzn. ustalona na podstawie wysokości
ryczałtu. Po pierwszym roku funkcjonowania sieci
szpitali większość placówek wykonało ryczałt na po-
ziomie 102–110 proc. Według danych NFZ w tych wi-
dełkach mieści się 62 proc. szpitali, a tylko 39 proc.
wykonało ryczałt na poziomie poniżej 98 proc. Oczy-
wiście, mamy świadomość, że środki te nie są w pełni
wystarczające i nie zawsze pokrywają 100 proc. kosz-
tów funkcjonowania szpitala.

Ryczałt dla sieci szpitali nie uleczy ich sytuacji finansowej.
Niekiedy ta sytuacja bywa wynikiem niekorzystnej spirali
pożyczek. Ze względu na wysokie ryzyko kredytowe
dla banków szpitale są mało wiarygodnym partnerem,
w związku z czym banki niechętnie udzielają im pożyczek.
Chętne robią to natomiast instytucje parabankowe. Kon-
sekwencje są dość poważne, w postaci wysokich odsetek
(często niespłacalnych), a to z kolei pociąga za sobą
opóźnienia płatności lub wręcz niewypłacalność wobec
dostawców. Szacuje się, że średni czas oczekiwania na
zapłatę przez szpitale wynosi aż 230 dni.

Jedną z głównych przyczyn złej sytuacji finansowej szpi-
tali są zbyt niskie nakłady na służbę zdrowia. Według
danych OECD z 2016 r. na zdrowie wydajemy 30 proc.
mniej niż przeciętny członek tej organizacji i zajmujemy
w tym względzie jedno z ostatnich miejsc w Europie.

Mamy świadomość, że podniesienie poziomu finanso-
wania to nie wszystko. Zwiększone środki finansowe
nie pomogą menedżerom w rozwiązaniu problemów
z zatrudnieniem. Wszyscy mamy świadomość braku
kadr i dotyczy to zarówno specjalistów, jak i personelu
średniego. Według danych OECD w Polsce na 1 tys.
mieszkańców przypada jedynie 2,3 lekarza. W tym
zakresie wszyscy widzimy potrzebę głębszych rozwią-
zań systemowych.

Reasumując, naszym zdaniem kadra zarządzająca szpi-
talami to zespół bardzo sprawnych i elastycznych me-
nedżerów, którym przyszło działać w zmieniającym się
otoczeniu i trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Dlatego zdecydowana większość z nich zasługuje na
słowa uznania, pozostali zaś muszą osiągnąć pewną
dojrzałość menedżerską, aby podjąć odważne i niepo-
pularne decyzje restrukturyzacyjne. �

Wojciech Modzelewski
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Należy podziwiać optymizm,
cierpliwość i upór prof. Jac-
ka Imieli, który choć nie

kryje trudności i niepowodzeń, od
lat walczy o właściwą pozycję inter-
ny w systemie. Nie zniechęcając się
małymi efektami, wysuwa nowe
propozycje zmian. Zawsze też znaj-
duje jakiś pozytyw w upływającym
roku.

W tym roku prof. Imiela  stwierdził,
że na Mazowszu nie jest jeszcze
najgorzej, ale sytuacja w małych
miastach, oddalonych od centrów
województw, jest fatalna. Sam
profesor przeniósł się obecnie do
pracy w powiatowym szpitalu
w Sochaczewie. Na razie nie dzielił
się nowymi doświadczeniami.

kowie, Piasecznie, prawie wszę-
dzie. Są szpitale, w których na
oddziałach wewnętrznych pracuje
tylko 2 lekarzy (np. w Żyrardowie),
2,5 w Nowym Mieście nad Pilicą,
gdzie jest 50 łóżek. Przepisy
mówią, że na oddziale powinno
pracować minimum 2 specjali-
stów. Co będzie, jeśli jeden zrezy-
gnuje? Średnia wieku internistów
w kraju wynosi 55 lat. Ubywa ich
nie tylko w sposób naturalny, od-
chodzą też do podstawowej opie-
ki zdrowotnej, gdzie nie ma dyżu-
rów, a niektóre placówki płacą
lepiej niż szpitale. Młodzi lekarze
niechętnie wybierają specjalizację
z interny, są wolne miejsca
w ośrodkach akredytowanych.
Obecnie na Mazowszu szkoli się
420 internistów. O uznanie specja-
lizacji w Unii Europejskiej ubiega
się 820 osób, a powodu tego kro-
ku łatwo się domyślić.

Powtarzają się skargi na lekarzy
z opieki ambulatoryjnej, kierują-
cych chorych do szpitali. Często
z podstawowej opieki zdrowotnej
pacjenci przychodzą z pustymi
skierowaniami, bez wyników ba-
dań, a nawet bez rozpoznania.
A przecież – zdaniem ordynatorów
– do POZ kierowana jest duża
pula środków na badania diagno-
styczne.

– Niektóre placówki POZ należałoby

zamknąć i skontrolować pod tym

względem – stwierdziła Krystyna
Płukis, dyrektor szpitala w Grodzisku

Internistyczny
klincz

Problemy są właściwie co roku te same: coraz szczuplejsze kadry, kurcząca się liczba łóżek, a także

oddziałów, niedoszacowane procedury i rosnąca fala coraz starszych pacjentów. Taki obraz interny

w lecznictwie zamkniętym wyłania się co roku wiosną z dyskusji podczas odbywających się

w Radziejowicach spotkań ordynatorów oddziałów wewnętrznych województwa mazowieckiego

z prof. Jackiem Imielą, krajowym konsultantem w tej dziedzinie, organizowanych przez dr. Marka

Stopińskiego, konsultanta wojewódzkiego. Tegoroczne spotkanie było dziesiąte z kolei.

– Pracujemy w takich warunkach,

jakbyśmy non stop walczyli z epi-

demią. Pacjentów z ostrymi stana-

mi z SOR jest tak wielu, że właści-

wie uniemożliwia to przyjęcia

planowe – powiedział dr Marek
Stopiński. – Połowa naszych hospi-

talizowanych to ludzie około 70.

roku życia i powyżej. Część z nich

mogłaby szybko zostać przekiero-

wana do zakładów leczniczo-opie-

kuńczych, ale tam też nie ma

miejsc.

Jednym z największych proble-
mów szpitalnej interny są kadry,
a raczej ich permanentny brak.
Mapy potrzeb zdrowotnych nie
oddają sytuacji. Lekarzy interni-
stów jest za mało w Grójcu, Prusz-

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Mazowieckim. Następny stały pro-
blem to liczba łóżek, nieadekwatna
do potrzeb, i jednocześnie stałe za-
grożenie, że menedżerowie szpitali
będą dalej ją ograniczać. W ostatnim
roku zniknęło na Mazowszu 80 łóżek
internistycznych. Powody zawsze te
same – interna generuje największe
straty, jej procedury nie są właściwie
wyceniane. Niektóre, choć ich wy-
konanie jest konieczne w przypadku
wielochorobowości przyjmowanych
pacjentów, w ogóle nie mogą być
wyceniane. Z tych względów szpita-
le wolą prowadzić oddziały wąsko-
specjalistyczne.

W związku ze zbyt małą liczbą łóżek
i stałym napływem chorych, którzy
z SOR trafiają przede wszystkim na
internę, powszechne są dostawki
na korytarzach, długie oczekiwanie
na przyjęcia planowe. Brakuje sal
intensywnego nadzoru, respirato-
rów, innego sprzętu niezbędnego
we wszechstronnej diagnostyce.

– Niedofinansowanie i wadliwe za-

łożenia organizacyjne to główne

wady systemu opartego na opiece

szpitalnej, w którym opieka ambula-

toryjna i długoterminowa są niewy-

dolne – podsumował prof. Imiela.
– Jednym z wielu środków zarad-

czych w tej chwili byłoby zatrudnie-

nie dietetyków, rehabilitantów, se-

kretarek medycznych, aby odciążyć

lekarzy od „papierologii”. Obciążyć

natomiast finansowo placówki POZ

za kierowanie chorych do szpitali

bez badań diagnostycznych.

W spotkaniu wziął udział Łukasz
Jankowski, prezes ORL w Warsza-
wie, który w swojej wypowiedzi
skoncentrował się na ogólnych
problemach środowiska lekarskie-
go. Powiedział m.in.: – Porozumie-

nie zawarte przez Ministerstwo

Zdrowia z rezydentami nie jest reali-

zowane, nakłady na służbę zdrowia

nie rosną w oczekiwanej wysokości,

nie powstały kryteria oceny jako-

ściowej, a wycena świadczeń nie

została urealniona. Warszawski sa-

morząd lekarski zajął się przygoto-

waniem nowej ustawy o zawodzie

lekarza i lekarza dentysty, w której

wiele miejsca poświęcono zmianom

w całym systemie kształcenia pody-

plomowego. �

Małgorzata Skarbek

Indywidualizacja
leczenia padaczki
U

trata przytomności i drgawki całego ciała są najbardziej charaktery-
stycznymi objawami padaczki. To tzw. napad uogólniony. Ale aż 81
proc. pacjentów powyżej 18. roku życia cierpi na napady częściowe

(ogniskowe), które obejmują tylko jeden obszar mózgu i objawiają się np.
drżeniem ręki, uczuciem drętwienia czy bólu, zaburzeniami wzroku, słuchu,
smaku lub węchu. Każdy rodzaj padaczki należy leczyć, gdyż nieleczona
postępuje, a napady mogą pojawiać się coraz częściej i być silniejsze.

– Na padaczki nie możemy patrzeć jak na jeden rodzaj choroby, a pacjentom

zapewniać jednej uniwersalnej terapii – twierdzi prof. Joanna Jędrzejczak, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Epileptologii. – Możliwość indywidualnego doboru

leczenia w zależności od potrzeb pacjenta jest osiągnięciem farmakoterapii.

Każdy nowy lek to nowa szansa dla chorych na uwolnienie od napadów.

Zgodnie z wytycznymi PTE, leczenie nowo rozpoznanej padaczki zaczyna się
od podania jednego leku. Jeśli jest nieskuteczny lub pacjent źle go toleruje,
lekarz musi zalecić alternatywny lub kombinacje kilku.

Epileptologia jest dziedziną rozwijającą się niezmiernie szybko. Tymczasem
upłynęło pięć lat od udostępnienia w Polsce ostatniej innowacyjnej terapii.
W ostatnich dziesięciu latach zarejestrowano w Europie trzy nowe leki stoso-
wane w leczeniu padaczki. Żaden z nich nie jest jeszcze w Polsce refundowany.

– Nam, lekarzom, trudno zaakceptować sytuację, w której nie możemy leczyć

pacjentów lekami pomagającymi w walce z chorobą – kontynuuje prof. Ję-
drzejczak. – We wspomnianych pięciu latach pojawiły się generyczne odpo-

wiedniki (tańsze) starszych leków, dzięki czemu oszczędzamy blisko 20 mln zł

rocznie. Mogłyby one być wykorzystywane na zakup nowych leków na tę samą

chorobę. Metody terapeutyczne stosowane w Polsce w ramach refundacji

powinny być zgodne ze standardami obowiązującymi w większości krajów

europejskich.

Dlatego w tym roku zostały ogłoszone uaktualnione zalecenia PTE dotyczące
terapii padaczki. Omawiano je na XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa
Epileptologii. �                                                                                                       mkr
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Od kilku miesięcy lekarze z Okręgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie mają możliwość

uczestniczenia w spotkaniach grupy Balinta.

Grupy powstały z myślą o wsparciu lekarzy,

poprawie ich samopoczucia. Treningi balin-

towskie są w naszym kraju wciąż mało znane,

a szkoda! Gdy sugeruję zmęczonym zawodem

kolegom udział w nich, często słyszę zdumio-

ne: – A co to w ogóle jest? By świadomie zade-

cydować, czy chcemy poświęcić chwilę na

trening, musimy wiedzieć, czym są, a czym nie

są grupy i co możemy zyskać przez uczestnic-

two w nich.

Każdemu z nas zdarzają się w pracy sytuacje, które
wytrącają z równowagi, złoszczą, niepokoją lub
wpędzają w poczucie bezsilności. Wzbudzone

emocje mogą być na tyle żywe, że towarzyszą nam na-
wet po wyjściu z pracy, zalegają jak osad na dłużej, cza-
sem na wiele tygodni. Frustracja, zaniepokojenie, iryta-
cja, przygnębienie, ciągłe wracanie myślami do tej
sytuacji męczy i wypala, nie wpływa dobrze ani na pra-
cę, ani na życie prywatne. Wypalenie zawodowe stop-
niowo zabiera energię i radość życia, zwiększa ryzyko
chorób psychosomatycznych, uzależnień i depresji.

Grupa Balinta, czyli grupowy trening balintowski, to
stosowana od lat w wielu miejscach na świecie metoda
pomagająca lekarzom i przedstawicielom innych zawo-
dów „pomocowych” w radzeniu sobie z zawodowym
stresem i zapobiegająca wypaleniu zawodowemu. Oso-
by uczestniczące w spotkaniach grup czują się mniej
sfrustrowane, spokojniej reagują w trudnych sytuacjach,
przeżywają mniej nieprzyjemnych emocji, łatwiej im się
zrelaksować i zachować równowagę między życiem za-
wodowym i prywatnym, odczuwają satysfakcję z wła-
snej pracy.

Czym nie jest grupa Balinta?

Nie jest superwizją ani konsylium lekarskim. Nie dora-
dzamy, jak leczyć pacjenta w sensie medycznym, nie
zajmujemy się merytoryczną, kliniczną ani techniczną
stroną leczenia. Grupa Balinta nie jest też psychoterapią.

Mimo że siedzimy w kręgu jak podczas terapii grupo-
wej, nie zwierzamy się sobie z przeżyć, nie zagłębiamy
w problemy osobiste, nie analizujemy wydarzeń z życia
pozazawodowego.

Czym jest grupa Balinta?

Pojawia się pytanie, czym zatem się zajmujemy podczas
treningu balintowskiego? Co właściwie robimy? Odpo-
wiedź nie jest prosta, ponieważ wszelkie opisy i wyja-
śnienia brzmią dość enigmatycznie, górnolotnie i nieko-
niecznie zachęcająco. Tymczasem metoda jest jasno
określona i daje konkretne rezultaty podnoszące sku-
teczność i zadowolenie z pracy.

Proces leczenia to relacja lekarza z pacjentem. Lekarz
ma wiedzę i umiejętności, ale też określone cechy cha-
rakteru, sposób reagowania, a poziom jego stresu zale-
ży zarówno od warunków pracy, jak i czynników poza
pracą. Pacjent boi się, cierpi i też ma określone cechy
charakteru i sposób reagowania oraz pozamedyczne
problemy. Lekarz może być zmęczony i sfrustrowany,
pacjent może być „trudny”. Te dwie osoby (a razem
z nimi wszystkie ich stresy i problemy) spotykają się
i nawiązują relację. Od jakości tej relacji zależy samo-
poczucie zarówno pacjenta, jak i lekarza. Jeśli wszystko
przebiega gładko, lekarz odczuwa satysfakcję z pracy,
a pacjent otrzymuje optymalną pomoc. Jeśli nie, cier-
pią obie strony.

Grupa Balinta zajmuje się właśnie sferą kontaktów mię-
dzy lekarzem a pacjentem, pomaga zrozumieć i wyelimi-
nować zakłócenia i trudności, zmniejsza negatywny
wpływ codziennego stresu i frustracji, dobrze wpływa
na zdrowie obu stron relacji.

Kto może prowadzić grupę?

By prowadzić treningi balintowskie, trzeba zdobyć kwa-
lifikacje poświadczone certyfikatem lidera grup Balinta,
wydanym przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie,
które jest częścią Międzynarodowej Federacji Balintow-
skiej (IBF).

Do szkolenia mogą przystąpić osoby z kilkuletnim do-
świadczeniem w pracy z pacjentami lub podopiecznymi,
przede wszystkim lekarze i psychologowie, ale także
pielęgniarki, pracownicy socjalni, pracownicy hospicjów
itp. Pierwsza część szkolenia to minimum 100 godzin
poświadczonego uczestnictwa w spotkaniach. Po jej
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lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeutka integracyjna, kandydat na lidera grup Balinta
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zakończeniu można ubiegać się o przyjęcie do dru-
giego etapu szkolenia.

Osoby zakwalifikowane przez PSB do drugiego eta-
pu stają się kandydatami na lidera grup Balinta,
otrzymują zgodę na prowadzenie i współprowadze-
nie grup pod superwizją certyfikowanego lidera,
uczestniczą także w spotkaniach grup i seminariach
szkoleniowych organizowanych przez stowarzysze-
nie. Po udokumentowaniu minimum 100 godzin
uczestnictwa w spotkaniach grup w roli lidera, ko-
lidera oraz uczestnika grup szkoleniowych (złożo-
nych z liderów i kandydatów na liderów) można
przystąpić do egzaminu. Składa się on z części prak-
tycznej (prowadzenie grupy szkoleniowej oceniane
przez komisję egzaminacyjną) oraz teoretycznej.
Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje certyfikat
uprawniający do samodzielnego prowadzenia tre-
ningów balintowskich.

Liderzy grup uczestniczą regularnie w szkoleniach
doskonalących i superwizyjnych. Pracują zgodnie
z obowiązującymi normami i zasadami prowadzenia
grup, ale równocześnie każdy wypracowuje własny
styl pracy, zależny od specyfiki grupy oraz osobo-
wości lidera. Dlatego spotkania grup prowadzonych
przez różne osoby mogą mieć różny przebieg, choć
zawsze jest on zgodny z podstawowym protokołem
pracy.

Jak przebiega spotkanie

grupy Balinta? Co może dać

uczestnikom?

W balintowskim treningu grupowym bierze udział
od ośmiu do dwunastu osób i lider (oraz ewentual-
nie kolider). W praktyce możliwe jest prowadzenie
grupy dużo większej, według zmodyfikowanej for-
muły. Jedna sesja trwa około 1,5 godz., spotkanie
składa się z jednej lub dwóch sesji (z przerwą). Na
początku spotkania uczestnicy zobowiązują się do
przestrzegania kilku reguł, przede wszystkim zacho-
wania poufności oraz wzajemnego szacunku. Na
czas pracy w grupie uczestnicy umawiają się, że
będą mówić sobie po imieniu. Na spotkaniach anali-
zujemy konkretne trudne sytuacje, patrzymy na nie
z różnych perspektyw, wchodząc w buty poszcze-
gólnych uczestników relacji. W efekcie zaczynamy
rozumieć nasze interakcje z pacjentami, reagujemy
spokojniej i skuteczniej, nie dajemy się wciągać
w emocjonalne przepychanki i nie zabieramy do
domu całego bagażu nieprzyjemnych emocji.

Treningi balintowskie zwiększają kompetencje leka-
rzy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w co-
dziennej pracy, zwiększają poczucie skuteczności
i satysfakcji z pracy. Sprawiają, że stajemy się lepszy-
mi lekarzami, bardziej zadowolonymi ze swojego
życia. Opracowana kilkadziesiąt lat temu przez Mi-
chaela Balinta metoda wciąż jest skutecznym sposo-
bem zapobiegania wypaleniu zawodowemu lekarzy.
Mamy okazję zadbać o siebie, skorzystajmy z niej. �m
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Biurokracja paraliżuje pracę

– Mimo że wykonujemy wiele zabiegów, liczba zadań ad-

ministracyjnych, wystawianych zaświadczeń, orzeczeń,

skierowań niestety w dalszym ciągu systematycznie nara-

sta. Zakres kolejnych nakładanych na nas obowiązków biu-

rokratycznych częstokroć paraliżuje pracę lekarzy – alar-
muje prezes PPOZ Bożena Janicka.

