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PAŹDZIERNIK

1 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA

15.00–18.00 Szczepienia lekarzy przeciwko MMR (pierwsza dawka), siedziba OIL; zapisy na stronie internetowej izby

2 17.00 Film „Ludmiła” i spotkanie z realizatorem, Klub Lekarza, Warszawa, ul. Raszyńska 54

3 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

4 ŚWIATOWY DZIEŃ ONKOLOGII

14.00–16.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

6 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, Warszawa, ul. Kartezjusza 1

7 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

15.30–18.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

8 17.00 Jak zachować komfort psychiczny i być empatycznym – spotkanie grupy Balinta, siedziba OIL

9 9.00–17.00 Wycieczka lekarzy seniorów, trasa: Wsola, Radom; wyjazd z pl. Bankowego w Warszawie

17.00 Koncert pieśni, arii operowych i operetkowych „Usta milczą, dusza śpiewa”
w wykonaniu śpiewających lekarzy, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

10 ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ŚWIATOWY DZIEŃ WZROKU

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

12 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ REUMATYZMU

ŚWIATOWY DZIEŃ OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICJÓW

9.00–16.00 Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarza – szkolenie ODZ, siedziba OIL

9.00–16.00 Psychologiczne metody radzenia sobie z bezsennością – szkolenie ODZ (Radom)

13 DZIEŃ DAWCY SZPIKU

DZIEŃ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1 (mała hala)

14 10.00–14.00 Szczepienia lekarzy przeciwko grypie, siedziba OIL; zapisy na stronie internetowej izby

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

15 EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK

15.00–19.00 Szczepienia lekarzy przeciwko grypie, siedziba OIL; zapisy na stronie internetowej izby



16 ŚWIATOWY DZIEŃ ANESTEZJOLOGA

15.00–19.00 Szczepienia lekarzy przeciwko grypie, siedziba OIL; zapisy na stronie internetowej izby

17 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

15.00–19.00 Szczepienia lekarzy przeciwko grypie, siedziba OIL; zapisy na stronie internetowej izby

18 ŚWIATOWY DZIEŃ MENOPAUZY I ANDROPAUZY

12.00–14.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

19 9.00–14.00 Prawo medyczne, kontrole NFZ – szkolenie ODZ, siedziba OIL

20 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

21 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

15.30–18.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

17.00 Spotkanie Komisji Lekarzy Seniorów OIL, koncert „Moniuszko” w wykonaniu chóru La Musica
z okazji Roku Moniuszkowskiego, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

23 11.00–16.00 E-recepty. Wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu – szkolenie ODZ,
(Radom)

17.00 Program kabaretowy „W Polsce jest dużo gór”, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

24 ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

26 ŚWIATOWY DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI

9.00–16.00 Stany zagrożenia życia w praktyce lekarza – szkolenie ODZ, siedziba OIL

17.00 Koncert z okazji dziesięciolecia chóru Medicantus,
dolny Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa, al. KEN 101

27 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

28 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

29 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŁUSZCZYCY

31 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

Oddane do druku 15 września 2019 r. oprac. mkr
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Na
 szpitalnych oddziałach ratunkowych wiele
godzin – a nawet dni – czekają pacjenci.
Bezradni są lekarze, ratownicy medyczni

i pielęgniarki. Brakuje przecież kadry i miejsc, nawet na
krzesłach dla oczekujących diagnozy pacjentów. Brakuje
także, a może przede wszystkim, łóżek na oddziałach
szpitalnych. Różne kolory segregacji nic w tej sytuacji
nie zmienią.

Triaż – czyli segregacja, a może bardziej elegancko mó-
wiąc – selekcjonowanie pacjentów w zależności od
tego, jak długo mogą czekać na pomoc, wprowadzono
w lipcu 2010 roku. Zostały do niego zobowiązane centra
urazowe. Ale segregacja ma być także sposobem dla
SOR-ów – na racjonalizację kosztów i efektywność pracy
oraz, by najbardziej potrzebujący otrzymywali w pierw-
szej kolejności pomoc. Nie może ona jednak przynieść
teraz pozytywnych rezultatów na SOR-ach. Tym bardziej
retriażowanie – czyli ponowne, szybkie, ocenienie stanu

pacjenta. Bo kto to ma zrobić?

O fatalnym stanie polskich oddzia-
łów ratunkowych pisze nasza

publicystka Małgorzata Solec-
ka, diagnozę stawia także

konsultant wojewódzki
w dziedzinie ratownictwa

Wiesław Marszał.