Anestezjolodzy apelują do ministra

Związek Zawodowy Anestezjologów apeluje do ministrów
zdrowia i sprawiedliwości o zmianę znowelizowanego art.
155 kodeksu karnego, który zdaniem związku może dopro-
wadzić do zwiększonej emigracji lekarzy (chodzi o drastycz-
ne zaostrzenie kary więzienia za błędy medyczne). Medycy
są zaniepokojeni, gdyż na oddziale intensywnej terapii
umiera około 30 proc. pacjentów. – Przepełnione szpitale

zamienią się w pole bitwy. Takie sankcje nie służą nikomu

– mówi dr Jerzy Wyszumirski, przewodniczący ZZA.

Długi za leczenie obcokrajowców

Nieubezpieczeni pacjenci z zagranicy znikają ze szpitali,
gdy poczują się lepiej, lub podają nieprawdziwe dane,
gdyż nie są w stanie pokryć kosztów leczenia. Lekarze od
wielu miesięcy apelują do ministra o systemowe rozwiąza-
nie problemu.

Łóżko dla rodziców chorego dziecka

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta. Wprowadzana regulacja wy-
chodzi naprzeciw oczekiwaniom osób, które z powodu
opieki nad hospitalizowanym dzieckiem lub osobą niepeł-
nosprawną często ponosiły dodatkowe koszty.

Nadwaga przed 50. rokiem życia

Z badania zaprezentowanego podczas tegorocznej konfe-
rencji American Association for Cancer Research w Atlan-
cie wynika, że nadwaga i otyłość przed 50. rokiem życia
jest silniej związana z ryzykiem zgonu z powodu raka
trzustki niż zbyt duża masa ciała w późniejszym wieku.

Rzeki skażone antybiotykami

Stężenie antybiotyków w ponad połowie rzek na świecie
nawet 300 razy przekracza poziom uważany za bezpieczny
– uważają naukowcy z Uniwersytetu w Yorku.

Hałas uszkadza nie tylko słuch

Duże natężenie hałasu w miejscu pracy nie tylko szkodzi słu-
chowi, ale także podnosi ciśnienie tętnicze i poziom chole-
sterolu – wynika z raportu National Institute for Occupatio-
nal Safety and Health (NIOSH). �
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SAMORZĄD LEKARSKI
WAŻNY I POTRZEBNY!

lekarze
i lekarze dentyœci

ZASADY ZWOLNIEÑ ZE SK£ADEK I NUMERY INDYWIDUALNYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH

DO OP£AT SK£ADEK CZ£ONKOWSKICH:

TRADYCJA
� Istniał już w okresie dwudziestolecia międzywojennego

� Zlikwidowany w 1950 r., reaktywowany w wolnej Polsce w 1989 r.

ELITARNOŚĆ
� Jest powołany ustawowo

� Świadczy o szczególnej randze zawodu zaufania publicznego

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

�

www.izba-lekarska.pl/skladki/twoj-numer-konta/

tel.: 22-542-83-38 lub 39, e-mail: skladki@oilwaw.org.pl

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
� Sprawuje pieczę nad sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty

� 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

� Organizuje doskonalenie zawodowe

� 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

lekarze
sta¿yœci

�

POMÓ¯ NAM REALIZOWAÆ ZADANIA SAMORZ¥DU,
NIE ZAPOMINAJ O OP£ACANIU

SWEJ SK£ADKI CZ£ONKOWSKIEJ!

z³z³ z³z³
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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.

RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY

KORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE CI
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W WARSZAWIE!

www.izba-lekarska.pl

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

ZESPÓ£ WYPALENIA ZAWODOWEGO

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!

BY WYSZ£O CI NA ZDROWIE

JEŒLI LUBISZ UPRAWIAÆ SPORT I CHCESZ KORZYSTAÆ TANIEJ
Z OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH, ZAMÓW KARTÊ  FitProfit
I CIESZ SIÊ WOLNYM CZASEM!

ORGANIZUJESZ KONFERENCJÊ, SPOTKANIE BIZNESOWE LUB TOWARZYSKIE?

Jeœli jesteœ lekarzem lub lekarzem dentyst¹,

WYNAJMIJ BEZP£ATNIE SALÊ W SIEDZIBIE OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

BEZP£ATNY DRUK RECEPT DLA LEKARZY SENIORÓW

w ka¿d¹ œrodê w godz. 12.00–14.00

w siedzibie izby w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18.

Informacje u Renaty Sobolewskiej, pok. 301 (III p.), tel. 22-542 83-30.
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W
 ten szczególny dzień w roku dzieckiem może
poczuć się każdy. Z okazji swojego święta młod-
sze i starsze dzieci pod opieką rodziców gościły

w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na II Lekarskim
Dniu Dziecka. W niedzielę, 2 czerwca, parter siedziby izby
i dziedziniec, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki*,
zmieniły się w udekorowaną indiańskimi motywami z ba-
jek krainę zabaw i licznych atrakcji.

Przez kilka godzin izba lekarska rozbrzmiewała dziecięcymi
głosami, chichotami, piskami, okrzykami radości i muzyką.
Najważniejsi goście, zapewne w dużej liczbie przyszli leka-
rze, na razie pod okiem czujnych opiekunów oddawali się
ulubionym czynnościom maluchów: kopaniu w piasku (były
piaskownice) oraz chlapaniu wodą i wyławianiu na wędkę
rybek i kaczuszek (były baseniki), a także buszowaniu
w małym domku i indiańskim tipi. Starsze dzieci miały
okazję spróbować sił w ogrodnictwie, przygotowując
własną doniczkę z sadzonką truskawek. Ciekawi pracy
w ratownictwie medycznym mogli poznać wnętrze karetki,
odbyło się również krótkie szkolenie z pierwszej pomocy.

Czas
dziecięcej
radości
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Dzieci miały okazję obejrzeć spektakle teatrzyku lalkowe-
go, układać puzzle, rysować, a także w kąciku mody i uro-
dy poddać się zabiegom upiększającym, m.in. malowaniu
twarzy, naklejaniu tatuaży i przygotowywaniu ozdób, do-
czepianiu warkoczyków. Na głowach wielu uczestników
dumnie prezentowały się indiańskie opaski z piórami.

Imprezie towarzyszyły liczne konkursy z nagrodami. Zmę-
czeni mogli odpocząć na leżakach, zgłodniali posilić się
hot dogami, goframi, ciasteczkami, lodami i owocami,
spragnieni skosztować ciepłych i chłodnych napojów.

Atrakcją dla najmłodszych był przechadzający się wśród
gości Kubuś Puchatek, któremu, jak wieść niesie, było
tego dnia bardzo gorąco w żółtym futerku.

Słoneczna pogoda spłatała podczas imprezy deszczowe-
go psikusa, co jednak nie wpłynęło znacząco na radosną
zabawę.

W programie dnia znalazły się również rozmowy na tematy
interesujące opiekunów dzieci – o profilaktyce zdrowot-
nej. Chętni mogli poddać się badaniu dermoskopem.
Lek. Iwona Kalinowska wygłosiła prelekcję o ochronie skó-
ry przed słońcem, a w wykładzie uczestniczyły również
dzieci, chętnie odpowiadając na pytania prowadzącej.

W II Lekarskim Dniu Dziecka wzięło udział blisko 300
pociech. �
                                                                                                                                           ach

* Za czary, przygotowania i opiekę nad gośćmi w kranie za-
baw odpowiadał utalentowany zespół pracowników
Biura OIL w Warszawie i jego dyrektor Anna Ścibisz.
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W
 ostatnim roku przewodnictwo Mazowiec-

kiego Forum Samorządów Zawodów Zaufa-
nia Publicznego należało do Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Radomiu i ona zorganizowa-
ła X Rodzinny Piknik Integracyjny pod hasłem „Zawody
zaufania społecznego dla społeczeństwa”. Forum oraz
spotkania piknikowe narodziły się z inicjatywy Mieczy-
sława Szatanka, prezesa ORL VI kadencji.

Impreza odbyła się w upalną sobotę 15 czerwca w czę-
ści ursynowskiego Parku im. Romana Kozłowskiego,
zwanej Kopą Cwila. Stoiska wystawiły, obok głównych
organizatorek, także: Okręgowa Izba Lekarska w War-
szawie, Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rze-
czypospolitej Polskiej, Krajowa Izba Doradców Podat-
kowych, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, Okręgowa Izba Adwokacka w Warsza-
wie, Polska Izba Rzeczników Patentowych oraz Okrę-
gowa Izba Radców Prawnych.

W tym roku nasza izba promowała przedsięwzięcia
związane z edukacją i ekologią, szczególnie zaś z walką
ze smogiem. Teatrzyk dla dzieci zaprezentował przed-
stawienie „Smog gorszy niż smok”. Największe zainte-
resowanie budziło stoisko ekologiczne, w którym po
podpisaniu „Petycji w sprawie powstania i finansowa-
nia ze środków publicznych Centrum Diagnostyki i Le-
czenia Raka Płuc” goście otrzymywali piękną sadzonkę
świerka srebrzystego lub jodły kaukaskiej.

Dorośli mieli okazję zasięgnąć porady stomatologicz-
nej, dla dzieci przygotowano kolorowe zakątki do za-
bawy. Na stoiskach innych samorządów można było
zmierzyć ciśnienie tętnicze i poziom glukozy, nauczyć
się udzielania pierwszej pomocy (u pielęgniarek), zbu-
dować Warszawę z drewnianych klocków (u architek-
tów), zjeść pączek z adwokatem (u adwokatów),
sprawdzić strzelecką celność oka (u radców praw-
nych). W kilku miejscach serwowano kawę, watę cu-
krową, jabłka, ciasteczka i cukierki. Można też było
odbyć jazdę próbną na segwayu, skorzystać z atrakcji
„dmuchanego miasteczka” ze zjeżdżalnią, ścianką
wspinaczkową, torem przeszkód i rodeo na byku.
Większość atrakcji przeznaczona była dla dzieci, ale
i dorośli nie narzekali na brak rozrywek.

Z estrady cały czas płynęła muzyka. Po oficjalnym
otwarciu pikniku przez parę aktorów: Barbarę Kurdej-
-Szatan i Mateusza Damięckiego, odbyły się koncerty.
Wystąpili m.in.: duet Jacek Mureno i Nina Nu, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta Grandioso, zespół HLA4
Transplant, którego założycielem i liderem jest dr Zyg-
munt Kaliciński, kardiochirurg.

Podczas pikniku buławę przewodnictwa forum na
następny rok z rąk Małgorzaty Sokulskiej, przewodni-
czącej ORPiP w Radomiu, przejęli przedstawiciele
Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. �           mk

Rodzinny
piknik
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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/

SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL
DLA WYTRWAŁYCH NAGRODY!

14.09.2019 Prawo medyczne:

Recepty lekarskie – zasady

wystawiania i odpowiedzialności

21.09.2019 Psychologiczne metody radzenia

sobie z bezsennością

25.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu (Radom)

DOSKONALENIE ZAWODOWE

26.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi programu;

godz. 9.00–11.00

26.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi programu;

godz. 13.00–15.00

28.09.2019 Radzenie sobie ze stresem

i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

TERMINY KURSÓW

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.

Bądźmy ekologiczni

– od nowego roku

„Puls”

w wersji

elektronicznej
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Londyn przed
brexitem

NA CZASIE

cz. 2

Sprawa brexitu, czyli opuszczenia przez

Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej,

zapoczątkowana przez referendum w czerwcu

2016 r., ponownie nabiera tempa.

Konsekwencje brexitu

Jeśli do 31 października sytuacja prawna nie ulegnie

zmianie, Wielka Brytania opuści Unię bez jakich-

kolwiek uzgodnień dotyczących sfery gospodarczej

i społecznej. W takim przypadku możliwe jest przywró-

cenie kontroli celnej i konieczności posiadania paszpor-

tu przy przekraczaniu granicy oraz ograniczenie dostępu

do brytyjskiego rynku pracy.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego utraci

ważność na terenie Wielkiej Brytanii, a obywatele brytyj-

scy stracą prawo do bezpłatnej opieki medycznej na

kontynencie. Na Wyspach przestaną być uznawane

prawa jazdy oraz dyplomy ukończenia studiów me-

dycznych. W związku z tym powróci konieczność no-

stryfikacji dyplomu przez polskich lekarzy chcących

rozpocząć tam pracę. Niewielkim pocieszeniem jest

fakt, że Brytyjczycy wyrazili wolę niewymagania wiz od

polskich obywateli.

„Daliśmy się oszukać!”
Tymczasem w Wielkiej Brytanii głośne są protesty prze-

ciwników brexitu, którzy żądają powtórzenia referen-

dum sprzed trzech lat. Pod petycją w tej sprawie zebra-

no ponad 4 mln podpisów, ale została odrzucona przez

brytyjski rząd. W czasie ulicznych demonstracji w Lon-

dynie można usłyszeć hasła „Daliśmy się oszukać!”. Wie-

le osób żałuje swojego głosowania za wyjściem ze

Wspólnoty.

Polacy wyjeżdżają z Wysp
Brytyjski urząd statystyczny, czyli Office for National

Statistics, opublikował dane dotyczące migracji na Wy-

spach w 2018 r. Okazało się, że liczba Polaków mieszka-

jących w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w ubiegłym

roku aż o 116 tys. To pierwszy tak olbrzymi spadek od

czasu przyjęcia Polski do UE w 2004 r. Szczegółowe

dane pokazują, że na koniec ubiegłego roku na Wyspach

oficjalnie mieszkało 905 tys. obywateli Polski, z czego

832 tys. urodziło się nad Wisłą (nie są liczone osoby,

które pracują na czarno). W poprzednich latach liczba

naszych rodaków w Wielkiej Brytanii zwiększała się

z każdym rokiem o kilkadziesiąt tysięcy, aby w 2017 r.

przekroczyć milion (dokładnie było ich wtedy 1,021 mln).

Lekarze: normalnie pracujemy dalej
O plany zawodowe w związku z brexitem zapytałem kole-

żanki i kolegów lekarzy pracujących na Wyspach. Hanna

Barakat, pediatra z Londynu, uspokaja: – Polscy lekarze,

którzy pracują dla NHS, nie muszą w związku z brexitem

obawiać się niczego. Ich sytuacja jest stabilna. NHS ma

obecnie 3 tys. wolnych miejsc pracy dla lekarzy rodzin-

nych, a także wakaty dla specjalistów w szpitalach. Mimo

że jestem już na emeryturze, systematycznie otrzymuję

ponadto oferty od różnych agencji medycznych. Obawy

mają lekarze zatrudnieni w prywatnych przychodniach,

ponieważ nadal nie wiadomo, jak będzie uregulowana ich

praca po brexicie. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii

nowo rejestrowani w tutejszych izbach lekarskich medycy

z Europy (w tym z Polski), jeżeli zechcą podjąć pracę

w UK, będą musieli przechodzić egzaminy Professional

and Linguistic Assessments Board, takie same, jakie do

tej pory obowiązywały lekarzy spoza UE.

Kazimierz Nowak z Londynu, współtwórca i pierwszy

prezydent Federacji Polskich Organizacji Medycznych na

Obczyźnie (obecnie: Federacja Polonijnych Organizacji

Medycznych) i wieloletni prezes Stowarzyszenia Lekarzy

Polskich w Wielkiej Brytanii, napisał do mnie: „Polscy

lekarze przybyli do UK w dwóch [...] falach, nie tylko

wypełniając ogromną lukę w ochronie zdrowia, ale

wręcz na zaproszenie instytucji medycznych. Ci znani mi

osobiście, to ludzie kulturalni, dobrze wykształceni, czę-

sto już z doktoratami, a ponadto z jakże pomocną pasją

»pionierów«. Kariery zatem mieli prawie gwarantowane,

choć sami mogli o tym na początku nie wiedzieć. Nie

musieli zdawać trudnych egzaminów nostryfikacyjnych,

równie ciężkie lata zdobywania członkostwa (member-

ship lub fellowship) w Royal Colleges (niezbędne do

uzyskania apogeum w karierze klinicznej [...]) też były im

oszczędzone, bowiem polskie specjalizacje są tutaj cał-

kiem słusznie uznawane. Spora liczba polskich lekarzy

i dentystów nawet nie osiedla się w Anglii, lecz dojeżdża

z Polski co jakiś czas, aby w funkcjonujących już pol-

skich przychodniach oferować swoje specjalistyczne

usługi. Po brexicie nasze koleżanki i koledzy nadal będą

potrzebni, tym bardziej że zdążyli już wypracować so-

bie renomę. W całej Wielkiej Brytanii brakuje ponadto

30 tys. pielęgniarek (tylko w Londynie aż 10 tys.) i nie

sądzę, aby jakiekolwiek zmiany polityczne czy admini-

stracyjne mogły ten stan rzeczy szybko zmienić”.
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W Polsce i na Wyspach
Wielu lekarzy wskazuje istotne różnice w pracy zawodo-

wej występujące między oboma krajami.

„W Wielkiej Brytanii za leki refundowane wnosi się

jedynie opłatę ryczałtową. Od 1 kwietnia 2014 r.

płatność za receptę wynosi 8,05 funta. Jeśli

wykupujesz podwójną dawkę leku, to 16,10

funta. Osoby zażywające leki na stałe mogą

wykupić tzw. prescription prepayment certi-

ficates, które pozwalają zredukować koszty.

Lekarze nie muszą zatem znać odpłatności

za poszczególne leki dla pacjentów”.

„Wymóg przynależności do izby daje gwaran-

cję, że jakiś Bronek z sąsiedztwa po pierwszej klasie

zawodówki nie zacznie praktykować medycyny 200 m

od Waszego gabinetu/przychodni. Na tym polegają za-

wody regulowane”.

„A może warto wprowadzić w Polsce system biegłych

sądowych funkcjonujący w UK? Nie ma tutaj żadnych list

tzw. biegłych. Jest to raczej funkcja, której może się

podjąć każdy lekarz, jeśli tylko znajdzie nabywcę swoich

usług. Medyk, który przygotowuje opinię, musi się do-

brze zastanowić, co pisze, ponieważ z każdego słowa

będzie się musiał mocno tłumaczyć przed sądem, prze-

pytywany przez obie strony: prokuratora i obrońcę

(oczywiście pytania może zadawać także sędzia). Co

istotne, nigdy nie wiadomo, ilu biegłych i ile opinii ma

w zanadrzu druga strona.

Akurat mam spore doświadczenie w występowaniu we

wszystkich głównych sądach w Londynie oraz paru in-

nych miejscach w Anglii. Większość sporządzonych opi-

nii pisałam dla strony prokuratora, ale bywały także

przypadki, że i dla obrony. Zawsze jednak opinia przygo-

towywana była wyłącznie na podstawie przeprowadzo-

nego badania, w oparciu o moją wiedzę i doświadczenie

oraz dostępne materiały i wyniki badań dodatkowych.

Strona wynajmująca nie miała żadnego wpływu na treść

przygotowywanego raportu – była to kompletnie nieza-

leżna opinia. Gdyby stronie zamawiającej taka opinia się

nie podobała, mogła jej nie załączać do akt i poszukać

innej. Możliwe jest dostarczenie do sądu przez każdą ze

stron kilku opinii pochodzących od różnych biegłych, nie

ma w tym względzie żadnych ograniczeń.