Nie będzie akcji bilansu
zdrowia seniora w War-
szawie. Program badań
profilaktycznych dla

osób w wieku 70. i 80. ,
ponieważ nie uzyskał on
akceptacji Ministerstwa
Zdrowia oraz Agencji

Oceny Technologii Me-
dycznych i Taryfikacji. Po-
wód: przez program mogą
zwiększyć się kolejki do
lekarzy – donoszą media.

Agencja zarzuca programowi
zły dobór populacji docelowej.

Podobno do grupy, która miałaby
zostać przebadana, włączono rów-

NA MARGINESIE

EWA GWIAZDOWICZ-WŁODARCZYK

redaktor naczelna

F
o

t.
 k

b

Triażowanie,
retriażowanie
i co to zmieni?

R
y
s
. 
K

. 
R

o
s
ie

c
k

i

nież populację bezobjawową, co skutkować może „nad-
wykrywalnością poszczególnych jednostek chorobo-
wych”. A więc – im więcej osób zostanie przebadanych
– tym więcej chorób może zostać wykrytych. A to, zda-
niem Agencji i resortu zdrowia, może przyczyniać się do
„pogłębienia trudności w dostępie do świadczeń NFZ”
przez zwiększenie kolejek do specjalistów. Sic!

W RMF FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
komentował: – Pieniądze są nasze, my pieniądze na to

przewidzieliśmy. Tylko rząd się boi, że jeżeli się ludzie

przebadają, to później będą chodzić do lekarza, co jest

absurdalne, bo chodzi właśnie o to, żeby doprowadzić do

sytuacji, w której profilaktyka będzie mogła być szybciej

wykonana. Wszyscy specjaliści wiedzą, że to pomaga,

jeżeli chodzi o obciążenie systemu zdrowia, bo to poma-

ga w szybkim wykrywaniu chorób i w rzetelnym podej-

ściu do zdrowia.

„Gdybym był ministrem zdrowia to...” – na a to pytanie,
w sondzie „Menedżera Zdrowia”, odpowiadał prezes
ORL w Warszawie Łukasz Jankowski:

– Wszedłbym na stronę internetową akcji „Polska to cho-

ry kraj” i podpisał się pod zamieszczonym tam manife-

stem. Zachęcałbym też do tego innych. Dlaczego? Bo

Ministerstwo Zdrowia nie jest „mocnym” resortem

w rządzie, a minister zdrowia potrzebuje wsparcia i argu-

mentów w rozmowach z ministrem finansów i premie-

rem. Działania, które sprawiają, że zdrowie jest najważ-

niejszym tematem dla opinii publicznej, wzmacniają

pozycje Ministerstwa Zdrowia, są kartą przetargową do

negocjowania niezbędnych reform na forum rządu.

Segregacja pacjentów nie pomoże, gdy brakuje lekarzy,
ratowników, pielęgniarek, miejsc na internistycznych
oddziałach szpitalnych, które, jak podkreśla konsultant
w dziedzinie interny na Mazowszu Marek Stopiński, dra-
matycznie stopniały w ostatnich latach. I naprawdę po-
trzeba pieniędzy w systemie.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wiele miesięcy
temu chciał się dowiedzieć, jakiego systemu ochrony
zdrowia chcą Polacy, bo nie wiedział. Odbyły się debaty,
nie znam ich wyniku, chyba dlatego, że go nie ma.

Nie triaż teraz nam pomoże. Wejdźmy więc na stronę:
„Polska to chory kraj”.  �
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kręgowy Zjazd Lekarzy kilka miesięcy temu
podjął decyzję zorganizowania dużej akcji, której
celem miało być zwrócenie uwagi rządzących

i opinii publicznej na katastrofalny stan ochrony zdrowia.
Izbowy zespół pracował kilka miesięcy nad opracowa-
niem kampanii społecznej, projektu graficznego, ale
przede wszystkim treści merytorycznej. Wreszcie
9 września, po tygodniowym wstępie, ogłosiliśmy
razem z partnerami narodowy kryzys zdrowia.

Proponując kontrowersyjne hasło i rozpoczynając kam-
panię w gorącym okresie przedwyborczym, liczyliśmy
się z różnymi reakcjami. Chcieliśmy zwrócić uwagę na
istotny problem kryzysu w ochronie zdrowia, zachowu-
jąc w pełni merytoryczny przekaz i całkowitą apolitycz-
ność. Za pośrednictwem spotu pokazaliśmy alegorycz-
nie, że klasa polityczna nie liczy się z ochroną zdrowia,
że system jest dla niej tylko areną walki politycznej.
Chcieliśmy wywołać refleksje i skłonić polityków do
działania ponad podziałami, a społeczeństwu pokazać,
że zdrowie nie powinno mieć barw politycznych. Chcie-
liśmy też udowodnić sobie i innym, że wszyscy mamy
wpływ na to, w jakim systemie będziemy pracować
i leczyć.

Dziś mogę powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces, a nasza
akcja spotkała się z naprawdę ciepłym przyjęciem spo-
łeczeństwa. Dotarliśmy dotychczas z naszym przekazem
do kilkunastu milionów ludzi, a kampania ciągle trwa.
Mamy wrażenie, że osiągnęliśmy też cel – ochrona zdro-
wia stała się wiodącym tematem kampanii wyborczej,
również za naszą sprawą. Wierzę, że dzięki takim akcjom
poprawiamy wizerunek lekarza w społeczeństwie,
a także zmuszamy rządzących do poważnego zajęcia się
sprawami ochrony zdrowia. A zastrzeżenia? Oczywiście
też się pojawiły, zresztą rolą kampanii było poruszenie

ŁUKASZ JANKOWSKI

prezes ORL w Warszawie

DZIŚ I JUTRO

społeczeństwa i pobudzenie do namysłu nad kondycją
ochrony zdrowia. Najwięcej pytań w początkowym okre-
sie kampanii dotyczyło samego hasła „Polska to chory
kraj”.

Czujemy się patriotami. Ale wiemy również, że jeśli się
kogoś kocha, to się o niego dba. Chcemy dbać o Pol-
skę, dlatego stawiamy bolesną, ale prawdziwą diagno-
zę – Polska jest chora. Jednocześnie, jak zawsze, gdy
choruje ktoś bliski, staramy się ze wszystkich sił zna-
leźć odpowiednią terapię. Czy w przypadku wystąpie-
nia oczywistych symptomów choroby mamy prawo
milczeć? Chcemy leczyć w Polsce, chcemy upominać
się o godne standardy dla naszych pacjentów. Chcemy
iść z pacjentami ramię w ramię, bo historia poprzed-
nich protestów pokazała, że sami nie damy rady ule-
czyć chorego systemu. Na sztandarach kampanii napi-
saliśmy „Polska to chory kraj”, ale zaraz dodaliśmy
„ale możemy go uleczyć”. I taki jest sens tej kampanii
i naszego zaangażowania w naprawę polskiej ochrony
zdrowia.

Bardzo się cieszę z entuzjazmu, z jakim cały zespół izby
pracuje podczas akcji. Wszyscy mamy poczucie, że
zmieniamy, choćby w niewielkim stopniu, naszą szarą,
codzienną rzeczywistość. Że w realizacji wspólnego celu
łączy nas wspólna praca.

Zachęcam Państwa do włączenia się razem z nami
w wywieranie pozytywnego wpływu na rzeczywistość,
przez propagowanie tez zawartych w manifeście na
stronie www.polskatochorykraj.pl. Zachęcam też do
podpisywania się pod manifestem i śledzenia naszych
działań w mediach, „Pulsie” oraz Internecie.

Polska to chory kraj, ale wspólnie możemy go uleczyć.�
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SPIS TREŚCI

� NA MARGINESIE (str. 2)

� DZIŚ I JUTRO (str. 3)