Zapewniam, że system sam weryfikuje lekarzy, gdyż

naciąganie opinii w jakąś ślepą stronę może mieć po-

ważne skutki prawne, jeśli tylko udowodni się, że biegły

gada głupstwa. Ponadto nikt więcej go już nie zatrudni

i wypadnie z rynku. Istnieje bowiem niepisany system

referencji. Jest także odpowiedzialność przed General

Medical Council (to odpowiednik naszej izby lekarskiej

– przyp. autora) – taka sama, jak w normalnej praktyce

lekarskiej. Istnieje prosty system, w którym łatwo zgłosić

lekarza w związku z jego nieprawidłowym zachowaniem

i błędami medycznymi. Prestiż zawodu w Wielkiej Bryta-

nii jest tak ogromny, że trudno poddać się manipulacji.

Weryfikacja specjalistów odbywa się sama. Kto się nie

sprawdza, ten nie ma pracy. Polecam system brytyjski

– wydaje się przejrzysty i prosty”.

Ciemne strony emigracji
Lekarze są elitą polskiej emigracji na Wyspach. Niestety,

w przypadku przedstawicieli innych grup zawodowych

sytuacja nie jest tak dobra. Barbara Drozdowicz, szefowa

East European Resource Center w Londynie (największej

na Wyspach organizacji udzielającej wsparcia osobom

wykluczonym z krajów nowej Unii), informuje: „Z naszych

szacunków wynika, że co dziesiąty imigrant z naszej

części Europy żyje w Wielkiej Brytanii w permanentnym

kryzysie finansowym. Połowa ma problemy psychiczne.

Ja uważam, że to zaniżone dane”.

W udzielonym wywiadzie* ostrzega: „W tym kraju trwa

stały kryzys mieszkaniowy, rząd utrudnił dostęp do dar-

mowego poradnictwa prawnego, brakuje pracowników

socjalnych, którzy są w stanie wytłumaczyć ludziom,

dlaczego stracili zasiłek i co mają robić. Do naszego

biura zgłasza się coraz więcej bezradnych Polaków, zwy-

kle na granicy załamania finansowego i psychicznego”.

Szefowa EERC zwraca uwagę na ważne różnice między

Polską i Wielką Brytanią: „Stygmat bycia biednym jest

tutaj o wiele bardziej bolesny niż w Polsce. Dla biednych

nie ma współczucia. Nawet ci, którzy żyją z benefitów,

uważają, że inni, którzy żyją z benefitów, są bandą paso-

żytów. Mogą umrzeć na ulicy. Gigantyczne rozwarstwie-

nie dochodowe jest akceptowane. Taka jest tradycja, tak

było zawsze. W Polsce nie”.

Dodaje ze smutkiem: „Znakomita większość Polaków ma

do czynienia z poniżaniem i pogardą. Są zaczepiani na

ulicy, gorzej traktowani przez przełożonych w fabrykach

czy magazynach. Ci przełożeni, często również emigran-

ci, sami przeszli przez ścieżkę upokorzeń i teraz podob-

nie traktują podwładnych”.

Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg,

Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek,

Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg,

Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg.

Czy sprawdzą się słowa śpiewane przez Irenę Santor?

Czas pokaże. Kolejna odsłona zmagań z brexitem już we

wrześniu i październiku… �

* E. Winnicka, Opluci o jeden raz za dużo, czyli polski emigrant na

skraju załamania psychicznego, „Duży Format” z 25.03.2019.
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Wśród wielu równie ciekawych, co budzących

grozę jednostek chorobowych, z którymi przy-

chodzi nam się mierzyć w naszej praktyce,

jest – na szczęście bardzo rzadki – zespół

zamknięcia. Zwykle spotykają się z nim kole-

dzy pracujący na oddziałach neurologii lub

intensywnego nadzoru, zazwyczaj trudno go

rozpoznać, źle rokuje i kończy się zgonem

pacjenta po dłuższym lub krótszym czasie

przebywania w stanie quasi-śpiączki.

Locked-in syndrome zainteresował mnie na

skutek opowieści przyjaciela, który po opera-

cji laryngologicznej doświadczył czegoś

w rodzaju krótkotrwałego, przemijającego

LIS. Po skończonym zabiegu anestezjolog

nie mógł go wybudzić, jednak mój przyjaciel

twierdzi, że odzyskał świadomość, słyszał mó-

wiących do niego lekarzy i pielęgniarki, miał

zachowaną orientację auto- i allopsychiczną,

ale nie mógł wykonać żadnego ruchu, nic po-

wiedzieć ani otworzyć oczu. Przebywał w tym

stanie przez kilkanaście minut. Dostatecznie

długo, aby zapamiętać szczegóły, i dostatecz-

nie krótko, aby jeszcze nie przeżyć emocji

schwytanego w pułapkę.

Przeglądając literaturę na temat LIS, znalazłam

bardzo zwięzły, lecz treściwy, artykuł prof. Prze-

mysława Nowackiego z Pomorskiego Uniwersyte-

tu Medycznego, zamieszczony w „Polskim Przeglądzie

Neurologicznym” z 2013 r., oraz pracę dr Jolanty Pana-

siuk z UMCS w Lublinie pt. „Zespół zamknięcia w dia-

gnozie i terapii logopedycznej”. Autorzy opisują feno-

men zachowania funkcji poznawczych pacjenta w LIS

z jednoczesnym wyłączeniem motoryki na każdym

poziomie (tetraplegia, anartria, w wielu przypadkach

także brak działania automatyzmów). Najczęstszą przy-

czyną jest masywny udar z wybiórczym uszkodzeniem

pnia mózgu z zachowaniem aktywującej części tworu

siatkowatego. W badaniu EEG pacjent ma rytm alfa, jak

w przypadku czuwania z zamkniętymi oczami przez oso-

bę zdrową. EEG nie jest jednak przydatne do próby na-

wiązania kontaktu z pacjentem w stanie „śpiączki alfa”.

Bardziej zachęcające wydaje się zastosowanie do tego

celu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego OUN.

W badaniach tą metodą wykonanych przez zespoły

Owena i Montiego (2006–2010) udało się nawiązać po-

wtarzalną komunikację z niektórymi pacjentami. Zadano

im jako zadanie wyobrażenie sobie, że grają w tenisa lub

chodzą po własnym pokoju, i nadano tym sytuacjom

znaczenie odpowiedzi na pytanie badającego: „tak” lub

„nie”. Efektem była widoczna w badaniu obrazowym

aktywacja dwóch różnych obszarów mózgu. To budują-

ce i przygnębiające zarazem.

Budujące – bo możemy nawiązać kontakt z pacjentem

w śpiączce. Przygnębiające – bo nie trzeba wielkiej

wyobraźni, żeby zrozumieć uczucia człowieka znajdują-

cego się w tym stanie: najpierw strach, potem bunt,

w końcu bezradność, frustracja, brak nadziei. Po prostu

śmierć za życia, przeżywana bez znieczulenia, w samot-

ności. Określenie zespołu zamknięcia w języku francu-

skim dobrze oddaje istotę sprawy: la maladie de l’em-

muré vivant, czyli „choroba zamurowanego żywcem”.

Stan tego rodzaju opisywał także Alexandre Dumas

w powieści „Hrabia Monte Christo” w postaci jednego

z bohaterów, „trupa z oczami żyjących”, który komuniko-

wał się ze światem tylko za pomocą mrugania powieka-

mi. Stan zawieszenia między życiem i śmiercią, który

może latami torturować chorego.

Narzuca mi się pewna analogia. Systemowo my wszyscy,

ludzie służący ochronie zdrowia i życia naszych pacjen-

tów, od lat jesteśmy w sytuacji człowieka z zespołem

zamknięcia. Zawieszeni między lawinowo rosnącymi

potrzebami i absurdem niewykonalności stawianych

nam zadań, w piekle SOR, dyżurów i niekończących się

kolejek w poradniach, przytłoczeni presją czasu i niedo-

HANNA ODZIEMSKA

Locked-in
syndrome like

lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW
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finansowaniem opieki zdrowotnej, skazani na bierność

i bezproduktywną percepcję tego stanu, przy zacho-

wanej w pełni świadomości, że tak być nie powinno.

Patrzymy bezradnie, jak ignoruje się porozumienie

rezydentów z rządem, jak pacjenci umierają na SOR,

a zarządzający placówkami medycznymi rozpaczliwie

i bezskutecznie poszukują lekarzy do pracy, jak pediatria

staje się ginącym gatunkiem, a monstrualna biurokracja

dezorganizuje trudną i odpowiedzialną pracę lekarza.

Patrzymy, jak ratownicy dyżurują po 300 godzin mie-

sięcznie, a kiedy upominają się o poprawę wynagrodze-

nia, słyszą – podobnie jak nauczyciele – że to niemożliwe.

Patrzymy, jak pogarsza się ogólne zdrowie społeczeń-

stwa, jak w mediach rozprzestrzeniają się ruchy anty-

szczepionkowców i zjednują sobie kolejne rzesze wy-

znawców, a w naszych gabinetach pojawiają się choroby

zakaźne, które powinny już przejść do historii medycyny.

Patrzymy bez entuzjazmu na kolejną ekipę rządzącą,

która tak jak wszystkie poprzednie nie ma pomysłu

na zapanowanie nad tym chaosem i poukładanie or-

ganizacji opieki zdrowotnej w sensowną całość. Wi-

dzimy to wszystko i przeżywamy typowe dla zespołu

zamknięcia uczucia: złość, frustrację, a w końcu znie-

chęcenie i brak nadziei. Czujemy się wypaleni, nie wie-

rzymy w możliwość zmiany tego stanu bezwładu,

próbujemy nie zwariować. Nikt nie stara się z nami

porozumieć, a i my sami nie do końca wierzymy, że

jesteśmy w stanie coś zmienić. Uwięzieni w mentalnym

LIS, nakręcamy to błędne koło, próbując sprostać

wciąż rosnącym wymaganiom systemu, które nie służą

już dobru pacjenta, tylko pogłębiają jego frustrację,

kiedy obietnice skrócenia kolejek do lekarzy owocują

ich wydłużeniem. Wygląda niestety na to, że system

sam się zamurował, ale jego agonia będzie trwać jesz-

cze wiele lat, a może nawet pokoleń.

Małym promyczkiem nadziei są podobne do mrugania

powiekami w LIS działania naszych młodych kolegów,

pragnących przecież tylko żyć i leczyć w Polsce. Protesty

i aktywność młodych lekarzy w samorządzie lekarskim

same w sobie nie stanowią jeszcze pełnego sukcesu.

Trzeba nieustającej czujności w egzekwowaniu od rzą-

dzących wynegocjowanych obietnic. Nadmierne zaufa-

nie lub chwila nieuwagi skutkują znanym nam dobrze od

dawna ignorowaniem środowiska lekarskiego, bo prze-

cież mimo nieludzkich obciążeń „jakoś sobie radzimy”.

Owszem, radzimy sobie, bo jesteśmy odpowiedzialni

i potrafimy być ofiarni, ale tylko do czasu. Do czasu po-

jawienia się w mediach kolejnego newsa o zgonie leka-

rza podczas pełnienia dyżuru.

Literatura medyczna opisuje nieliczne przypadki osób

z zespołem zamknięcia, które wyszły ze śpiączki. Niech

nadejdzie przebudzenie. �
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Pani A. rozpoczęła leczenie w Poradni Zdrowia Szpi-

tala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w R.

w 1988 r. z rozpoznaniem zaburzeń neurastenicz-

nych/nerwicowych. Leczenie prowadzone było nieregu-

larnie – średnio jedna wizyta na dwa lata. Podczas kolej-

nej wizyty w 2002 r. postawiono rozpoznanie zaburzeń

adaptacyjnych, wobec czego zaproponowano pani A.

leczenie w warunkach szpitalnych, na co pacjentka nie

wyraziła zgody.

30.06.2002 r. pani A. zgłosiła się na wizytę do lekarza

psychiatry P. Lekarz psychiatra rozpoznał wstępnie za-

burzenia depresyjno-lękowe oraz wdrożył leczenie.

Podczas kolejnych lat roszcząca zgłaszała się na kontro-

le psychiatryczne do różnych lekarzy psychiatrów oraz

psychologów. Wizyty odbywały się nieregularnie, niekie-

dy z kilkuletnimi przerwami. Pani A. przyznawała, że

sama przerywała leczenie, podawała objawy o charakte-

rze depresyjnym, kilkakrotnie nie wyrażała zgody na

hospitalizację.

Od 15.02 do 12.03.2012 r. pacjentka hospitalizowana była

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w R.,

skąd wypisana została z rozpoznaniem: „zaburzenia de-

presyjno-lękowe” oraz „osobowość niedojrzała emocjo-

nalnie”. Kolejne wizyty we wspomnianej placówce odby-

wały się z okresami wielomiesięcznych przerw. Ostatnią

konsultację w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w R. pacjentka od-

była 16.05.2016 r. Dalsze leczenie pani A. przechodziła

w Zespole Prywatnych Gabinetów Lekarskich w B. pod

opieką psychiatry J. Jako rozpoznanie wskazano choro-

bę afektywną dwubiegunową.

Niezadowolona z rezultatów leczenia w Poradni Zdrowia

Psychicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-

rych w R., pani A. uznała, że rozpoznanie postawione

przez lekarzy zatrudnionych w tej placówce było niewła-

ściwe. Według pacjentki włączono jej błędne leczenie,

niedostosowane do jednostki chorobowej, co ostatecz-

nie doprowadziło do sprzedaży przez chorą nierucho-

mości do niej należącej za zaniżoną kwotę oraz utraty

środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży.

W ocenie pani A. w związku przyczynowo-skutkowym

z postawieniem i utrzymaniem błędnej diagnozy pozo-

staje również jej niezdolność do pracy zarobkowej oraz

pogorszenie się widoków na przyszłość. Dlatego za po-

średnictwem pełnomocnika wniosła o wypłatę odszko-

dowania za doznaną szkodę w wysokości 160 tys. zł

z ustawowymi odsetkami oraz comiesięcznej renty

z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 3100 zł.

W celu ustalenia, czy postępowanie medyczne lekarzy

psychiatrów zatrudnionych w Poradni Zdrowia Psychicz-

nego Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo

i Psychicznie Chorych w R. było prawidłowe, zgodne

z aktualną wiedzą medyczną i przeprowadzone z nale-

żytą starannością, zasięgnięto opinii biegłego, lekarza

specjalisty z zakresu psychiatrii. W opinii medycznej

stwierdził on, że lekarze zatrudnieni w placówce me-

dycznej podczas udzielania świadczeń medycznych na

rzecz pani A. nie popełnili błędu medycznego ani nie

dopuścili się braku należytej staranności. Przeprowadzo-

na diagnostyka psychologiczna w kierunku nieprawidło-

wej osobowości była wnikliwa. W trakcie hospitalizacji

pacjentki badania diagnostyczne przyniosły założony

efekt, zbadano cechy jej osobowości.

Badania nie były skierowane na weryfikację diagnozy

zaburzeń depresyjnych, dlatego niewłaściwe jest wiąza-

nie przez pełnomocnika przeprowadzonego badania

psychologicznego z weryfikacją diagnozy psychiatrycz-

nej. Personel medyczny Poradni Zdrowia Psychicznego

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w R. w pro-

cesie diagnostycznym i leczniczym pani A. opierał się na

danych z wywiadu od badanej. W pracy psychiatry dane

z wywiadu stanowią podstawę wszelkich wniosków dia-

gnostycznych. Psychiatra ma bowiem bardzo ograni-

czoną możliwość obiektywnego potwierdzenia schorzeń

pacjenta, inaczej niż np. ortopeda oglądający zdjęcia rtg

bądź internista zlecający badania laboratoryjne.

Analiza przypadku
cz. 4

Obarczenie odpowiedzialnością

placówki medycznej i lekarza

za roztrwonienie majątku przez pacjenta.

Czy to w ogóle możliwe?

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
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Biegły podniósł, że w zapisie wizyt badanej w Poradni

Zdrowia Psychicznego powtarzają się skargi na objawy

z kręgu depresyjno-lękowego, nie ma w nich notatek

o objawach zespołu maniakalnego. Pani A. zgłaszała

tylko te objawy, które sprawiały jej dyskomfort, pomija-

jąc najwyraźniej inne. Badający ją psychiatrzy mogli sta-

wiać wnioski diagnostyczne wyłącznie na podstawie

objawów, o jakich pacjentka chciała im opowiedzieć,

a rozpoznania zawarte w dokumentacji leczenia są ade-

kwatne do opisywanych objawów, podobnie zalecenia

farmakologiczne.

Lekarz orzecznik wskazał, że brak podstaw do stwierdzenia

odległych negatywnych następstw zdrowotnych, związa-

nych z leczeniem prowadzonym przez obwinioną placów-

kę, dla pacjentki. Leczenie zarówno nawracających zabu-

rzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, jak i zaburzeń

afektywnych dwubiegunowych prowadzi się, dostosowu-

jąc je do aktualnego stanu zgłaszanego przez chorego.

Oczywiście, gdyby znane było właściwe (bo postawione na

podstawie pełnego obrazu choroby) rozpoznanie, leczenie

trzeba by prowadzić dalej w inny sposób niż wcześniej.

Tak uczyniono by niewątpliwie na każdym wcześniejszym

etapie leczenia, gdyby pani A. ujawniła dane sugerujące

występowanie u niej objawów zespołu maniakalnego.

Rokowania na przyszłość nie tyle są bowiem zależne od

wcześniejszego postępowania personelu obwinionej pla-

cówki, ile raczej od przyszłej współpracy pacjentki w lecze-

niu, stosowania się przez nią do zaleceń lekarskich i do-

kładnego zgłaszania objawów prowadzącemu lekarzowi.

Ewentualny trwały uszczerbek na zdrowiu pani A. jest

efektem choroby, która według aktualnej wiedzy ma do-

minujące podłoże genetyczne. Nie można więc przypisać

komukolwiek odpowiedzialności za jej wystąpienie ani za

trwały uszczerbek na zdrowiu roszczącej. Również cier-

pienia fizyczne i psychiczne pani A. nie były związane

z ewentualnym błędem medycznym lub niestarannością

lekarzy z Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala dla Ner-

wowo i Psychicznie Chorych w R., lecz wynikały z obja-

wów choroby, a także nieregularnego, przerywanego

leczenia, co za pacjentka ponosi odpowiedzialność.

Podsumowując, lekarz opiniujący wskazał, że u pani A.

podnoszone przez nią „trwonienie majątku, zaciąganie

zobowiązań itp.” nie było związane z nieprawidłowym

leczeniem przez lekarza, który prowadził terapię ade-

kwatną do dolegliwości zgłaszanych przez chorą. Posta-

wienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie odpowiedniego

leczenia prawdopodobnie zapobiegłoby wspomnianym

zachowaniom, nie sposób jednak stwierdzić tego jedno-

znacznie. Warunkiem zapobieżenia takim zachowaniom

pacjentki było także regularne leczenie, ściśle według

zaleceń lekarza prowadzącego. Z zapisów dokumentacji

medycznej i wyjaśnień stron wynika zaś, że pani A. przez

wiele kolejnych lat leczyła się nieregularnie, przerywała

leczenie, nie stosowała się ściśle do zaleceń lekarskich.

Ze względu na to spekulowanie o skuteczności leczenia

w razie wcześniejszego rozpoznania u niej choroby afek-

tywnej dwubiegunowej jest bardzo niepewne, w żaden

sposób nie rozstrzyga w sprawie.

Brak również pewności, czy gdyby choroba została zdia-

gnozowana wcześniej, pacjentka byłaby w stanie wyko-
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nywać swoją pracę. Można założyć, że gdyby stosowała

się ściśle do zaleceń lekarza, funkcjonowałaby prawidło-

wo w pracy i w życiu rodzinnym. Jednak odstępstwa od

zaleconego leczenia, zwłaszcza przerwy w leczeniu

i odstawianie leków, powodowały zaostrzenia choroby

upośledzające zdolność do pracy pani A.

Tym samym uznano, że postępowanie lekarzy zatrudnio-

nych w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala dla Ner-

wowo i Psychicznie Chorych w R. nie nosiło znamion

winy. Z tych też względów brak było podstaw do uzna-

nia roszczenia pacjentki.

Pytanie redakcji: W opisanym przypadku biegły nie do-

patrzył się nieprawidłowości w działaniu lekarzy prowa-

dzących leczenie pacjentki. A gdyby jednak działanie

lekarzy było nieprawidłowe? Czy wówczas placówka

medyczna lub lekarz mógłby odpowiadać za roztrwonie-

nie majątku przez pacjentkę leczoną psychiatrycznie?

Odpowiedź prawnika reprezentującego lekarza:

Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest wcale

taka prosta. Aby móc dokonać oceny odpowiedzialno-

ści, należałoby zbadać, czy między nieprawidłowym

leczeniem pacjentki z zaburzeniami psychiatrycznymi

a wyprzedażą przez nią majątku zaistniał związek przy-

czynowo-skutkowy. W sytuacji stwierdzenia, że działa-

nia podjęte przez pacjentkę wynikały wyłącznie z nie-

prawidłowości w leczeniu, a nie np. z zaniechań samej

pacjentki w zakresie regularnych wizyt u lekarza, przyj-

mowania leków, stosowania zaleceń lekarskich czy też

względów w ogóle niezwiązanych z chorobą, można

byłoby rozważać uznanie, że związek przyczynowo-skut-

kowy istnieje. Dowiedzenie tej kwestii przez pacjentkę

nie byłoby na pewno proste. Niemniej jednak gdyby to

się udało, placówka medyczna mogłaby odpowiadać za

roztrwonienie majątku pacjentki.

Pytanie redakcji: Dlaczego placówka medyczna ma

odpowiadać za to, że osoby najbliższe chorej nie podjęły

działań mających na jej celu ubezwłasnowolnienie?

Przecież, gdyby pacjentka została ubezwłasnowolniona,

nie mogłaby wyprzedać swojego majątku.

Odpowiedź prawnika reprezentującego lekarza: Tak

postawione pytanie zakłada, że pacjentka miała rodzinę,

która powinna podjąć odpowiednie kroki w celu jej

ubezwłasnowolnienia. Należy jednak pamiętać, że nie

tylko najbliżsi mogą podjąć odpowiednie kroki w tym

zakresie. Zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 1994 r. o ochro-

nie zdrowia psychicznego (t.j. z 14 września 2018 r., DzU

z 2018 r., poz. 1878): „w razie stwierdzenia, że dobro

osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo

wymaga jej ubezwłasnowolnienia, kierownik podmiotu

leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego

w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej zawiadamia

o tym prokuratora…”. Mając to na uwadze, należałoby

również zbadać, czy w tym zakresie nie można postawić

zarzutów placówce medycznej. �
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Kontynuując wątek cywilnych środków ochro-

ny prawnej, które przysługują lekarzowi w sy-

tuacji naruszenia dóbr osobistych, zgodnie

z zapowiedzią w niniejszym artykule przyjrzy-

my się instytucji odszkodowania. Gwoli przy-

pomnienia należy podnieść, że odszkodowa-

nie jest zupełnie inną niż zadośćuczynienie

(por. na łamach „Pulsu” nr 5–6/2019) formą

kompensacji naruszenia dóbr osobistych.

Przywołanie i podkreślenie tej odmienności

jest istotne, albowiem w języku potocznym

akceptowalne jest zamienne używanie słów

odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie – najogólniej rzecz ujmując – jest

formą naprawienia uszczerbku o charakterze

majątkowym. Ten czynnik, tj. majątkowy charak-

ter szkody, odróżnia odszkodowanie od zadośćuczynie-

nia, którego dochodzenie jest możliwe w przypadku

zaistnienia szkody niemajątkowej.

Zgodnie z treścią art. 361 §2 kc naprawienie szkody,

w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia

umowy, obejmuje straty, które poszkodowany poniósł,

oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody

nie wyrządzono. Straty, o których mowa w przywołanym

przepisie (damnum emergens), oznaczają rzeczywisty

uszczerbek majątkowy. Wysokość strat, a zatem i wyso-

kość odszkodowania, można m.in. ustalić przez porówna-

nie wartości majątku sprzed i po zaistnieniu szkody (tzw.

metoda dyferencyjna). Z kolej korzyści, które poszkodo-

wany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie została mu

wyrządzona (lucrum cessans), polegają na tym, że mają-

tek poszkodowanego nie wzrósł tak, jakby się to stało,

gdyby nie nastąpiło zdarzenie, z którym połączona jest

odpowiedzialność. Obliczenie utraconych korzyści polega

na ustaleniu wartości aktywów, które nie weszły do ma-

jątku wskutek zdarzenia wyrządzającego szkodę, oraz

wartości pasywów, które się wskutek tego zdarzenia nie

zmniejszyły. Ważne, że odpowiedzialność odszkodowaw-

cza za utracone korzyści jest możliwa za tzw. normalne

następstwa działania lub zaniechania osoby wywołującej

szkodę, sama utrata przez poszkodowanego szansy uzy-

skania określonej korzyści majątkowej jest niewystarcza-

jąca. Wniosek z tego płynący sprowadza się do twierdze-

nia, że niełatwo ustalić wysokość odszkodowania za

Dwie strony
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korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby

szkoda nie została mu wyrządzona.

Niezależnie jednak od wysokości dochodzonego od-

szkodowania i jego zakresu trzeba wskazać, że skutecz-

ne dochodzenie tej formy kompensacji uszczerbku ma-

jątkowego jest możliwe w przypadku, gdy łącznie

zostaną wykazane trzy przesłanki w postaci: 1. zdarze-

nia, z którym przepisy łączą odpowiedzialność danej

osoby, 2. szkody, 3. adekwatnego związku przyczynowe-

go między zdarzeniem a szkodą.

1. Zdarzenie, z którym można wiązać zaistniałą szkodę,

polega na działaniu lub zaniechaniu osoby je wywołującej.

W przypadku dochodzenia odszkodowania za naruszenie

dóbr osobistych lekarzy będziemy mieli do czynienia ze

szkodą powstałą w związku z działaniem osoby wywołują-

cej szkodę, np. wyrażaniem negatywnych, nieuzasadnio-

nych ocen dotyczących prowadzenia procesu diagno-

stycznego pacjentów, odnoszenia się medyka do chorych,

przygotowania lekarza do wykonywania zawodu itd.

2. Szkoda – mimo że nie jest zdefiniowana przez legislato-

ra – oznacza uszczerbek w dobrach prawnie chronionych

poniesiony wbrew woli poszkodowanego. W doktrynie

niekiedy przeczy się potrzebie uwzględnienia w tej defini-

cji braku zgody osoby poszkodowanej na poniesienie

uszczerbku. W przypadku odszkodowania mamy do czy-

nienia za szkodą o charakterze majątkowym.

3. Ostatnia przesłanka, jaką jest adekwatny związek przy-

czynowy między zaistniałym zdarzeniem a szkodą, wiąże

się po pierwsze z istnieniem ścisłego, nierozerwalnego

związku między zdarzeniem a powstałą w związku z nim

szkodą (bez danego zdarzenia szkoda w ogóle nie wystą-

piłaby), po drugie – z tzw. normalnymi następstwami

zdarzenia, z których wynikła szkoda. Z orzecznictwa

sądowego należy wnioskować, że ocena, czy skutek jest

normalny, powinna być oparta na całokształcie okolicz-

ności sprawy oraz wynikać z doświadczenia życiowego

i wiedzy naukowej, specjalnej (por.: orzeczenie SN z 2

czerwca 1956 r., 3 CR 515/56, OSN 1957, nr 1, poz. 24).

Przekładając te rozważania na grunt praktyczny: z możli-

wością dochodzenia przez lekarza odszkodowania za

naruszenie dóbr osobistych będziemy mieli do czynienia

wówczas, gdy m.in. na skutek nieuzasadnionego pod-

ważania jego kompetencji przez pacjenta (zdarzenie)

lekarz utraci pacjentów, co skutkować będzie utratą

zarobków (szkoda materialna), przy czym musi istnieć

adekwatny związek przyczynowy między zdarzeniem

a szkodą materialną. �
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Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pa-

cjenta w art. 20–22 określa prawo pacjenta do

poszanowania intymności i godności. Jak słusz-

nie zwraca się uwagę w nauce prawa,1  należy wyróżnić

te dwa odrębne treściowo prawa podmiotowe pacjenta.

Mają one bezpośrednie umocowanie w normach konsty-

tucyjnych, a także w zasadach deontologii zawodowej

zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej (art. 12 i 30)

oraz Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej

(art. I pkt 3a, 4–8).

Na treść prawa do poszanowania godności składają się

prawa do umierania w spokoju i godności, a także do

obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń

zdrowotnych (z wyjątkiem sytuacji, w której osoba wyko-

nująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowot-

nych odmówi tego prawa z powodu zagrożenia epide-

micznego lub zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego

pacjenta, pod warunkiem odnotowania tego faktu w do-

kumentacji medycznej). Prawo do poszanowania godno-

ści obejmuje również prawo do informacji o terminalnym

stanie, a także do opieki paliatywnej, w szczególności

do odpowiedniego leczenia zapobiegającego bólowi.

Ujmując kwestię ogólniej, prawo do poszanowania god-

ności pacjenta obejmuje zespół uprawnień związanych

z zapewnieniem każdej osobie respektu i szacunku, bez

względu na jej kwalifikacje podmiotowe.2  Prawo do po-

szanowania intymności polega na obowiązku odizolo-

wania pacjenta od osób postronnych i zmniejszenia do

niezbędnego minimum kontaktów z personelem me-

dycznym, a także uprawnieniem pacjenta do decydo-

wania o kontaktach z osobami postronnymi.

W ubiegłym roku opublikowany został raport Najwyż-

szej Izby Kontroli dotyczący ochrony godności i intym-

ności pacjentów w szpitalach.3  Wyniki kontroli nie są

optymistyczne. Najważniejszy problem stanowią złe

warunki infrastrukturalne wielu placówek służby zdro-

wia, w związku z czym zapewnienie pacjentom posza-

nowania intymności i godności nie jest praktycznie

możliwe. W szpitalach pacjenci przebywali w wielooso-

bowych salach, a w niektórych – na ustawionych na

korytarzach łóżkach. W konsekwencji w obecności in-

nych pacjentów odbywały się obchody i wywiady lekar-

skie, wykonywano zabiegi zdrowotne i pielęgnacyjne.

Poza tym szpitale nie zapewniały odpowiednich warun-

ków sanitarno-higienicznych. W większości placówek

węzły sanitarno-higieniczne znajdowały się na koryta-

rzach, a ich liczba była za mała w stosunku do liczby

pacjentów. Co znamienne, w minimalnym stopniu

kłopoty te dotyczyły szpitali nowo wybudowanych lub

tych, w których w ostatnich latach przeprowadzono

gruntowną modernizację.

Innym problemem, na który zwrócono uwagę w raporcie

NIK, jest nadmierna i niedostatecznie regulowana obec-

ność kamer monitoringu, które instaluje się nie tylko

w miejscach, na które prawo zezwala. Warto zaznaczyć,

że minister zdrowia w swych rozporządzeniach dopusz-

cza obserwację pacjentów przy użyciu kamer tylko na

niektórych oddziałach i w niektórych pomieszczeniach

szpitala (na oddziałach anestezjologii i intensywnej tera-

pii, dziecięcym, psychiatrycznym, w pomieszczeniu dla

położnicy i noworodka, w stacji dializ) oraz nie przewiduje

możliwości rejestracji obrazu. Tymczasem zdarzało się, że

kamery umieszczane były również w innych miejscach,

a obraz z nich przetwarzano wbrew zasadom wynikają-

cym także z przepisów o ochronie danych osobowych.

W raporcie NIK odnotowano też, że przedmiotem wielu

skarg pacjentów było niegrzeczne, aroganckie

i lekceważące zachowanie personelu medycznego.

Skargami pacjentów dotyczącymi naruszenia prawa do

poszanowania godności i intymności zajmuje się przede

wszystkim rzecznik praw pacjenta, który ma prawo

zwrócić się do kierownictwa placówki medycznej ze

stosownym wystąpieniem w przypadku stwierdzenia

indywidualnego lub zbiorowego naruszenia praw pa-

cjenta. Istnieje również możliwość wystąpienia przez

pacjenta na drogę cywilną.

Omawiane prawa należą niewątpliwie do sfery dóbr oso-

bistych pacjenta i stanowią przedmiot ochrony w art. 23

kodeksu cywilnego. W przypadku zawinionego ich naru-

szenia pacjent lub osoby najbliższe mogą formułować

roszczenie o zadośćuczynienie. Należy przy tym podkre-

ślić, że zgodnie z przyjętym w orzecznictwie sądów sta-

nowiskiem (wyrok Sądu Najwyższego z 11 marca 1997 r.,

III CKN 33/97) ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra

osobistego, jakim jest stan uczuć i godność osobista,

nie może być dokonana według miary subiektywnej,

a zatem tylko indywidualnej wrażliwości zainteresowane-

go. Nadto, możliwość podniesienia i zakres ewentualnych

roszczeń w związku z naruszeniem prawa do poszano-

wania intymności ograniczają ekonomiczne i społeczne

realia, w jakich funkcjonuje służba zdrowia. �

FILIP NIEMCZYK, adwokatF
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Intymność
i godność pacjenta

PRAWO

1 System Prawa Medycznego, t. 1 – Instytucje prawa medycznego,

red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2018.
2 Ibidem.
3 https://www.nik.gov.pl/plik/id,16805,vp,19361.pdf
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31 marca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 29 marca 2019 r.

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy

dentystów, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 602.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty, lekarz może uzyskać tytuł

specjalisty w określonej dziedzinie medycyny:

– po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz

– po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjne-

go, albo

– po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskane-

go zagranicą.

Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medy-

cyny jest szkoleniem modułowym i składa się z:

1) modułu podstawowego, odpowiadającego podstawo-

wemu zakresowi wiedzy teoretycznej i umiejętności

praktycznych z danej dziedziny medycyny lub wspólnego

dla pokrewnych dziedzin medycyny, oraz

2) modułu specjalistycznego, odpowiadającego profilowi

specjalizacji, w którym lekarz może kontynuować szkole-

nie specjalizacyjne po ukończeniu określonego modułu

podstawowego, albo

3) modułu jednolitego, właściwego dla danej specjalizacji.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po zalicze-

niu modułu podstawowego może zmienić dziedzinę me-

dycyny, w której chce kontynuować szkolenie specjaliza-

cyjne, pod warunkiem zakwalifikowania się do jej

odbywania w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilito-

wanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i na-

ukowy w zakresie modułu specjalistycznego, o którym

mowa w pkt. 2, oraz posiadający tytuł specjalisty lub

specjalizację II stopnia w dziedzinie odpowiadającej

modułowi podstawowemu, o którym mowa w pkt. 1,

może ubiegać się, za pomocą Systemu Monitorowania

Kształcenia, o skierowanie na szkolenie w ramach tego

modułu specjalistycznego bez postępowania kwalifika-

cyjnego, za zgodą konsultanta krajowego w danej dzie-

dzinie medycyny.

W przypadku lekarza, który rozpoczął szkolenie specja-

lizacyjne, kierownik specjalizacji może wystąpić do dy-

rektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomo-

wego o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego

i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowa-

niem przez niego w części albo w całości modułu spe-

cjalistycznego.

W przypadku lekarza posiadającego stopień naukowy

doktora habilitowanego i mającego odpowiedni dorobek

zawodowy i naukowy w zakresie modułu specjalistycz-

nego, o którym mowa w pkt. 2, i posiadającego tytuł

specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie odpo-

wiadającej modułowi podstawowemu, o którym mowa

w pkt. 1, zakwalifikowanego do odbywania szkolenia

specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjne-

go, kierownik specjalizacji w porozumieniu z właściwym

konsultantem krajowym w danej dziedzinie medycyny

może wystąpić do dyrektora CMKP o uznanie dotychcza-

sowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za

równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części

albo w całości programu modułu specjalistycznego.

Dyrektor CMKP na podstawie opinii powołanego przez

niego zespołu może uznać, w drodze decyzji, dotychcza-

sowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza za równoważ-

ny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości

szczegółowego programu modułu specjalistycznego,

a w przypadku uznania za równoważny w całości – podjąć

decyzję o dopuszczeniu tego lekarza do PES.

Rozporządzenie uwzględnia zmiany przepisów ustawy

o systemie informacji w ochronie zdrowia związane

z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Kształcenia

Pracowników Medycznych, w tym Elektronicznej Karty

Szkolenia.

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy dotychczaso-

we rozporządzenie ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 r.

w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów utra-

ciło moc obowiązującą 1 stycznia 2019 r.

Nowe przepisy
dotyczące
specjalizacjiF
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Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

Do szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończo-

nych przed 1 maja 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie

SMK, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie określa:

– wykaz 77 specjalizacji lekarskich i 9 lekarsko-denty-

stycznych, stanowiący załącznik nr 1,

– wykaz 5 modułów podstawowych (w zakresie chirurgii

ogólnej, chorób wewnętrznych, otorynolaryngologii,

patomorfologii, pediatrii) właściwych dla danego szko-

lenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadają-

cych wspólny moduł podstawowy stanowiący załącznik

nr 3,

– wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego

szkolenia specjalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 4,

– wzór wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

dla obywateli polskich i cudzoziemców,

– tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifi-

kacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy

do odbywania szkolenia specjalizacyjnego,

– regulamin postępowania kwalifikacyjnego,

– szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjaliza-

cyjnego, m.in. przez lekarzy posiadających specjalizację

I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty,

– formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego

i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia,

– sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania

umiejętności praktycznych określonych programem

specjalizacji,

– wzory dokumentów potwierdzających realizację pro-

gramu specjalizacji i jego ukończenie,

– szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania

do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,

– szczegółowy tryb unieważniania pytań testowych PES,

– wysokość i sposób uiszczania opłaty, którą ponosi le-

karz w przypadku zgłoszenia się do PES po raz drugi

i kolejny,

– tryb wydawania przez dyrektora Centrum Egzaminów

Medycznych duplikatu lub odpisu dyplomu PES oraz

sposób uiszczania opłaty za nie,

– tryb dokonywania przez dyrektora CEM korekty dyplo-

mu PES oraz sposób uiszczania opłaty za korektę,

– szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania

jego wyników,

– wzór oświadczenia dla członków państwowych komisji

egzaminacyjnych,

– tryb powoływania PKE,

– wysokość wynagrodzenia dla członków i przewodni-

czącego PKE albo zespołu egzaminacyjnego,

– tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunko-

wych lub kursów szkoleniowych odbytych zagranicą lub

w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów

określonych w programie specjalizacji i ewentualnego

skrócenia szkolenia specjalizacyjnego,

– tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego

w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej systemem

szkolenia specjalizacyjnego, za równoważny z odbytym

szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny

dorobku zawodowego i naukowego,

– tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego

lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habili-

towanego za równoważny z odbytym szkoleniem spe-

cjalizacyjnym, m.in. kryteria oceny dorobku zawodowe-

go i naukowego,

– wzór elektronicznego dokumentu potwierdzającego

ukończenie kursu,

– wysokość wynagrodzenia za wykonywanie czynności

kontrolnych realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

Ponadto rozporządzenie ustala:

– wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub

specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

minimalny czas ich trwania, stanowiący załącznik nr 5

do rozporządzenia,

– wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł

specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowa-

niu programu specjalizacji właściwego dla lekarza po-

siadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia,

lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medy-

cyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł

podstawowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporzą-

dzenia.