� O TYM SIĘ MÓWI

6 Recepta na narodowy kryzys zdrowia

– OIL w Warszawie

10 Stop hejtowi! – OIL w Warszawie

13 Spotkanie z dyrektorami mazowieckich

szpitali w OIL w Warszawie

� TEMAT MIESIĄCA

14 SOR potrzebuje naszej pomocy

– Małgorzata Solecka

16 SOR nie może być panaceum

na dolegliwości systemu

– rozmowa z Wiesławem Marszałem

� OPINIE

9 Polska to chory kraj! Niestety

– Jarosław Biliński

26 Bez znieczulenia – Marek Balicki

26 Nogi w miednicy – Paweł Kowal

27 Zapomniane rzemiosło – Paweł Walewski

� WUM W PULSIE

21 Ustawa 2.0 – zmiany w WUM

– Marta Ewa Wojtach

 � KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

24 Stomatologia w szkole… nie tak prędko

– Dariusz Paluszek

� Z NASZEJ PRAKTYKI

34 Leczenie przeciwbólowe chorób

narządu ruchu – Małgorzata Malec-Milewska

38 Czy jest na sali koroner?

– Hanna Odziemska

48 Wiedza i czas… w walce z sepsą

– Anetta Chęcińska

49 Przeciw grypie – Anetta Chęcińska

� NA CZASIE

40 Agresja w ochronie zdrowia

– Jarosław Kosiaty

� NASZE SPRAWY

18 Program refundacji szczepień przeciwko

meningokokom B w Okręgowej Izbie

Lekarskiej w Warszawie

– Łukasz Durajski

� MUZY I MY

30 Dziesięć lat śpiewania Medicantusa

– Beata Herman

� U NAS W SAMORZĄDZIE

1 Z naszego kalendarza

28 Ogłoszenia izbowe

� CIEKAWE

12 Goniec Medyczny – Jarosław Kosiaty

32 Doniesienia naukowe – Zbigniew Wojtasiński

36 Leczyć w Japonii – Mariusz Frączek

� PRAWO

41 Dwie strony barykady

– Przemysław Rawa-Klocek

42 Przedawnienie. Analiza przypadku

– Aleksandra Powierża,
Karolina Podsiadły-Gęsikowska

43 Przedawnienie w sprawach medycznych

– Filip Niemczyk

44 Nowe przepisy prawne

– Beata Kozyra-Łukasiak

� JĘZYK NASZ GIĘTKI

54 Oboczność w języku

– Piotr Müldner-Nieckowski

� BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ (str. 22)
� ZUS INFORMUJE (str. 33)
� SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL (str. 39)
� Z MAZOWSZA (str. 50)
� SPORT (str. 52)
� OGŁOSZENIA PRO SENIORE (str. 52)
� POSŁUCHAĆ, ZOBACZYĆ... (str. 54)
� WSPOMNIENIA (str. 55)
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„Polska to chory kraj” – mocne hasło kampa-

nii społecznej, rozpoczętej oficjalnie 9 wrze-

śnia przez Okręgową Izbę Lekarską w Warsza-

wie, to prowokacyjna diagnoza systemu

ochrony zdrowia. Pacjenci umierają w kolej-

kach, o czym od lat alarmują lekarze, a wciąż

nie są podejmowane faktyczne działania na-

prawcze systemu. Działania, które podjęte

powinny zostać w trybie pilnym. By cokolwiek

zrobić, trzeba najpierw rozpocząć publiczną

dyskusję. Z tego założenia wyszliśmy, przed-

stawiając jako punkt wyjścia sześć kluczo-

wych postulatów mogących pomóc zwalczyć

ogłoszony, a raczej stwierdzony narodowy

kryzys zdrowia.

K
ampania wyborcza nie jest przypadkowym

terminem rozpoczęcia kampanii społecznej.
Chodzi bowiem o skupienie uwagi na realnym

Recepta na narodo
problemie naszego kraju, wymagającym niezwłocznej inter-
wencji. Wadliwy, niedofinansowany system ochrony zdro-
wia powinien stanowić temat priorytetowy, bo w przeci-
wieństwie do wielu przedmiotów politycznych debat nie
jest to kwestia ideologiczna, światopoglądowa, lecz sprawa
najwyższej wagi, czyli wagi ludzkiego życia. Z problemem
tym będą musieli uporać się przyszli rządzący, niezależnie
od barw partyjnych – zaznacza Łukasz Jankowski, prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. – Środkiem do
realizacji celu, jakim jest osiągnięcie europejskich standar-
dów w zakresie: profilaktyki zdrowotnej, jakości i dostępno-
ści usług medycznych oraz efektów leczenia wyrażonych
w postaci wskaźników wyleczalności na poziomie właści-
wym dla krajów Unii Europejskiej, może być tylko zwiększe-
nie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do 6,8 proc.
PKB w 2021 r. i finalnie 9 proc. PKB w 2030 oraz zmiany
systemowe na poziomie instytucjonalnym.

Kampania ponadpolityczna

To fakty, a nie krytyka. Nie atakujemy, lecz w rozpaczli-
wej formie zapraszamy do działań. Nie jesteśmy bierni,
lecz wychodzimy z propozycjami zażegnania kryzysu.
– Nie możemy bezczynnie czekać na upadek najważniej-

O TYM SIĘ MÓWI
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szego – choćby z czysto ludzkiego punktu widzenia
– obszaru, jakim jest opieka zdrowotna. Nie chcemy być
współodpowiedzialni za narażanie zdrowia i życia Pola-
ków tylko z powodu pozornie czynionych, przez każdy
kolejny rząd, oszczędności. Przeznaczanie na opiekę
zdrowotną funduszy nieadekwatnych do potrzeb jest
w naszej ocenie skrajną nieodpowiedzialnością. Naszym
zadaniem jest nie „tylko leczyć”, ale też zapewniać pa-
cjentom europejskie standardy opieki medycznej i profi-
laktycznej. Obowiązkiem staje się zatem osiągnięcie
w jak najszybszym czasie, ale nie później niż do 2024 r.,
średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyle-
czalności z chorób nowotworowych i sercowo-naczynio-
wych co najmniej na poziomie średniej, która charakte-
ryzuje kraje UE. Nie zrobimy tego bez dodatkowych
funduszy – podkreśla Jarosław Biliński, wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Zbieramy podpisy