Minister zdrowia określa i ogłasza liczbę miejsc rezy-

denckich na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania

kwalifikacyjnego.

Wojewoda określa i ogłasza liczbę miejsc nieobjętych

rezydenturą na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania

kwalifikacyjnego.

Wojewoda na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania

kwalifikacyjnego publikuje na swojej stronie internetowej

listę jednostek akredytowanych posiadających wolne

miejsca szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach me-

dycyny wraz z liczbą tych miejsc.

Od dnia ogłoszenia przez ministra zdrowia liczby miejsc

rezydenckich do dnia przyznania przez ministra zdrowia

i wojewodów niewykorzystanych miejsc szkoleniowych,

przyznanych dodatkowo zgodnie z przepisami ustawy,

miejsca szkoleniowe przeznaczone są w pierwszej kolej-

ności dla lekarzy biorących udział w danym postępowa-

niu kwalifikacyjnym.

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

w wybranej dziedzinie medycyny lekarz składa

oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezy-

denckiego.

W przypadku wniosku o odbywanie szkolenia specjaliza-

cyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o odbywanie

szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim

lekarz składa oświadczenie, w którym wskazuje prefero-

wany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego

w sytuacji, gdy zakwalifikuje się na szkolenie w dwóch

trybach.
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Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjaliza-

cyjnego może być w danym terminie dopuszczony do

postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie

medycyny i tylko w jednym województwie.

Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego określa

regulamin.

Uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych oraz złożone

przez lekarzy oświadczenia, wojewoda, minister obrony

narodowej albo minister spraw wewnętrznych i admini-

stracji, za pomocą SMK, sporządzają i zatwierdzają listy

lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do

odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego oddziel-

nie dla trybu prezydenckiego i pozarezydenckiego. Listy

zawierają imię i nazwisko lekarza, numer wniosku oraz

wynik postępowania.

Wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia spe-

cjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce akre-

dytowanej, w ramach posiadanych przez nią wolnych

miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny,

uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego,

z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania

szkolenia specjalizacyjnego w trybie poza rezydenturą na

podstawie umowy o pracę oraz poszerzenia zajęć pro-

gramowych studiów doktoranckich, którzy zostają skie-

rowani w pierwszej kolejności.

Lekarza, który został zakwalifikowany do odbywania

szkolenia specjalizacyjnego, lekarza skierowanego do

odbywania szkolenia specjalistycznego bez postępowa-

nia kwalifikacyjnego oraz lekarza cudzoziemca, wojewo-

da kieruje za pomocą SMK do odbywania szkolenia spe-

cjalizacyjnego w określonej jednostce akredytowanej ze

wskazaniem trybu odbywania szkolenia specjalizacyjne-

go, planowanej daty rozpoczęcia i planowanej daty za-

kończenia szkolenia oraz obowiązującego programu spe-

cjalizacji.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda

może, na wniosek lekarza zakwalifikowanego i skierowa-

nego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, który

nie rozpoczął jeszcze szkolenia, przenieść go do innej

jednostki akredytowanej.

Wojewoda kieruje lekarza zakwalifikowanego do odby-

wania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowa-

niu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez niego do-

kumentu Prawo Wykonywania Zawodu, w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego postę-

powania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy korzy-

stających:

*z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlo-

pu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu

rodzicielskiego przysługującego na podstawie przepi-

sów ustawy – Kodeks pracy,

*ze świadczenia rodzicielskiego przysługującego na

podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadcze-

niach rodzinnych,

*z zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności

do pracy

– w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakoń-

czeniu, pod warunkiem, że lekarz najpóźniej w terminie

30 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwa-

lifikacyjnego przedstawi wojewodzie odpowiednie do-

kumenty wskazujące na korzystanie z wymienionych

uprawnień.

Jednostka akredytowana posiadająca wolne miejsca

szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny umożliwia

odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi skiero-

wanemu do jego odbywania w tej jednostce.

W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda

może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie spe-

cjalizacyjne, przenieść go do innej jednostki akredytowa-

nej posiadającej wolne miejsce szkoleniowe.

Jeżeli jednostka akredytowana znajduje się na obszarze

innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjali-

zacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez wojewo-

dę właściwego dla województwa, na którego obszarze

lekarz ma kontynuować szkolenie. Zgoda na przeniesie-

nie szkolenia specjalizacyjnego na teren innego woje-

wództwa zawiera wskazanie jednostki akredytowanej,

w której lekarz będzie kontynuował szkolenie.

Wojewoda wyraża zgodę bądź jej odmawia po zasięgnię-

ciu opinii konsultanta wojewódzkiego województwa, na

którego obszarze lekarz ma kontynuować szkolenie.

W przypadku powzięcia przez dyrektora CMKP informacji

o nieprzyjęciu przez jednostkę akredytowaną, posiada-

jącą wolne miejsca szkoleniowe, lekarza skierowanego

lub przeniesionego przez wojewodę z innej jednostki

akredytowanej do odbywania szkolenia specjalizacyjne-

go CMKP wszczyna postępowanie w celu zmniejszenia

liczby miejsc szkoleniowych.

Umowa o pracę w ramach rezydentury jest zawierana na

podstawie informacji zawartych w skierowaniu, przeka-

zanej za pomocą SMK do jednostki akredytowanej,

w której lekarz ma odbywać szkolenie specjalizacyjne.

W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjne-

go w terminie, na jaki została zawarta umowa o pracę

w ramach rezydentury, lekarz może kontynuować szkole-

nie jedynie w trybie pozarezydenckim, po uzyskaniu zgo-

dy wojewody. Informację o przedłużeniu szkolenia spe-

cjalizacyjnego wojewoda zamieszcza w EKS.

W przypadku przedłużenia okresu szkolenia specjaliza-

cyjnego w trybie rezydentury, z powodu nieobecności

lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy, informację

o przedłużeniu szkolenia zamieszcza w EKS kierownik

jednostki akredytowanej, w której lekarz odbywa to szko-

lenie.

W przypadku przedłużenia okresu szkolenia specjaliza-

cyjnego w trybie pozarezydenckim, na podstawie przepi-

sów ustawy, informację o przedłużeniu szkolenia za-

mieszcza w EKS wojewoda.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje

wszystkie elementy programu specjalizacji, z zastrzeże-

niem przypadku uznania dotychczasowego dorobku

naukowego i zawodowego.

EKS zawierająca potwierdzenie zrealizowania poszcze-

gólnych elementów programu specjalizacji, zgodnie
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z wymogami programu specjalizacji, stanowi dowód

odbycia szkolenia. Wzór EKS stanowi załącznik nr 10 do

rozporządzenia.

Kierownik specjalizacji potwierdza w EKS odbycie szko-

lenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjaliza-

cji lub odmawia potwierdzenia nie później niż w ciągu 30

dni od rzeczywistej daty zakończenia szkolenia wskaza-

nej w EKS.

Jednostka akredytowana prowadząca szkolenie specjali-

zacyjne umożliwia odbywającemu je lekarzowi realizację

wszystkich elementów programu specjalizacji w ramach

czasu trwania danej specjalizacji.

W przypadku gdy lekarz nie zrealizuje wszystkich ele-

mentów programu modułu podstawowego, może rozpo-

cząć realizację programu modułu specjalistycznego

i uzupełnić niezrealizowane elementy podczas trwania

modułu specjalistycznego, tylko w przypadku gdy kie-

rownik specjalizacji stwierdzi, że niezrealizowanie da-

nych elementów modułu podstawowego nie jest prze-

szkodą w kontynuowaniu szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz, który zrealizował cały program szkolenia specjali-

zacyjnego, może złożyć wniosek do kierownika jednostki

akredytowanej, w której odbywa szkolenie specjalizacyj-

ne, o skrócenie okresu przedłużenia szkolenia o okres nie

dłuższy niż 30 dni.

Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specja-

lizacyjnego lub odbywający to szkolenie zgodnie z pro-

gramem specjalizacji obowiązującym lekarzy nieposia-

dających odpowiedniej specjalizacji, który w okresie

postępowania kwalifikacyjnego lub w okresie po za-

kończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed

rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego lub w okre-

sie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty

w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić

do wojewody z wnioskiem o zmianę dotychczasowego

programu specjalizacji na program obowiązujący leka-

rzy posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej

dziedzinie medycyny.

Lekarz, o którym mowa, może wystąpić do dyrektora

CMKP z wnioskiem o uznanie elementów programu spe-

cjalizacji, zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia

specjalizacyjnego po zmianie programu specjalizacji.

Lekarz, który odbył określony moduł podstawowy i uzy-

skał jego zaliczenie w ramach danego szkolenia specjali-

zacyjnego, nie jest obowiązany do jego ponownego

odbywania w przypadku zakwalifikowania się do odby-

wania innego szkolenia specjalizacyjnego, którego pro-

gram przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego mo-

dułu podstawowego.

Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i prak-

tycznego oraz sposoby ich prowadzenia określone

w programie specjalizacji obejmują przede wszystkim:

– kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania

danego szkolenia specjalizacyjnego, obejmujący

w szczególności:

*podstawy dobrej praktyki lekarskiej, m.in. zasady prak-

tyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach,

*podstawy farmakoekonomiki,

*formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego

lekarzy,

*podstawy onkologii,

*wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych

programem danego szkolenia specjalizacyjnego,

*zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej do-

tyczące bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy,

– kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji,

obejmujące zakres wiedzy określonej w programie da-

nej specjalizacji,

– jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem

szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny

ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego,

– jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szko-

lenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowia publiczne-

go, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego

zakończony kolokwium,

– jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie

prawa medycznego zakończony kolokwium,

– szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wyko-

nanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów i proce-

dur medycznych:

*wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika

specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyzna-

czonego – oznaczonych kodem „A”,

*w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta –

oznaczonych kodem „B”,

– staże kierunkowe właściwe dla danej specjalizacji

obejmujące zakres wiedzy i umiejętności praktycznych

określonych w programie danej specjalizacji,

– pełnienie dyżurów medycznych określonych w progra-

mie danej specjalizacji lub pracę w systemie zmiano-

wym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym

czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalno-

ści leczniczej, o ile program specjalizacji przewiduje

pełnienie dyżurów,

– samokształcenie, w tym napisanie pracy naukowej, opu-

blikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym,

której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy

poglądowej na temat objęty programem specjalizacji.

Lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył

kurs w zakresie zdrowia publicznego, nie jest obowiąza-

ny do jego odbycia i zaliczenia podczas realizacji kolejnej

specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczę-

cia kolejnej specjalizacji jest nie dłuższy niż 7 lat. Okres

szkolenia specjalizacyjnego tego lekarza ulega skróceniu

o czas pozostały na zrealizowanie tego kursu. Lekarz

składa zgłoszenie do PES za pomocą SMK w formie

wniosku elektronicznego. Wysokość opłaty za PES wyno-

si 700 zł. Urlop szkoleniowy, w wymiarze 6 dni, na przy-

gotowanie się i przystąpienie do PES przysługuje leka-

rzowi, który prawidłowo złożył wniosek.

PES jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egza-

minacyjnych:

– w sesji wiosennej – od 1 marca do 30 kwietnia,

– w sesji jesiennej – od 1 października do 30 listopada. �
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PRAWO

1 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 612, obwieszczenie ministra zdro-

wia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia

w sprawie rezerwy szczepionek oraz innych im-

munologicznych produktów leczniczych stoso-

wanych w razie wystąpienia zagrożenia epide-

micznego lub epidemii.

2 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 29 marca 2019 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu danych objętych

wpisem do rejestru podmiotów wykonujących

działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu

postępowania w sprawach dokonywania wpi-

sów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego

rejestru, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 605.

8 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 645, obwieszczenie marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

9 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 662, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Lecz-

niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych.

10 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra obrony narodowej z 8 marca 2019 r.

w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych

udzielanych przez ratownika medycznego wy-

konującego zadania zawodowe w podmiotach

leczniczych, dla których podmiotem tworzącym

jest minister obrony narodowej, oraz w jednost-

kach niebędących podmiotami leczniczymi,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 564.

12 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 688, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

16 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 701, obwieszczenie marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o odpadach.

18 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w spra-

wie skierowań wystawianych w postaci elektro-

nicznej w Systemie Informacji Medycznej,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 711.

18 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie recept, opu-

blikowane w DzU z 2019 r., poz. 718.

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 736, obwieszczenie ministra zdro-

wia z 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-

su podstawowej opieki zdrowotnej.

19 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 728, obwieszczenie mini-

stra zdrowia z 18 marca 2019 r. w sprawie ogło-

szenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-

stra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej

Praktyki Wytwarzania.

25 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz

udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych

Dopuszczonych do Obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych

udostępnianych z tego rejestru, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 744.

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 786, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dzie-

dzinach mających zastosowanie w ochronie

zdrowia.

26 kwietnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 784, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o refundacji leków, środków spożyw-

czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

oraz wyrobów medycznych.

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 26 marca 2019 r. w spra-
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wie współpracy podmiotów leczniczych prowa-

dzących leczenie lub rehabilitację osób używa-

jących środków odurzających, substancji

psychotropowych, nowych substancji psycho-

aktywnych lub środków zastępczych z Krajo-

wym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narko-

manii, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 689.

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie Rady Ministrów z 17 kwietnia 2019 r. w spra-

wie postępowania ze środkami odurzającymi,

substancjami psychotropowymi, nowymi sub-

stancjami psychoaktywnymi, prekursorami kate-

gorii 1 lub ich preparatami oraz środkami zastęp-

czymi, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 738.

30 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodza-

jów badań lekarskich oraz rodzajów dokumen-

tów potwierdzających spełnienie warunków

nadania stopnia dyplomatycznego członkowi

służby zagranicznej, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 778.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie określenia trybu

składania ofert, kryteriów ich oceny oraz termi-

nów postępowania konkursowego w sprawie

wyboru programu specjalistycznego szkolenia

w dziedzinie uzależnienia od środków odurzają-

cych lub substancji psychotropowych, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 767.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie uzależnień, opublikowa-

ne w DzU z 2019 r., poz. 766.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w spra-

wie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na

zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot

przez podatnika, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 820.

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odliczania

od podatku należnego lub zwrotu kwot wydanych na

zakup kas rejestrujących, a także warunki i tryb zwrotu

przez podatnika tych kwot oraz inne przypadki narusze-

nia warunków związanych z ich odliczeniem albo zwro-

tem, powodujące konieczność dokonania przez podatni-

ka zwrotu.

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w spra-

wie wzorów dokumentów stosowanych na po-

trzeby ewidencji odpadów, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 819.   �
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i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)

ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego

XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Warszawie o wynikach wyborów członków Okrę-

gowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie, sporządzonego

przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku

przeprowadzonych wyborów członkiem Okręgowej

Komisji Rewizyjnej w Warszawie na okres VIII kadencji

2018–2022 został wybrany:

1) Ryszard Stańczak – lekarz

OBWIESZCZENIE

NR 16/2019/VIII PRZEWODNICZĄCEJ

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WARSZAWIE Z 13 KWIETNIA 2019 R.

o wynikach wyborów członków Okręgowej Komisji

Wyborczej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjaz-

du 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, będącego załącznikiem

do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady

Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3

i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)

ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego

XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Warszawie o wynikach wyborów członków Okrę-

gowej Komisji Wyborczej w Warszawie, sporządzonego

przez Komisję Wyborczą Okręgowego Zjazdu, w wyniku

przeprowadzonych wyborów członkiem Okręgowej

Komisji Wyborczej w Warszawie na okres VIII kadencji

2018–2022 został wybrany:

1) Janusz Pachucki – lekarz

Artur Drobniak

przewodniczący XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Ewa Miękus-Pączek

przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

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

SĄDY OKRĘGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM POSZUKUJĄ KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI LEKARZA SĄDOWEGO LUB BIEGŁEGO SĄDOWEGO

OBWIESZCZENIE

NR 14/2019/VIII PRZEWODNICZĄCEJ

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WARSZAWIE Z 13 KWIETNIA 2019 R.

o wynikach wyborów zastępców okręgowego

rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjaz-

du 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, będącego załącznikiem

do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady

Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3

i 5–6 oraz art. 24 pkt 6–8 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708, ze zm.)

ogłasza się, co następuje:

§1

Na podstawie protokołu zgromadzenia wyborczego

XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Warszawie o wynikach wyborów zastępców

okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

w Warszawie, sporządzonego przez Komisję Wyborczą

Okręgowego Zjazdu, w wyniku przeprowadzonych

wyborów zastępcami okręgowego rzecznika odpo-

wiedzialności zawodowej w Warszawie na okres

VIII kadencji 2018–2022 zostali wybrani:

1) Maciej Gołoś – lekarz

2) Elżbieta Małkiewicz – lekarz dentysta

OBWIESZCZENIE

NR 15/2019/VIII PRZEWODNICZĄCEJ

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WARSZAWIE Z 13 KWIETNIA 2019 R.

o wynikach wyborów członków

Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie

Na podstawie §45 ust. 1 uchwały nr 12 X Krajowego Zjaz-

du 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, będącego załącznikiem

do obwieszczenia nr 2/12/VI prezesa Naczelnej Rady

Lekarskiej z 29 marca 2012 r., w związku z art. 12 ust. 1–3

BIULETYN ORL W WARSZAWIE
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Badania kliniczne dają chorym dodatkową

szansę leczenia, umożliwiają bowiem

stosowanie najnowszych, innowacyjnych

leków, zwłaszcza w przypadkach, gdy stan-

dardowe terapie nie przynoszą spodziewa-

nych korzyści. Temat jest niezwykle złożony,

a wiedza Polaków w tej dziedzinie ciągle

niewystarczająca.

B
adania kliniczne to zespół procedur, który odróż-

nia medycynę od innych nurtów terapii, czyli

działań paramedycznych, magii. Mówimy, że

medycyna jest oparta na dowodach, a dostarczają ich

właśnie badania kliniczne – wyjaśnia prof. Wiesław W.
Jędrzejczak. – Stanowią integralną część medycyny. Nie

jest ona bytem stałym, w którym wszystko zostało zade-

kretowane na zawsze, tylko zmiennym. W miarę dostar-

czania wyników kolejnych badań z różnych dziedzin pew-

ne aspekty się zmieniają, wprowadzane są nowe metody

terapii i wycofywane stare. Nie jest to wyłącznie doda-

wanie czegoś nowego, ale również korygowanie tego, co

się nie sprawdziło. Badania kliniczne nie tylko potwier-

dzają skuteczność jakiegoś działania, ale w wielu przy-

padkach wykazują jego nieskuteczność. Na tej podstawie

wydaje się opinię.

Z ankiety przeprowadzonej na Uniwersytecie Medycznym
we Wrocławiu wynika, że gotowość Polaków do uczestni-
czenia w badaniach klinicznych jest umiarkowana. Śred-
nio dwóch na pięciu pytanych zgodziłoby się. Największą
skłonność do udziału wyrażano w sytuacji hipotetyczne-
go zdiagnozowania choroby nowotworowej.

– Obawy pacjenta zależą od jego stanu – kontynuuje
prof. Jędrzejczak. – Są badania (akurat nie w mojej spe-

Badania
kliniczne
w Polsce

cjalności), które na początku wykonuje się na zdrowych

ochotnikach. Wtedy trudno mówić o obawach, bo osoby

te poddają się badaniom za pieniądze. Można powie-

dzieć, że niektórzy są zawodowymi królikami doświad-

czalnymi. Stosunek chorych do uczestnictwa w bada-

niach zależy od uwarunkowań psychologicznych,

cywilizacyjnych, wykształcenia oraz dramatyzmu sytu-

acji, w której się znajdują. Pacjent, który przeszedł

wszystkie dostępne terapie, a czuje, że umiera, sam

domaga się udziału w badaniach. Stwierdza: chcę być

królikiem doświadczalnym, bo nie widzę innej szansy

na przeżycie. Prócz tych sytuacji biało-czarnych spotyka-

my najróżniejsze zachowania, można powiedzieć: we

wszystkich odcieniach szarości.

Liczba badań klinicznych w Polsce od 2011 r. utrzymuje
się mniej więcej na stałym poziomie. W 2018 do Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych wpłynęło najwięcej wnio-
sków – 527.

Ponieważ 40 proc. wystosowano pod koniec roku, zare-
jestrowano tylko 393. Zdecydowanie największą grupę
stanowią badania w zakresie onkologii – 29 proc.,
w dziedzinie neurologii – 11 proc., dermatologii – 8,5
proc., gastroenterologii – 7 proc. Polska znajduje się na
siódmym miejscu europejskiej listy krajów uczestniczą-
cych w badaniach.

– Obecnie większość badań wykonywanych w Polsce

należy do tzw. fazy trzeciej, czyli do takich, w których

sprawdza się skuteczność danego leczenia w konkretnej

chorobie – mówi prof. Jędrzejczak. – Są stosunkowo

bezpieczne, poprzedzone fazą pierwszą i drugą, związa-

nymi z większym ryzykiem zdarzeń nieprzewidzianych.

Faza trzecia to badanie skuteczności, nie toksyczności.

Niekiedy mogą wystąpić powikłania, ale niezmiernie

rzadko. Natomiast korzyści dla pacjentów wynikają rów-

nież z tego, że metoda badana jest porównywana z pla-

cebo albo już stosowaną inną metodą. Pacjentów zwykle

wybiera się do tych grup losowo. Osoba zgłaszająca się

do badania nie wie, jaki rodzaj preparatu otrzymuje. Ci,

którzy wylosują placebo, też odnoszą korzyść. Udowod-

niono, że dzięki uczestnictwu w badaniu klinicznym pa-

cjenci są znacznie dokładniej badani niż w ramach stan-

dardowego leczenia. Wyniki ich terapii są lepsze. Polska

to dobre miejsce do prowadzenia badań klinicznych, bo

jesteśmy licznym społeczeństwem. Z punktu widzenia

sponsora istotne jest, jak szybko badanie zostanie zreali-

zowane. W kraju blisko 40-milionowym wykonane zo-

staną szybciej niż w 3- lub 4-milionowym, bo przypad-

ków danego schorzenia będzie więcej. W przypadku

chorób powszechnie występujących problemu nie ma,

ale w przypadku chorób rzadkich jest duży.

Czy w Polsce możemy liczyć na więcej badań klinicz-
nych? Z jednej strony mamy inicjatywę ministra Łukasza
Szumowskiego, który stworzył Agencję Badań Klinicz-
nych, ale z drugiej – nowelizowana ustawa o prawie far-
maceutycznym wymaga przesyłania PESELU każdego
poddawanego badaniom pacjenta do NFZ, co zwiększa
biurokrację. �

Małgorzata Skarbek

Badania
kliniczne
w Polsce
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Kadrowa miotła
w szpitalach regionu
radomskiego

Problemy z płynnością finansową, niedobory

kadrowe, brak funduszy na inwestycje – to nie jest

dobry rok dla szpitali w regionie radomskim.

W ostatnich miesiącach z powodu fatalnej sytuacji

kilku lecznic pracę stracili ich dyrektorzy.

– Drugie półrocze ubiegłego roku nas rozłożyło – przy-
znaje Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego, który wiosną ponownie poprosił rad-
nych o pomoc finansową. Ustawowe podwyżki dla leka-
rzy, pielęgniarek i ratowników medycznych spowodowa-
ły bowiem potężną dziurę w budżecie lecznicy. Rząd
finansuje wzrost wynagrodzeń tylko w 80 proc., resztę
musi dołożyć szpital, który ze swojej kasy płaci też za
nocne i świąteczne dyżury, urlopy oraz pochodne pensji.

Rada Miejska zdecydowała, że placówka otrzyma 7,5
mln zł na uratowanie płynności finansowej. Czy ten za-
strzyk gotówki wystarczy? Prognozy nie napawają opty-
mizmem. Podwyżki pensji ominęły niektóre grupy zawo-
dowe. Efektem jest spór zbiorowy, w jaki z dyrekcją
szpitala weszły niektóre związki zawodowe.

Jakby tego było mało, Narodowy Fundusz Zdrowia
obniżył ryczałt dla radomskiej palcówki o 2 mln zł.
– To krzywdząca decyzja, tym bardziej że mieliśmy

zapewnienie o zwiększeniu ryczałtu, który mógłby

zostać przeznaczony m.in. na wzrost wynagrodzeń

– mówi Jerzy Zawodnik, wiceprezydent Radomia.

Tymczasem pracy personelowi szpitala nie brakuje.
Lecznica boryka się z permanentnym przepełnieniem
oddziałów, zwłaszcza wewnętrznego, kardiologicznego
i chirurgicznego. Brakuje natomiast lekarzy, w kwietniu
kłopoty z zapewnieniem pełnej obsady spowodowały
odwołanie dyżurów w module internistyczno-kardiolo-
gicznym szpitalnego oddziału ratunkowego.

Szpital w Kozienicach na zakręcie

Z powodu dramatycznej sytuacji placówek służby zdro-
wia na początku roku Jarosław Pawlik, dyrektor szpitala
w Kozienicach, zapowiedział likwidację łóżek na trzech
oddziałach: zakaźnym, chirurgii i ortopedii.

Miało to uchronić placówkę przed likwidacją. Nie urato-
wało jednak jej szefa przed zwolnieniem – pod koniec
lutego Pawlik został odwołany. Powód? Najwyższe zadłu-
żenie w historii kozienickiej lecznicy, przekraczające 50
mln zł (tylko w ubiegłym roku strata sięgnęła 9 mln zł).

Nowym dyrektorem szpitala został Roman Wysocki.
Plan ratunkowy zakłada przejęcie placówki przez gmi-
nę, jednak bez długów, które miałby spłacić powiat,
czyli organ założycielski. Innym pomysłem jest wy-
dzierżawienie lecznicy prywatnemu inwestorowi – Gru-
pie Nowy Szpital Holding S.A. Jednak przeciwko temu

rozwiązaniu protestują pracownicy, obawiając się ma-
sowych zwolnień.

W ostatnich miesiącach rewolucja kadrowa dotknęła
też inne szpitale w regionie radomskim. Stanowisko
stracił m.in. Sławomir Idzikowski, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Pionkach. Placówka tonie w długach, brakuje
również funduszy na dostosowanie jej do wymogów,
które powinny być spełnione już dawno. Ostateczny
termin wyznaczono na koniec 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 r. szpital musi funkcjonować w jed-
nym miejscu, a nie tak jak obecnie – w kilku punktach
miasta. Realizacja tego planu nie będzie prosta. Nic
dziwnego, że w konkursie na dyrektora wystartowała
tylko jedna osoba. Pionkowskim szpitalem zarządza
obecnie Bernarda Dudek.

Audyt w Nowym Mieście

Poważne problemy przeżywają też inne placówki w re-
gionie, chociażby Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, którego zadłu-
żenie sięga już 19 mln zł.

Władze powiatu zdecydowały o przeprowadzeniu
w placówce audytu mającego wskazać, które oddziały
są najbardziej deficytowe. Na przykład na ginekologii,
pediatrii i neonatologii wykorzystanie łóżek wynosi
zaledwie około 30 proc. �                                                     raf

Tydzień karmienia
piersią w Siedlcach

Akcja miała miejsce pod koniec maja, a jej celem

było uświadomienie korzyści, jakie płyną z takiej

formy żywienia noworodków, umożliwienie

matkom wymiany doświadczeń oraz obalenie

laktacyjnych mitów.

Podczas spotkań karmiących matek omawiano zagad-
nienia diety, rozwoju i pielęgnacji niemowląt, a nawet
pokazywano sposoby noszenia dzieci w chustach.

Działania promocyjne dotyczące zdrowia podejmowa-
ne są ostatnio w różnych miastach Mazowsza, np.
w Przasnyszu 18 maja odbył się happening medyczno-
kulturalny „Życie to najcenniejszy dar”. Mówiono
o mukowiscydozie, o braku świadomości transplanta-
cyjnej w społeczeństwie. Dzieciom od dziewiątego
miesiąca do szóstego roku życia można było wykonać
usg, badania słuchu i przeglądy stomatologiczne,
a dorośli mieli okazję poddać się m.in. badaniom na
osteoporozę oraz badaniom krwi w kierunku HCV
i HIV. Następnego dnia kobietom proponowano dar-
mowe badania ginekologiczne.

Natomiast Sokołów Podlaski i Jabłonnę Lacką 29 maja
odwiedził mammobus. Kobiety w wieku 50–69 lat mo-
gły wykonać badania wykrywające zmiany onkologiczne
w piersiach. �                                                                              mkr
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Światowa
wideokonferencja
w Centrum Słuchu

W maju prof. Henryk Skarżyński wykonał u nasto-

latki unikalną w świecie operację częściowej głu-

choty z elektrycznym dopełnieniem zachowanych

resztek słuchowych według metody sześciu kro-

ków Skarżyńskiego. Następnego dnia profesor

przeprowadził kilka zabiegów u pacjentów z oto-

sklerozą, wszczepiając implant pasywny Skarżyń-

ski Piston.

Operacje te były transmitowane w ramach 14. wideo-
konferencji Projektu LION, zainicjowanego w 2006 r.,
w którym najnowsze technologie wykorzystywane są do
ustawicznego kształcenia otolaryngologów. W ramach
LION działa stała interaktywna światowa sieć szkolenio-
wa, zapewniająca lekarzom korzystanie z wiedzy i do-
świadczenia ekspertów z zakresu otologii i neurootolo-
gii.

W tegorocznej wideokonferencji uczestniczyły 32 ośrod-
ki z Polski, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Niemiec, Brazylii, Portugalii, Turcji, Hiszpanii,
Szwajcarii i USA. Zaprezentowano ponad 50 operacji.

Ponadto w IFiPS stworzono nowy program „Muzyka
w rozwoju słuchowym człowieka”, wykorzystujący
doświadczenia logorytmiki i muzykoterapii w rehabili-
tacji słuchu. Wieloletnie obserwacje pacjentów muzy-
kujących i śpiewających dowodzą, że pozwala im to
na lepszą i szybszą adaptację i komunikację z otocze-
niem. �                                                                                          mkr

Opieka nad ciężarną
O współpracy lekarzy i diagnostów laboratoryj-

nych rozmawiali uczestnicy konferencji „Opieka

okołoporodowa ciężarnych – nowe rekomendacje,

diagnostyka i leczenie”.

Wykładowcy podkreślali, że od diagnostyki i prawidło-
wej interpretacji wyników badań zależy proces terapeu-
tyczny. Problem przedstawili na przykładach chorób
mających wpływ na przebieg ciąży, a także stan zdrowia
matki i dziecka, m.in. cukrzycy, chorób zakaźnych, scho-
rzeń tarczycy.

Współorganizatorem konferencji w Szpitalu im. Księżnej
Anny Mazowieckiej była Okręgowa Izba Lekarska w War-
szawie. Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski
w krótkim wystąpieniu opowiedział uczestnikom o dzia-
łalności samorządu lekarskiego i bieżących inicjatywach
izby.  �                                                                                             ach

Mały Kongres
Kultury Lekarzy

W Płocku od 24 do 26 maja 2019 r. odbywał się

I Kongres Kultury Lekarzy. Jego organizatorem

był Jarosław Wanecki, przewodniczący Komisji

Kultury NRL. Udział wzięli przedstawiciele

15 izb lekarskich.

Podczas spotkania omawiano kwestie propagowania
i organizowania ogólnopolskich imprez kulturalnych:
muzycznych (m.in. występy chórów), literackich (na kon-
gresie byli przedstawiciele zarządu Unii Polskich Pisarzy
Lekarzy), z dziedziny fotografii i plastyki – malarstwa,
ceramiki. Podkreślono, że w obecnej kadencji w izbach
obniżyły się nakłady na promocję kultury (działalność
klubów, pracowni itp.).

Kongres zakończono wystosowaniem listu do Prezydium
Naczelnej Rady Lekarskiej w celu szerszego zapoznania
się z problemami omawianymi podczas kongresu. �

Włodzimierz Cerański

Rada Uczelni WUM
Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce

(z 20 lipca 2018 r.), senat Warszawskiego Uniwersy-

tetu Medycznego wybrał Radę Uczelni.

Do jej zadań należy opiniowanie projektów: statutu
i strategii WUM, sprawozdań z realizacji strategii oraz
monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania.
Co najmniej połowę składu stanowią osoby spoza
uczelni, reprezentujące środowisko gospodarcze,
biznesowe i naukowe.

Przewodniczącym rady został prof. Andrzej Nawrat,
zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju, a członkami: dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz,
prof. Marcin Matczak, prof. Artur Mamcarz, prof. Bole-
sław Samoliński, prof. Bogdan Smolarczyk oraz Natalia
Bierezowicz, przewodnicząca samorządu studentów
WUM.

Pierwszą radę powołano na okres do 31 grudnia 2020 r.,
następne będą wybierane na cztery lata. �                   mkr
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40-lecie IK w Aninie
Instytut Kardiologii w Aninie został powołany

w 1979 r. jako jednostka naukowo-badawcza

dostosowana do potrzeb ochrony zdrowia

i rozwoju badań w zakresie chorób układu

krążenia. Pierwszym dyrektorem była prof. Maria

Hoffman. Obecnie placówka realizuje też zadania

terapeutyczne.

– Instytut Kardiologii jest nie tylko szpitalem specjali-

stycznym na najwyższym poziomie, ale także naukowym,

co jest nierozerwalnie ze sobą związane – mówi prof.
Tomasz Hryniewiecki, obecny dyrektor instytutu.
– Prowadzimy również działalność dydaktyczną: szkole-

nia, kształcenie rezydentów, lekarzy, lekarzy specjalistów

– kardiologów i kardiochirurgów z całej Polski. Wszystkie

zdania, zarówno medyczne, naukowe, jak i dydaktyczne,

są równie ważne. Instytut to przede wszystkim ludzie

i oni stanowią wartość szpitala.

W 2015 r. rozpoczęto inwestycję, która spowoduje po-
większenie szpitala o 30 proc. Plany przewidują, że
w połowie 2020 r. zostanie oddany do użytku budynek
z nowym blokiem do zabiegów zaburzeń rytmu serca,
oddziałem wspomagania krążenia, oddziałem dla pa-
cjentów po przeszczepach serca i nowe sale hybrydowe,
w których zabiegi mogą wykonywać i chirurdzy, i kardio-
lodzy.

Na Mazowszu z rehabilitacji korzysta tylko 20 proc. potrze-
bujących jej pacjentów po zawałach i operacjach serca.
A takie osoby wymagają natychmiastowej pomocy w tym
zakresie. W instytucie zorganizowano już drugi oddział
rehabilitacji oraz rehabilitację hybrydową (połączenie sta-
cjonarnej z telerehabilitacją). Wszystkie trzy formy uspraw-
niania pacjentów będą nadal rozwijane. �                       mkr

Frajda
dla małych i dużych

Blisko 90 młodych gości świetnie bawiło się na

imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka

przez Delegaturę Radomską Okręgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie.

Zabawa, która odbyła się 1 czerwca w Centrum Zabaw
Hula Park, była pierwszą tego typu imprezą, ale Mieczy-
sław Szatanek, przewodniczący Delegatury Radomskiej
OIL, zapewnia, że nie ostatnią. – Zależy nam na jak naj-

częstszym organizowaniu spotkań, które integrują środo-

wisko lekarskie i pozwalają przeżywać miłe chwile w gro-

nie rodziny. Dzieci mają dużo frajdy, a rodzice mogą w tym

czasie porozmawiać i wymienić poglądy na kwestie me-

dyczne, ale oczywiście nie tylko. To znakomicie scala na-

sze środowisko – podkreśla Mieczysław Szatanek. �  raf

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 medycz-

nych – 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.

Kłamliwe książki

Cholesterol i nadciśnienie powodują co roku 175 tys. zgo-
nów i zagrażają 6,5 mln Polaków – mówili w Warszawie
lekarze i dietetycy. Prof. Artur Mamcarz z WUM ostrzega
przed książkami negującymi znaczenie cholesterolu, taki-
mi jak „Ukryte terapie” czy „Cholesterol – naukowe kłam-
stwo”. – Pod ich wpływem ludzie odstawiają leki hipoten-

syjne i hipolipemizujące – stwierdził profesor.

Jogurt działa przeciwzapalnie

Regularna konsumpcja jogurtu może pomóc w zreduko-
waniu poziomu przewlekłego stanu zapalnego w organi-
zmie – wynika z analizy opublikowanej w „Journal of
Nutrition”.

Czystość kąpielisk

Uruchomiony przez GIS serwis internetowy sk.gis.gov.pl
zawiera informacje o wszystkich kąpieliskach wyznaczo-
nych uchwałami rad gmin.

Odpady radioaktywne

W latach 1946–1958 Amerykanie przeprowadzili na środ-
kowym Pacyfiku aż 67 prób nuklearnych. Odpady radio-
aktywne transportowano na wyspę Runit i wrzucano
do głębokiego na 100 m krateru powstałego po jednym
z testów. Składowisko kosztowało 218 mln dol. W zało-
żeniu miało być tymczasowe, ale trwalsza struktura ni-
gdy nie powstała. Tymczasem sarkofag zaczął pękać.�

Z MAZOWSZA
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O
  roku ów, kto Ciebie widział

w naszym kraju... 1989 – rok
przełomu i nadziei. Wybory

4 czerwca, które otworzyły drogę do zmiany ustroju,
poprzedzał tzw. Okrągły Stół. Przez dwa miesiące ponad
600 osób obradowało w trzech głównych zespołach
(reform politycznych, gospodarki i spraw społecznych,
pluralizmu związkowego), dziewięciu podzespołach
(w tym zdrowia) oraz czterech grupach roboczych. Stro-
na opozycyjno-solidarnościowa liczyła 260 uczestników.
100 z nich już nie żyje.