OIL w Warszawie apel o poparcie kieruje do wielu gre-
miów. Już podpisały się pod nim organizacje branżowe,
m.in.: Fundacja Alivia, Fundacja My Pacjenci, Stowarzy-
szenie Neurofibromatozy Polska, Krajowa Izba Diagno-
stów Laboratoryjnych, Okręgowa Izba Aptekarska
w Warszawie, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie
Rezydentów OZZL. Apel środowisk medycznych, a także
najważniejsze informacje o kampanii społecznej za-
mieszczone są na specjalnej stronie internetowej:
www.polskatochorykraj.pl. Jako twórcy planu napraw-
czego zachęcamy pacjentów, wszystkich polskich oby-
wateli do podpisywania się pod manifestem. Podpisy
dowiodą powagi sytuacji i społecznego poparcia akcji.

Działania w „ukryciu”

W ramach naszej inicjatywy na początku września w 160
miejscach w całym kraju pojawiły się billboardy zawiera-
jące tylko hasło „Polska to chory kraj”. Był to etap „ukry-
ty”. Hasło swoją formą i treścią miało zaciekawić, przy-
kuć uwagę. Nie wiadomo było, kto za nim stoi i czego
ono dotyczy. Przykładowo na facebookowej grupie
Porozumienie Rezydentów OZZL opublikowaliśmy post
zawierający zdjęcie billboardu z hasłem i podpis
„Widzieliście?”. Pojawiły się pytania, o co chodzi, pytano
także, czy za billboardem stoi jakaś partia polityczna.
Na tym etapie kampanii pojawiały się także głosy inter-
pretujące hasło jako krytykę Polski. Dopiero kolejna faza
akcji wyjaśnia, że chodzi o system opieki zdrowotnej
wymagający „leczenia”.

Przebieg „akcji ratunkowej”

Podczas zorganizowanej 9 września w naszej siedzibie
konferencji prasowej rozwinęliśmy idący za hasłem

wy kryzys zdrowia
przekaz. Tego dnia billboardy zostały uszczegółowio-
ne. Premierę miał również spot wideo obrazujący
– przez pryzmat gry w szachy – polityczne rozgrywki,
w wyniku których pacjenci i pracownicy służby zdro-
wia stają się ofiarami walki o władzę. Pozorne ruchy,
mające prowadzić do zwycięstwa, kończą się patową
sytuacją dla całego systemu opieki zdrowotnej, który
jest w dramatycznej kondycji. Liczymy, że w efekcie
wdrożenia naszych sześciu postulatów uda się unik-
nąć czarnego scenariusza i pozostanie on w sferze
filmowej fikcji. Kampania ruszyła, przed nami jej
kolejne etapy.

Postulaty próbą reanimacji

Do opisania sytuacji systemu służby zdrowia można
użyć wielu słów i porównań nawiązujących do termino-
logii medycznej. Skupiamy się na recepcie opublikowa-
nej w jasnej, hasłowej formie, poruszającej zasadnicze
kwestie.

1 Osiągnięcie minimalnych publicznych nakładów

na system ochrony zdrowia nie mniejszych niż

6,8 proc. produktu krajowego brutto do końca

roku 2021 oraz 9 proc. PKB do końca 2030 r.

Każdy dzień zwłoki w finansowaniu systemu poni-
żej średniej Unii Europejskiej (6,8 proc.) wpędza
ochronę zdrowia w coraz większy dług i przyczynia
się do zgonów Polaków, których można by uniknąć,
osiągając powyższą wartość. Jest to absolutne mini-
mum potrzebne od zaraz. 9 proc. PKB to perspekty-
wa stabilnej starości, spokojnego życia i poczucia
bezpieczeństwa. Jest to inwestycja, która jedno-
cześnie sprzyja rozwojowi gospodarczemu naszej
Ojczyzny.

2 Utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia

i Polityki Społecznej już od nadchodzącej kadencji

parlamentu.

Nie godzimy się na krótkowzroczne decyzje polity-
ków dotyczące naszego leczenia. Często wskutek
niewydolnego systemu ochrony zdrowia (słabości
Ministerstwa Zdrowia) członkowie naszych rodzin
zmuszeni są do pobierania zasiłków i rent (bez
świadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej), zamiast pracować i prowadzić aktywny
tryb życia. Jeden minister to szersze spojrzenie,
brak marnotrawstwa i spójne decyzje.

3 Podjęcie natychmiastowych działań prowadzących

do osiągnięcia średnich wskaźników długości

i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób

nowotworowych i sercowo-naczyniowych co

najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej,

nie później niż do 2024 r.

„
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Choroby nowotworowe i sercowo-naczyniowe zbie-
rają zbyt duże żniwo wśród naszych rodzin i przyja-
ciół. Widzimy, jakie cierpienie generuje nie tylko
sama choroba, lecz także bezradność i zagubienie
ludzi w chaotycznym i niedofinansowanym syste-
mie. Nie godzimy się na fakt, że za zachodnią gra-
nicą tę samą chorobę można wyleczyć, a u nas jest
się skazanym na śmierć. Poprawa oznacza osiągnię-
cie do 2024 r. wskaźników na poziomie co najmniej
średniej europejskiej w sferze długości i jakości
życia oraz wyleczalności osób cierpiących na choro-
by nowotworowe i sercowo-naczyniowe.

4 Wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania

na pomoc lekarską lub badanie medyczne, określo-

nego przez naukowców i lekarzy zajmujących się

konkretnym zagadnieniem zdrowotnym.

Jesteśmy świadomi, że kolejki nie znikną całkowicie.
Jednak w sytuacji gdy zamiast lekarzy, leczenia lub
badań to kolejka decyduje o czyjejś sprawności,
zdrowiu lub życiu, boimy się o siebie i przyszłość
naszych dzieci. Stop kolejkom, w których umieramy!

5 Zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej

i geriatri i poprzez osiągnięcie średnich wskaźników

Unii Europejskiej do 2024 r.

Już niedługo co trzecia osoba w Polsce będzie w wie-
ku emerytalnym. Nasi rodzice i dziadkowie, ale rów-
nież nasze dzieci, rodzeństwo lub partnerzy życiowi
potrzebują opieki, kiedy cierpią na choroby przewle-
kłe, pomocy, gdy są niesamodzielni, i wsparcia, kiedy
odchodzą. Obecnie każdy pozostaje sam, w przeraźli-
wej ciszy i zagubieniu. Dajmy sobie szansę na godną
starość i chorowanie.

6 Znacznie wyższy standard profilaktyki dziecięcej.

Wszyscy wiemy, że zdrowe dzieci to przyszłość narodu.
Nie osiągniemy tego bez wsparcia państwa, które dziś
całkowicie marginalizuje profilaktykę. W pierwszej
kolejności żądamy podjęcia wszelkich działań, aby trzy
wskaźniki – odsetek dzieci z próchnicą, skrzywieniem
kręgosłupa oraz otyłością – osiągnęły do 2024 r. normy
wskazane przez Światową Organizację Zdrowia i kraje
Unii Europejskiej. Dziś leczymy zbyt wiele chorób,
którym można było zapobiec”.

Zapraszamy na stronę www.polskatochorykraj.pl i zachęcamy wszystkich do podpisywania naszego manifestu.

Wyłącznie wspólnymi siłami możemy zmienić rzeczywistość. �

Materiał OIL w Warszawie, oprac. red.
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C
zy wiecie Państwo, że (celowo używam kolokwia-

lizmów) ucinamy w Polsce najwięcej nóg z po-

wodu stopy cukrzycowej, bo to tańsze niż lecze-

nie? Do tego nie refundujemy nowoczesnych leków

przeciwcukrzycowych, sami niejako wpędzając się

w procesy gnilne. Słyszałem ostatnio, że z punktu widze-

nia płatnika to dobry model – żyj krótko, umieraj młodo,

szczególnie, jak zaczynasz chorować. Nie zrefundujemy ci

drogich leków, bo dożyjesz starości, a i powikłania wtedy

pewniejsze. No, ale jak dożyjesz i doczekasz np. stopy

cukrzycowej, utniemy nogę, bo to dużo taniej niż profe-

sjonalne leczenie, opatrunki i tym podobne.

Czy wiecie Państwo, że aby w Polsce otrzymać skiero-

wanie na profilaktykę osteoporozy, trzeba doznać zła-

mania kończyny? Wpisuje się to we wspomniany model

działania. Oczywiście, jest jeszcze profilaktyka wtórna,

ale znając statystyki, które mówią, iż 80 proc. złamań po

80. roku życia kończy się zgonem, można powiedzieć, że

to igranie z ogniem. No, ale system pewnie zaoszczędzi.