Nikt nie opowiedział całej prawdy o tym historycznym
wydarzeniu, o koncepcjach, jakie rodziły się podczas
obrad. Natomiast wokół Okrągłego Stołu powstały dwie
wykluczające się legendy. Czarna i biała. Zmowa elit
albo cud nad Wisłą. Zatem dogadanie się komunistów
ze swoimi agentami, jak chce prof. Andrzej Zybertowicz,
w kontrze do legendy o zwycięstwie ruchu niepodległo-
ściowego, któremu komuniści oddali władzę. Prof. Anto-
ni Dudek twierdzi, że w każdej z tych legend tkwi ziarno
prawdy.

Moim zdaniem trzymanie się tych zero-jedynkowych
opowieści zamazuje obraz jednego z najważniejszych
historycznych wydarzeń, które mogłoby nas, jako społe-
czeństwo, wzmocnić. Fakty mówią same za siebie. Pola-
cy dokonali cudu w sztuce negocjacji. Osiągnęliśmy nie
wszystkich satysfakcjonujący kompromis, który jednak
otworzył wyboistą drogę do wolności. Kompromis zakła-
dał, że za cenę wyboru gen. Jaruzelskiego na pierwsze-
go prezydenta opozycja będzie mogła w wolnych wybo-
rach wybierać Senat. Rządzący byli przekonani, że urząd
prezydenta o dużych kompetencjach da im pełną kon-
trolę. Mylili się.
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Janina Jankowska

Okrągły Stół
Rzetelne przeanalizowanie plusów i minusów każdego
etapu pozwoliłoby uniknąć tego, co mamy dzisiaj – wy-
korzystywania rocznic do walki politycznej dwóch obo-
zów. Tą walką niszczymy kapitał społeczny, który rodził
się w 1989 r. Po Okrągłym Stole, w ramach przygotowań
do nie w pełni wolnych wyborów, powstawały w całym
kraju komisje wyborcze, tzw. Komitety Obywatelskie,
uaktywnili się działacze w terenie. Kto żył w owym cza-
sie świadomie, pamięta ten entuzjazm, poczuliśmy, że
coś od nas zależy. To była tylko szpara w systemie.
30 proc. składu Sejmu i Senat do zagospodarowania
w pełni. Mieliśmy świadomość, że komuniści nie oddają
nam władzy na tacy. Traktują nas jak listek figowy, ale
my się nie damy. Musimy wywalczyć każdego naszego
posła, a zwłaszcza senatora. Poszerzyć choćby o metr
pole demokracji. Brałam w tym udział jako szefowa
kampanii wyborczej w Polskim Radiu. Ówczesne władze
Komitetu ds. Radia i Telewizji patrzyły na nas z politowa-
niem. Byli pewni zwycięstwa.

Natomiast przywódcy strony opozycyjno-solidarnościo-
wej byli mocno strapieni naszym zwycięstwem. Społe-
czeństwo odrzuciło w całości tzw. listę krajową obliga-
toryjnie złożoną prawie w całości z członków aparatu
partyjnego PZPR. Żeby dochować ustaleń podjętych
przy Okrągłym Stole o 30 proc. solidarnościowego skła-
du Sejmu, nasi przywódcy wyrazili zgodę na zmianę
ordynacji wyborczej w trakcie wyborów. Wbrew prawu.
Zatem zgodzili się na drugą turę wyborów, by do Sejmu
mogli wejść już nowi rządowi kandydaci. Bolesna decy-
zja. Ten fakt w białej legendzie się przemilcza.

Chciałabym, by ten ważny, dający powód do dumy
i zadumy rok 1989 opowiedziany nie tylko przez history-
ków trafił kiedyś do świadomości młodych Polaków. �

PODZIĘKOWANIE

Bardzo dziękuję Panu Doktorowi
Ireneuszowi Ziobrowskiemu

za przeprowadzenie operacji
mojego syna Pawła, a także
Doktorowi Piotrowi Kosikowi

i całemu personelowi pielęgniar-

skiemu z Centralnego Szpitala

Klinicznego MSWiA w Warszawie

za fachową i troskliwą opiekę.

Dr Stanisław Banach

W kwietniowym numerze „Pulsu” ukazała się rozmowa
z dr. hab. n. med. Ernestem Kucharem, kierownikiem
Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM,
do której wkradło się przekłamanie, dotyczące czasu
leczenia boreliozy, spowodowane błędnym odczyta-
niem cyfry przez program skanujący tekst. Zgodnie
z rekomendacjami PTEiLChZ oraz wytycznymi brytyj-
skiego NICE, czas leczenia boreliozy powinien wynosić
14–21 dni. Dłuższa terapia antybiotykami nie jest uza-
sadniona dowodami naukowymi. Autora i Czytelników
przepraszamy.

Redakcja

SPROSTOWANIE

OPINIE
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Co sprawiło, że podjęła pani decyzję o wolontariacie

w Afryce?

W Polsce praca lekarza obciążona jest biuro-
kracją. Mamy coraz mniej czasu dla pacjentów.
Mój pierwszy wyjazd w 2013 r. do Kamerunu

był swego rodzaju przeciwdziałaniem wypaleniu zawo-
dowemu i okazał się strzałem w dziesiątkę. Na decyzję
o wolontariacie wpłynął również znajomy misjonarz.
Początkowo zastanawiałam się, na ile moje specjalności:
interna i kardiologia, okażą się przydatne w Afryce, cho-
ciażby z racji ograniczonych możliwości diagnostycz-
nych i dostępności leków na miejscu.

Jak przygotowywała się pani do pierwszego wyjazdu?

Przede wszystkim wysłałam pytanie do ośrodka misyj-
nego, w jaki sposób będę mogła pomóc. Dowiedziałam
się, że wśród podopiecznych jest wielu pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym, ale miejscowy personel nie
mógł sprecyzować odpowiedzi na pytania dotyczące
ich leczenia. Zabrałam zatem ciśnieniomierze, aparat
do ekg, glukometry, podstawowe lekarstwa. Sprzęt
pochodził ze zbiórki, którą przeprowadziłam we współ-
pracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej „Redemptoris
Missio” z Poznania. Tak narodził się projekt „Kardiolog
w Afryce”. Nasza współpraca trwa do dzisiaj i zaowoco-
wała wieloma moimi późniejszymi wyjazdami do Afryki.
Podczas pierwszego pobytu we wschodnim Kamerunie
przeprowadziłam małe badanie epidemiologiczne,
które wykazało, że częstość występowania chorób ta-
kich jak nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca jest porów-
nywalna z notowaną w Polsce i innych krajach Europy.
W Tanzanii wyniki były podobne. Dla mnie to było szo-
kujące, bo myśląc o Afryce, nie bierzemy pod uwagę
chorób sercowo-naczyniowych, raczej choroby zakaź-
ne, umieralność niemowląt. Tymczasem problem jest
poważny. Afrykańczycy przyjmują powoli model życia
mieszkańców krajów rozwiniętych i niestety naśladują
ich nie tylko w tym co dobre. Ciężkie nadciśnienie tęt-
nicze, otyłość, cukrzyca, niewydolność serca rozpo-
wszechniły się już w Afryce. Problem stanowi to, że
pojęcie chorób przewlekłych jest praktycznie nieznane.
Nadciśnienie tętnicze traktuje się jak krótkotrwały na-
pad malarii, a więc po tygodniu pacjent zaprzestaje
terapii. Wiedza personelu medycznego też pozostawia
wiele do życzenia.

Miejscowa ludność wykorzystuje okazje kontaktu

z lekarzami przyjeżdżającymi na misję?

Na pewno. Wieść, że przyjeżdża lekarz z Europy, roznosi
się błyskawicznie: drogą radiową, pocztą pantoflową,
ogłaszana jest za pomocą tuby na targu. W Tanzanii

Z dr n. med. Marią Wieteską-Miłek,

wolontariuszką misji medycznych w Kamerunie

i Tanzanii, rozmawia Anetta Chęcińska.

Kardiolog
w Afryce
Tam, gdzie obecność
lekarza obwieszczają
tam-tamy

Z NASZEJ PRAKTYKI
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nasze przybycie ogłaszały tam-tamy. Pacjenci przy-
jeżdżają do ośrodka z miejsc oddalonych o kilkaset
kilometrów. Obdarzają nas zaufaniem, zgłaszają się
z różnymi problemami i siłą rzeczy nie możemy być spe-
cjalistami jedynie w swojej dziedzinie. Zdarza się, że
odbieramy porody, zszywamy rany, leczymy żółtaczkę,
HIV, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nakłuwa-
my wodobrzusze. Nieraz dziwiłam się, że pamiętam
z okresu studiów tak wiele, ale wiedziałam, że moi pa-
cjenci nie mają alternatywy i ja muszę im pomóc.

Możliwości pomocy są jednak ograniczone.

Tak, musimy pogodzić się z porażkami i że czasami
trzeba pomocy odmówić albo powiedzieć, że ona się
w pewnym miejscu kończy. Teraz już wiem, że nie moż-
na jechać na misję z zamiarem zmieniania świata. Musi-
my umieć akceptować tamtejsze zwyczaje, kulturę,
wierzenia. Jedziemy pomóc w miarę posiadanych możli-
wości, podzielić się naszą wiedzą. Na pewno nie powin-
niśmy walczyć, gdy chory, mimo że korzysta z porady
lekarza, chce również zasięgnąć rady szamana. Możemy
jedynie apelować, aby rozważył, co ten szaman mu ofe-
ruje. Znam wiele przypadków, gdy ciężko chorzy pacjen-
ci sprzedawali całe stado bydła, aby opłacić tego rodza-
ju porady i na leczenie szpitalne nie mieli już środków.
Im częściej wyjeżdżamy, tym bardziej umacnia się moje
przekonanie, że najważniejsze jest szkolenie tamtejszych
lekarzy i pielęgniarek.

Jak przebiega współpraca z lokalnym personelem?

Kadra w ośrodkach misyjnych jest wyselekcjonowana.
Przede wszystkim są to osoby, które potrafią akcepto-
wać reguły pracy w takich placówkach. Ponieważ przy-

jeżdżamy na krótko (w ramach urlopów wypoczynko-
wych), chcemy czas wykorzystać optymalnie, zależy
nam na dobrej współpracy z personelem. Od razu wska-
kujemy w rytm pracy, diagnozujemy i leczymy pacjen-
tów, ale również już od pierwszego dnia pobytu szkolimy
współpracowników i przygotowujemy ich do długofalo-
wych wspólnych działań. Mój mąż Tadeusz Miłek zapro-
jektował przystawkę do stetoskopu, za pomocą której
miejscowy lekarz może nagrać szmery serca, a my od-
słuchujemy te nagrania w Polsce. Do przesłania nagra-
nia wykorzystujemy  aplikację z funkcją komunikatora
internetowego. Dzięki przeszkolonemu personelowi
otrzymujemy również wyniki wykonanych na miejscu
prostych badań laboratoryjnych, obraz ekg, a ostatnio
także obrazy echa serca. Choć nie jesteśmy w Afryce,
pacjentów konsultujemy telemedycznie przez cały rok
i w ten sposób zapewniamy ciągłość opieki kardiolo-
gicznej. Ten ośrodek położony w północno-zachodniej
Tanzanii, na ubogich terenach, wraz ze współuczestni-
kami misji „rozkręciliśmy kardiologicznie”. Najbliższa
placówka, w której można przeprowadzić specjalistycz-
ne badania, np. koronarografię, znajduje się w odległym
o ponad 1 tys. km Dar es-Salaam, ale nikogo z miejsco-
wych nie stać, aby tam pojechać.

Jak często odbywają się telekonsultacje?

W zależności od potrzeby, np. kilka razy dziennie albo
raz na kilka dni. Mamy już na koncie około 1 tys. konsul-
tacji. W tym systemie pracujemy w zespole składającym
się z trzech kardiologów w Polsce i dwóch osób w Tan-
zanii. W tym roku rozszerzamy zespół. Patent jest do
rozpowszechnienia i zapewne inne osoby będą się w tę
formę współpracy włączały.

U Pigmejów Baka (Kamerun)
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Doświadczenie wolontariatu procentuje w pracy

zawodowej?

Na pewno. Kontakt z osobami innej kultury, religii, mó-
wiącymi w innym języku bywa trudny, ale wzbogaca.
Uczy tolerancji. W Tanzanii po poradę lekarza przycho-
dziła cała rodzina, ja zadawałam pytanie po angielsku,
ktoś z naszego personelu lub znający angielski członek
rodziny tłumaczył na suahili, następnie na sukuma, jeżeli
pacjent mówił tylko w tym języku, i na powrót na angiel-
ski. Ten afrykański „głuchy telefon” nauczył mnie precy-
zji wypowiedzi i upraszczania. Pracując w Polsce w jed-
nostce wysokospecjalistycznej, łapałam się na tym, że
mój język stawał się zbyt naukowy, a przecież musimy
być zrozumiani przez chorych. Udział w misjach oduczył
mnie wąskiego spojrzenia na pacjenta, tylko przez pry-
zmat mojej specjalności, i to w pracy procentuje. Wolon-
tariat ponadto dał mi przekonanie, że potrafię robić róż-
ne rzeczy i pokonywać ograniczenia.

Na co trzeba być przygotowanym, jadąc na misję?

Na ciężką pracę i mnóstwo wrażeń. Zachęcam do
współpracy z misjonarzami, którzy mieszkają przez lata
w miejscach, w których działamy, znają relacje i tamtej-
sze zwyczaje. Bazujemy na zaufaniu społeczności lokal-
nej do misji i jesteśmy traktowani również jako misjona-
rze. To zapewnia nam ochronę. Na terenach, gdzie
przebywałam, zdarzają się lokalne konflikty, samosądy,
oskarżenia o czary, a albinosi są zagrożeni. Miałam pa-
cjentkę z plamami bielaczymi, o której miejscowi mówili,
że jest czarownicą. Misja to wielkie doświadczenie. Albo
się „złapie bakcyla”, albo nie pojedzie nigdy więcej. Dla
mnie to też doświadczenie ubogacającego kontaktu
z pacjentami, z chorymi. To najczęściej biedni ludzie,
niemający prawie nic, ale obdarzeni ogromną radością
życia, żyjący dniem dzisiejszym. Uczą nas, że warto
cieszyć się z tego, co mamy, a nie narzekać.

Za działalność na rzecz potrzebujących została pani

uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Mam poczucie, że odznaczenie, choć imienne, nie jest
tylko dla mnie, ale dla misjonarzy, dla kolegów z Afryki,
z którymi pracujemy, i wszystkich, którzy wspierają nasz
projekt. Dla mnie to też bodziec do dalszego działania
i potwierdzenie, że robimy coś, co jest potrzebne. Pod-
czas uroczystości z rąk prezydenta Andrzeja Dudy krzyże
odebrali również moi koledzy wolontariusze z Fundacji
Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Srebrny
Krzyż Zasługi otrzymał dr Konrad Rylski, twórca  akcji
„Dentysta w Afryce”, który przed moją pierwszą misją
służył mi wieloma cennymi radami, a Złoty Krzyż Zasługi
– dr Robert Ryczek, współuczestnik akcji „Kardiolog
w Afryce”. Przypomnę, że w 2016 r. Okręgowa Izba Le-
karska w Warszawie udzieliła patronatu i wsparcia mojej
inicjatywie, za co serdecznie dziękuję. �

Zespół Ośrodka Zdrowia w Maganzo  (Tanzania)

Dr Robert Ryczek z zespołem
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S
ą bardzo nielubiane, o czym dowiedziałem się od uczniów

jednej ze szkół w Grójcu, w którym odbywał się konkurs po-

prawności językowej. Dzieci dawały sobie radę z trudnymi pyta-

niami doskonale i przy okazji zwracały uwagę na dziwność naszej

mowy, a zwłaszcza na mało zrozumiałe formy wyrazów, takie jak

wziąć (bo aż prosi się o *wziąść), Iubić, wymyślić czy nienawidzić.

Czasownik wziąć istotnie jest nietypowy. Nie ma formy niedoko-

nanej i musimy korzystać z czasownika brać. Taką pożyczkę nazy-

wamy supletywizmem. Jest to technika dość częsta, stosujemy ją

na co dzień, dlatego się jej nie zauważa, ale obcokrajowcy mają

z tym kłopot, kiedy muszą zmieniać wyraz dobry na lepszy (dla-

czego nie *dobrzejszy?), zły na gorszy (dlaczego nie *źlejszy), rok

na lata (w gwarach jest roki) czy człowiek na ludzie (człowieki?

człeki?). Nie stosujemy formy *wziąść dlatego, że słowo to po-

chodzi z dawnego vzęti, którego rdzeniem jest jąt’, docelowo jąć

(por. zająć, przyjąć, zdjąć), a ten nie zawierał głoski „ś”. Mówimy

więc nieodwołalnie wziąć.

Z kolei słowo lubić ma swoisty, silnie utrwalony wzorzec odmiany,

a niepoprawne (i niestety często słyszane) są formy *lubiał, *lu-

białem, *lubiałam, *lubiało, *lubieją i oczywiście odpowiednie

bezokoliczniki *lubieć i *polubieć. W programie Word słownik

sprawdzający pisownię słusznie zaznacza je jako niewłaściwe.

Powinno być: lubić i polubić, a co za tym idzie lubił, lubiłem, lubi-

łam, lubiło, lubią.

Jakże często słyszymy z ust nawet bardzo wykształconych ludzi

słówko *wymyśleć z nieszczęsnym „e” w końcówce. Zamiast gło-

ski „e” należy używać „i”, tak jak w powiedzeniu „Kto myśli, ten

wymyśli”, które mnemotechnicznie utrwala używanie „i”.

Zatem mówimy i piszemy: wymyślić, a także domyślić (się), zamyślić

(się), rozmyślić (się), zmyślić. Błąd polegający na zamianie „i” na „e”

bierze się z analogii do myśleć, które ma końcówkę z „e”, ale zapo-

minamy, że całkiem niedawno miało ono postać myślić, co widuje-

my w tekstach XIX-wiecznych, na przykład u Słowackiego i Mic-

kiewicza, i co notuje jeszcze „Słownik języka polskiego” z 1902 r.

W czasie przeszłym owo „e” odczulibyśmy wyraźnie jako rażące.

Proszę porównać: wymyśliliśmy, wymyślili, wymyśliłeś, wymyślił,

wymyśliła, wymyśliło (i odpowiednio niepoprawne: *wymyśleliśmy...).

Proszę zauważyć, że niektóre pochodne tego czasownika poprze-

dzone przedrostkiem przyimkowym „do-”, „prze-” lub „po-” mają

jednak końcówkę z „e”, a więc: pomyśleć, domyśleć (do końca,

ale: domyślić się), przemyśleć. Natomiast formy czasu przeszłego

mają „a”: myślał, myślała, myślało, ale: myśleli.

Warto przy okazji wspomnieć o słowie nienawidzić, które powsta-

ło z dawnego widzieć, nawidzieć, nie nawidzieć, w XVIII w. już

rzadkie, a zastąpione przez wówczas niepoprawne, ale modne

widzić, nawidzić, nie nawidzić i ostatecznie nienawidzić, jedyne,

które się z tego zestawu zachowało. Formy słów, jak widać, zmie-

niają się, bo ludzie tak chcą... �

Prof.