Czy wiecie Państwo, że w Polsce jest dostępnych mniej

niż połowa leków zalecanych przez międzynarodowe

towarzystwa onkologiczne do leczenia konkretnych

nowotworów złośliwych? To oznacza, że leczymy nie-

zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Ale zgodnie

z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, a to przecież

najważniejsze.

Czy wiecie Państwo, że ponad 100 szpitali w Polsce we-

dług danych otrzymanych przez nas od Fundacji My

Pacjenci nie spełnia norm sanepidu? To oznacza, że le-

czymy w warunkach, w których w knajpie nie można by

przygotowywać jedzenia, ale leczyć w nich można. To

oznacza, że zakażenia szpitalne są prawdziwą zbrodnią,

dokonaną z premedytacją. W mojej opinii to skandal na

dużą skalę i wyraz kompletnej niewydolności myśli refor-

matorsko-nadzorczej naszego państwa.

To tylko przykłady absurdów, z jakimi spotykamy się

w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Oczywiście, przy-

zwyczailiśmy się do tych absurdów, wiemy, że występują

nagminnie, i często już nie reagujemy. Ale przychodzi

w końcu czas, że to my sami chorujemy, ktoś z naszej

rodziny, bliskich, przyjaciół i wtedy te absurdy wcale nie

są śmieszne, są tragiczne, a frustracja przerasta wszystko.

Dlatego m.in. podjęliśmy kampanię „Polska to chory

kraj. Narodowy kryzys zdrowia”. Zdiagnozowaliśmy bo-

wiem podstawową rzecz – społeczeństwo decyduje.

A jednak. Próbowaliśmy polubownie rozmawiać z polity-

kami, żeby zreformować solidnie system. Nie poskutko-

wało. Próbowaliśmy merytorycznie. Nic. Próbowaliśmy

siłowo – nic. Próbowaliśmy urzędowo – nic. Doświad-

czenie w tym czasie pokazuje nam, że polityk, szczegól-

nie ten na górze, patrzy trzecim okiem na słupki sondaży

(a w dużych resortach są robione co tydzień). Bo cel

najpierwszy to utrzymać się przy władzy. I nie podejmą

żadnej decyzji, choćby była najmądrzejsza i najpotrzeb-

niejsza, jeśli zachwieje poparciem.

Dlatego kampania społeczna. Polacy nie rozumieją kwe-

stii zdrowia, nie znają się na systemie. Trudno tego od

nas wymagać. Ale Polacy muszą wypracować w sobie

przynajmniej jedno – jak nie wiem, to pytam, i wierzę

ekspertom, i chcę, żeby politycy zrobili tak, jak mówią

eksperci.

Takiego podejścia i przekonania w narodzie brakuje.

Bardzo brakuje. Czy nam się uda zmienić ten obszar

w świadomości narodowej? Nie wiem. Ale próbować

musimy. Może kiedyś stwierdzimy, że się udało.

Polska to chory kraj… Ale wspólnie możemy go uleczyć.�

OPINIE

Polska to chory
kraj! Niestety
JAROSŁAW BILIŃSKI
wiceprezes ORL w Warszawie F
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z  18 września 2019 r.

W związku z prowadzoną akcją Narodowy Kryzys Zdrowia

(www.polskatochorykraj.pl) i podnoszonymi w niej postu-
latami naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce apelu-

jemy do wszystkich polityków, by w trwającej kampanii

przed wyborami parlamentarnymi priorytetem stało się
rozwiązanie problemów tego sektora i znalezienie długo-

falowych rozwiązań ponad podziałami politycznymi wraz ze

wskazaniem niezbędnych narzędzi, by te cele osiągnąć.

Jednocześnie zwracamy się do społeczeństwa o poparcie

naszych działań.
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Żyjemy w czasach, gdy jednym kliknięciem

można zrujnować karierę, zdrowie, życie.

Hejtowanie jest na porządku dziennym i mie-

wa dramatyczne skutki. Hejt nikogo już nie

dziwi, wręcz traktowany jest jak nieodłączny

element internetowej aktywności.

Hejterzy siedzą przed ekranami swoich kom-

puterów i zgrywają ekspertów. Wygłaszają

sądy, obrażając, szydząc, szkalując oraz pod-

sycając agresję. Fachowa wiedza medyczna

mylona jest z diagnozami „doktora Google’a”.

To o wiele więcej niż negatywne wypowiedzi,

to w wielu przypadkach łamanie prawa, na

które nie można się godzić. Dlatego Okręgowa

Izba Lekarska w Warszawie mówi „stop”

i reaguje.