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

JĘZYK NASZ GIĘTKI

NIESFORNE

CZASOWNIKI
Posłuchać,
zobaczyć…
Posłuchać,
zobaczyć…
Wszystkimi zmysłami

Wystawa „Dotknij sztuki” w Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski jest okazją do
wspólnego odkrywania sztuki przez dorosłych
i dzieci. Galerię wypełniają kolory, dźwięki, fak-
tury i zapachy, a prezentowane obiekty, wyko-
nane z różnych materiałów i różnymi technika-
mi, można nie tylko oglądać, ale dotykać,
przesuwać, poznawać wieloma zmysłami.
Ekspozycja czynna do 20 października.

www.u-jazdowski.pl

Zamoyski ocalony

Kolekcja dzieł Augusta Zamoyskiego (1893–
1970), jednego z najlepszych polskich rzeźbia-
rzy XX w., została kupiona do zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie. Składa się z 93
rzeźb pochodzących ze wszystkich okresów
twórczości artysty, 12 rysunków i szkiców oraz
kilku rzeźb jego uczniów. Podczas prezentacji
kolekcji prace będą poddawane konserwacji
na oczach publiczności. Oglądać ją można do
25 sierpnia.

www.mnw.art.pl

Pod pomnikiem Chopina

Podczas 60. sezonu Koncertów Chopinowskich
w Łazienkach Królewskich wystąpią pianiści
m.in. z Polski, Bułgarii, Francji, Japonii, Rosji,
Kanady i USA. Wśród nich są zarówno najwięk-
sze sławy muzyki klasycznej, jak i młodzi,
uzdolnieni muzycy rozpoczynający karierę. Re-
citale odbywają się w każdą niedzielę o godz.
12.00 i 16.00 do 29 września.

www.lazienki-krolewskie.pl

Lniarskie tradycje

Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda przy-
pomina historię przemysłu lniarskiego na zie-
miach polskich i pielęgnuje tradycje Żyrardowa.
Na ekspozycję w zabytkowym budynku, będą-
cym częścią XIX-wiecznej osady fabrycznej,
składa się kilkadziesiąt maszyn (m.in. urządze-
nia z początku XX w.) stanowiących kompletny
ciąg technologicznych, prezentujący najważ-
niejsze etapy procesu obróbki surowca włó-
kienniczego i produkcji tkanin.

www.muzeumlniarstwa.pl                            ach
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A
negdoty zabarwio-
ne humorem i no-

stalgią, wspomnienia,
minitraktaty niosące
mądrość ważną dla
każdego, stanowiska
dotyczące współcze-
snych problemów lecz-
nictwa tworzą książkę

„Chirurg więcej niż zawód”. Jej autorem jest prof. Ta-
deusz Tołłoczko, znany nie tylko w środowisku lekar-
skim, chirurg, rektor warszawskiej Akademii Medycz-
nej, przewodniczący Rady Ochrony Zdrowia przy
Prezydencie RP, prezydent International Hospital Fede-
ration, członek korespondent Polskiej Akademii Umie-
jętności, członek wielu towarzystw, komitetów i redak-
cji czasopism medycznych.

Teksty zamieszczone w książce, zgrupowane w trzech
blokach: „Wspomnienia z puentą”, „Refleksje” i dopo-
wiedzenie zatytułowane „Jeszcze kilka słów…”, uporząd-
kowane chronologicznie i tematycznie, z początku żar-
tobliwe, stają się coraz bardziej poważne. Zabawnie,
lecz z pełnym szacunkiem i uznaniem, autor przywołuje
wydarzenia związane z jego nauczycielami chirurgii,
przede wszystkim z prof. Tadeuszem Butkiewiczem
i prof. Janem Nielubowiczem. O kolegach pisze z sym-

Więcej niż chirurgia

W
 maju w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi odbył się wernisaż
XVII Ogólnopolskiej Wystawy Malujących Lekarzy. Zgromadzona publiczność

podziwiała 120 prac malarskich w różnych technikach 64 artystów oraz dodatkową
wystawę indywidualną Mieczysława Chruściela ze Szczecina.

Na wystawie zaprezentowali swe obrazy przedstawiciele 16 izb lekarskich.

Profesjonalne jury (profesorowie ASP) przyznało nagrody i kilka wyróżnień. Złotą Pale-
tę otrzymał Tadeusz Wolski, internista z Warszawy, Srebrną – Tomasz Lesiak, chirurg
z Łodzi, Brązową – Anna Grzybowska, dentystka z Warszawy.

Poziom artystyczny wystawianych prac jest coraz wyższy, a indywidualna wystawa Mieczy-
sława Chruściela, z ogromnym obrazem – portretem grupowym, zachwyciła wszystkich. �

Włodzimierz Cerański

patią, o pacjentach – z troską. Konfrontuje się z medy-
cyną światową i jej uznanymi przedstawicielami podczas
zagranicznych staży, konferencji i wizyt. Z lekkością opo-
wiedziane anegdoty odsłaniają głębszą warstwę przemy-
śleń autora, w części ujętą w drugim bloku „Refleksje”.
Przywołam jedną myśl, będącą kluczem do zrozumienia
przesłania książki i jednocześnie ważną przestrogą dla
współczesności: „Należy pamiętać, że pozory prawdy

bywają zwykle bardziej niebezpieczne od kłamstwa, bo

w nadanym im sztucznym, ale lśniącym blasku pozorowa-

nej prawdy są trudniej wykrywalne” (str. 174). W kończą-
cym rozdziale „Jeszcze kilka słów…”, poświęconym m.in.
błędom lekarskim, w imię prawdy autor ukazuje ten pro-
blem na szerokim tle prawdy o człowieku, systemie praw-
nym i ekonomicznym, kształtującym warunki pracy leka-
rza, po to, by zrozumieć także, iż „Aby zwiększyć standard

bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, należy zawsze mieć

w pamięci sentencję łacińską: »Nil mirari, nil indignari, sed

intellegere« (Nie dziwić się, nie oburzać, lecz zrozumieć)”.
Także to, że „Trzeba walczyć z błędami, a nie z lekarzami”

(str. 223).

Dla kogo ta książka? Dla wszystkich, ale przede wszyst-
kim dla młodych medyków, bo można się z niej nauczyć,
że aby stać się dobrym lekarzem, trzeba być uczciwym
i mądrym człowiekiem. �

Wojciech Noszczyk

Malujący lekarze

Śpiewający lekarze
W Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej odbył się koncert lekarzy, których drugą pasją jest muzyka wokalna.

Wystąpili w nim: Wanda Bargielowska-Bargeyłło – mezzosopran – alt, Krzysztof Bielecki – bas, Anna Kutkowska-
-Kass – sopran koloraturowy, Ewelina Sielska-Badurek – mezzosopran, oraz Zofia Małas – znakomita akompaniatorka.
Artyści wykonali przeboje operowe, operetkowe, musicalowe i inne pieśni. Nie zabrakło utworów Stanisława Moniusz-
ki, jako że 2019 jest rokiem wielkiego kompozytora – obchodzimy 200. rocznicę jego urodzin.
Bardzo długie brawa dodały nam skrzydeł. �

Wanda Bargielowska-Bargeyłło
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Seniorzy
w Siedlcach

15 maja grupa koleżanek z Komisji Lekarzy

Seniorów wybrała się do Siedlec. W progra-

mie było zwiedzanie Pałacu Ogińskich,

w którym rezyduje obecnie Uniwersytet

Przyrodniczo-Humanistyczny.

O
biekt niezwykle ciekawy, zostaliśmy po nim opro-
wadzeni i poinformowani o działalności uczelni.

Poznaliśmy też historię pałacu. W jego Sali Senackiej
organizowane są imprezy kulturalne dla siedlczan. Mimo
deszczowej pogody przeszliśmy do Muzeum Diecezjal-
nego, gdzie kustosz Dorota Pikula opowiedziała nam
o eksponatach – obrazach, rzeźbach i tkaninach. Swój
wykład wzbogaciła katechezą. Wisienką na torcie była
możliwość obejrzenia obrazu El Greca „Ekstaza św.
Franciszka” w specjalnie monitorowanej sali. Wartość
dzieła szacuje się na 14 mln dol.

Wróciliśmy z ogromnym zasobem nowych informacji
o sztuce sprzed 400–600 lat. �                                            wc

FUNDACJA

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

PRO SENIORE

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy

o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków – 30 września 2019 r.

Projekt skierowany jest do
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

– przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie,

– ukończyli 60. rok życia,
– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Pro Seniore

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18

tel. 22 542 83 30

e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.proseniore.pl

Fundacja Pro Seniore
serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom.

Festiwal Piosenki
Lekarzy

Festiwal organizowany przez

Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie

odbędzie się 28–29.09.2019 r.

Zgłoszenia, które należy nadsyłać wyłącznie pocztą
elektroniczną na adres: medicantus@oilwaw.org.pl

do 14.07.2019 r.,
powinny zawierać dwie nagrane piosenki.

Informacje szczegółowe:

www.izba-lekarska.pl

Kwalifikacje składają się z dwóch etapów:

I – jury ocenia nadesłane materiały i wyłania uczestni-
ków dopuszczonych do przeglądu,

II – po przesłuchaniach jury wybiera laureatów nagród.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 września
w OIL, przy ul. Puławskiej 18, o godz. 10.00, koncert
laureatów – 29 września, o god. 17.00, w dzielnicowym
Ośrodku Kultury Ursynów w Warszawie, przy
ul. Kajakowej 12b. �                                                                    bh

INFORMACJE KULTURALNE
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3. Mistrzostwa
Polski Lekarzy
w Biegu Alpejskim
Komisja Sportu, Kultury i Turystyki Dolnośląskiej Rady

Lekarskiej zaprasza wszystkich sympatyków sportu
do udziału w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Biegu
Alpejskim, które odbędą się 11 sierpnia 2019 r. (niedziela)
w Ludwikowicach Kłodzkich, w ramach 10. Biegu na
Wielką Sowę.

Bieg rozegrany zostanie w stylu alpejskim (pod górę).
Dystans – 9,6 km, suma przewyższeń – 600 m.

Zapisy: www.biegigorskie.pl lub https://online.data-
sport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4624
(w formularzu zgłoszeniowym trzeba zaznaczyć:
Mistrzostwa Polski Lekarzy)

Koordynator: Jerzy Słobodzian, tel.: 602-486-406,
e-mail: jerzyslobodzian@gmail.com �                                js

Akwarium
w Domu Seniora
Piękne akwarium zakupiono do Domu Lekarza Seniora

im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie, przy ul. Woło-
skiej 139. Pieniądze na ten cel przekazali uczestnicy uro-
czystości odnowienia dyplomów lekarskich, którzy
z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Akademii Me-
dycznej w Warszawie spotkali się we wrześniu 2018 r.
w Centrum Dydaktycznym WUM.

W spotkaniu wzięło udział 170 lekarzy i lekarzy denty-
stów, absolwentów Wydziału Ogólnolekarskiego i Wy-
działu Stomatologii rocznika 1968. Pieniądze pozostałe
po rozliczeniu kosztów uroczystości przekazano dyrektor
DLS Jolancie Czerniak, która najlepiej wiedziała, co
sprawi radość pensjonariuszom. �                                 kb

Jak to jest być mistrzem świata?

– Ta świadomość dochodzi cały czas do mnie, ale już
zbliżają się kolejne rozgrywki, kolejne zawody do wygra-
nia. Dlatego teraz skupiamy się na tym, żeby dobrze
wypaść na mistrzostwach Europy oraz wywalczyć kwali-
fikację na igrzyska olimpijskie.

Jak ocenia pan umiejętności naszych zawodników

zaprezentowane podczas XIX Mistrzostw Polski

Lekarzy w Piłce Siatkowej?

– Poziom jest bardzo wysoki, widać zaangażowanie,
wolę walki. Jestem mile zaskoczony ich zadziornością,
sprawnością, taktyką. Brawa dla lekarzy, że znajdują
czas, żeby zagrać w zawodach takich jak te, których
miałem zaszczyt być gościem.

Czy aby uprawiać siatkówkę, konieczne są specjalne

predyspozycje, czy grać może każdy?

– Po mnie widać, że każdy. Jestem niezbyt wysoki, nie-
zbyt szczupły, ale na pozycji libero sprawdzam się.
Wszyscy więc mają szansę, niższe osoby także mogą
grać w siatkówkę. Oczywiście, niezwykle ważne są tre-
ningi i występy w zawodach, ale najważniejsza jest sa-
tysfakcja ze wspólnej gry, z bycia razem.

Jak zachęci pan lekarzy do uprawiania tego sportu

i jakie korzyści mogą z niego czerpać?

– Wiem, że praca lekarzy jest bardzo ciężka, stresująca.
Ale w momentach pełnych sportowych emocji, podczas
meczu, mogą się zrelaksować, zapomnieć o zawodowych
problemach, po prostu odetchnąć. A tego im i nam
wszystkim życzę. I zapraszam na nasze rozgrywki. �

Z Damianem Wojtaszkiem, mistrzem świata

w siatkówce, rozmawia Marcelina Matuszewska.

Więcej ruchu,
więcej zdrowia

SPORT
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Piknik rodzinny
na Polanie Jakubów
Piknik rodzinny
na Polanie Jakubów
R

ajd rowerowy w Puszczy Kampinoskiej połączony
z rodzinnym piknikiem przyciągnął dużą grupę

lekarzy i lekarzy dentystów wraz z rodzinami. Majowa
pogoda sprzyjała aktywności fizycznej na łonie natury.

Od początku VIII kadencji nasza izba organizuje wiele
imprez, które integrują środowisko, pomagają odprężyć
się po pracy i odreagować egzystencjalne problemy.

Piknik obfitował w liczne atrakcje: konkursy, zabawy,
wyścigi i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Rowerzyści mieli
do wyboru trasy: 5, 15, 25 i 40 km.

Przewidziano napoje i pyszne przekąski. Imprezę zakoń-
czyło wspólne śpiewanie przy ognisku. �                    kb
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Zmarł dr Jan Bohdan Gliński,
autor „Słownika biograficznego
lekarzy i farmaceutów ofiar dru-
giej wojny światowej”, bez któ-
rego setki nazwisk lekarzy boha-
terów wojny i okupacji poszłyby
w zapomnienie.

Jan Gliński pochodził z rodziny
lekarskiej, był absolwentem znakomitego gimnazjum
w Rydzynie. W 1939 r. otrzymał absolutorium na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego życie
w czasie wojny obfitowało w wiele dramatycznych zwro-
tów. Chciał brać udział w walce, więc jako ochotnik po-
szukiwał na wschodzie oddziałów Wojska Polskiego.
O mało nie dostał się do niewoli radzieckiej, ale wracając
znad Bugu, trafił wraz z towarzyszami do oddziału Grupy
Operacyjnej „Polesie” i brał udział w bitwie pod Kockiem
(o czym dowiedział się dopiero po wojnie). Wtedy został
wzięty do niewoli, z której jednak – jako przyszłego leka-
rza – szybko Go zwolniono. Niemcy bali się epidemii,
a lekarzy w Generalnej Guberni brakowało. Pracował
z ojcem w Opatowie, gdy jednak na tajnych kompletach
ukończył medycynę, w 1942 r. przeniósł się Warszawy.

Zaczął działać w konspiracji, został przydzielony do
IV Zgrupowania „Gurt II” w Śródmieściu. Tam też zastało
Go powstanie. Prowadził punkt sanitarny przy ul. Nowo-
grodzkiej. Wcześnie, bo już 28 sierpnia, dostał się do
niewoli. Dzięki pomocy kolejarza uciekł z transportu
do Pruszkowa. Natychmiast zorganizował w Gorcach
szpital polowy, gdzie udzielał pomocy powstańcom
i mieszkańcom Woli.

Po wojnie odnalazł rodzinę i razem z nią przeniósł się
na Ziemie Odzyskane. Pracował najpierw w Trzebnicy,
a potem długie lata w Zgorzelcu. Początkowo był tam
jedynym lekarzem. Od dawna interesował się pulmono-
logią, specjalizował się w tej dziedzinie. Później był dy-
rektorem Sanatorium Przeciwgruźliczego w Rudce koło
Mrozów, a po przejściu na emeryturę pracował w Porad-
ni Przeciwgruźliczej w Otwocku.

Dzieło swojego życia zaczął tworzyć bardzo wcześnie,
w latach 50. XX w. Gdy ogłosił, że poszukuje informacji
o ofiarach wojny wśród lekarzy, zgłaszało się mnóstwo
osób. Zaczął przygotowywać biogramy lekarzy, studen-
tów medycyny, farmaceutów. Przeglądał zasoby biblio-
tek i archiwa lekarskie, pomagali Mu koledzy, m.in. dr
Brożek z Katowic. Przez kilkadziesiąt lat nie przerywał tej
pracy, zgromadził 6 tys. biogramów. Początkowo były
bardzo obszerne, potem – w miarę upływu lat – bardziej
skąpe. Ale każdy zaopatrzony jest w źródło informacji.

Po reaktywowaniu izb lekarskich samorząd podjął się
opublikowania tej ogromnej pracy. Ukazało się pięć
tomów. Dr Gliński do końca życia zbierał informacje.

Swoje zamiłowanie do historii zrealizował, zakładając
Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
a potem Koło Historyczne Towarzystwa Lekarskiego

JAN BOHDAN GLIŃSKI
(1915–2019)

WSPOMNIENIA

21 kwietnia 2019 r.

zmar³

dr n. med.

Andrzej Budkiewicz

wieloletni pracownik

Zak³adu Protetyki Stomatologicznej

Akademii Medycznej w Warszawie.

Nauczyciel akademicki,

autor podrêcznika „Protezy szkieletowe”

i wielu prac naukowych.

Wychowawca wielu roczników

lekarzy stomatologów

i techników dentystycznych.

Oddany pracy naukowej, dydaktycznej,

a tak¿e ceniony praktyk,

wspania³y, skromny Cz³owiek.

O czym zawiadamia Rodzina

Warszawskiego. Obu przewodniczył. Jego długoletnią
zastępczynią i prawą ręką była prof. Bibiana Mossakow-
ska, która rozmawiała z dr. Glińskim tuż przed Jego
śmiercią. Do ostatniej chwili troszczył się o kolejne
spotkania sekcji i wybierał się na najbliższe.

Doktor Gliński zmarł w wieku 103 lat.

Małgorzata Skarbek

12.10.2018 r. zmarła dr Danuta
Dąbrowska (z domu Tymińska),
nestorka polskiej okulistyki
dziecięcej.

W czasie wojny była sanita-
riuszką Szarych Szeregów
w Starachowicach. Po wojnie
studiowała w gdańskiej Akade-

mii Medycznej i tam otrzymała dyplom lekarza. W latach
50. XX w. pracowała w Akademii Medycznej w Warsza-
wie.
Od grudnia 1961 r. była kierownikiem Poradni Okulistycz-
nej dla Dzieci przy ul. Lwowskiej 15.

Jako pomysłodawczyni pierwszego na świecie przed-
szkola dla dzieci z zezem i niedowidzeniem jednoocznym
doprowadziła do jego otwarcia we wrześniu 1964 r. Uwa-
żała, że aby rozwój widzenia mógł być prawidłowy, trzeba
objąć opieką okulistyczną już trzyletnie dzieci. Ideą powo-
łania przedszkola było umożliwienie dziecku uzyskania
pełnosprawności oczu przed podjęciem nauki w szkole.

Była wybitnym okulistą dziecięcym, człowiekiem skrom-
nym, który nigdy nie odmówił swojej pomocy. Jej mali
pacjenci odznaczyli Ją najpiękniejszym orderem – Orde-
rem Uśmiechu.

Córka Agnieszka

DANUTA DĄBROWSKA
(1926–2018)
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