NASZE DZIAŁANIA

Nie czekaj, reaguj!
Nie hamując hejtu, dajemy na niego przyzwolenie.

A w służbie zdrowia hejt może mieć poważne konsekwen-

cje dla ludzkiego życia. Dlatego nie można na to pozwolić.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zachęca do zgła-

szania hejtu, by móc pociągnąć hejterów do odpowie-

dzialności lub chociaż zablokować ich szkodliwą ak-

tywność. Powołaliśmy w izbie Zespół Szybkiego

Reagowania na Hejt w Internecie. Wystarczy zgłosić

przypadek hejtującego komentarza, który łamie prawo

pod adresem: hejt@oilwaw.org.pl.

Od chwili startu kampanii „Stop hejtowi” (11 maja) do koń-

ca lipca pod ten specjalnie uruchomiony adres e-mailowy

wpłynęło 11 zgłoszeń obraźliwych i łamiących prawo ko-

mentarzy i postów. Tego typu naruszenia zgłosiło 50

lekarzy. OIL w 1 sprawie zwróciła się do prokuratury,

a w 2 skierowała oficjalne pismo do Facebooka. Ponadto

do Rady Etyki Mediów wystosowane zostało pismo doty-

czące zmanipulowanych informacji prasowych. Oprócz

Zespołu Szybkiego Reagowania na Hejt w Internecie

aktywnie działa m.in. Zespół ds. Monitorowania Naru-

szeń w Ochronie Zdrowia i Rzecznik Praw Lekarza.

Słowa – mało powiedziane
Pierwsza reakcja OIL dotyczyła Wirtualnej Polski, na

portalu której pojawiało się wiele skarg ze strony lekarzy.

Rzecznik Praw Lekarza OIL w Warszawie Monika Potocka

wezwała WP do usunięcia obraźliwych i łamiących prawo

komentarzy pod tekstem: „Trafiła na SOR z udarem, teraz

walczy o życie. Ruszyła zbiórka dla ciężarnej Pauliny”.

Fala łamiących prawo komentarzy miała miejsce w przy-

padku Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza

przy ul. Niekłańskiej w Warszawie w związku z głośną

sprawą zmarłego 11-miesięcznego Szymona z Radomia.

Dziecko przebywało w placówce od stycznia z nieodwra-

calnym uszkodzeniem układu nerwowego. Przyczyny

stanu chłopca rodzice doszukiwali się w szczepionce

przeciwko pneumokokom. Słuszność takiej tezy potwier-

dzały środowiska antyszczepionkowe oraz część mediów.

Szybko wykluczono, że powodem choroby dziecka była

szczepionka, co potwierdziły wyniki badań genetycznych

i o czym na Facebooku pisali jego rodzice. Z uwagi na

tajemnicę lekarską lekarze nie mieli możliwości upublicz-

nienia szczegółowych informacji o chłopcu. Sytuacja

sprzyjała rozprzestrzenianiu się fałszywych teorii, czego

konsekwencją było utrudnianie pracy lekarzom przez

agresywnie zachowujące się osoby, w tym ich wtargnię-

cie na oddział intensywnej terapii.

Spirala nienawiści
W internetowych komentarzach, dotyczących przede

wszystkim ordynator oddziału, pojawiały się życzenia

śmierci, obelgi, groźby.

„Właśnie zbudowałem nowy prezent dla pani ordynator,

mam nadzieję, że się wam podoba Szymon walcz” (wpis

z grafiką przedstawiającą szubienicę). „Jeśli Szymonowi

by coś się stało, a byłby moim synem, wybiłbym wszyst-

kich lekarzy z tego szpitala. I policja by nie pomogła”.

„Wy jesteście organizatorami, róbcie jak uważacie, gdyby

o moje dziecko chodziło, atakowałabym wszystkich,

włącznie z ordynatorką, która miałaby nóż przyłożony do

gardła i nawet nie po to, żeby krzywdzić, po to, żeby ofia-

ra była na cały kraj”.

Pod takimi wpisami pojawiały się reakcje w postaci

„lajków”, co świadczyć może o co najmniej aprobacie

dla mowy nienawiści zawierającej groźby.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie za-

apelowało o zaprzestanie działań mogących prowadzić

do destabilizacji pracy Oddziału Intensywnej Terapii

i całego szpitala przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.

Zaprotestowaliśmy wobec prób zastraszania kadry me-

dycznej, internetowemu hejtowi oraz nieuprawnionemu

wtargnięciu na oddział agresywnych osób w czasie dyżu-

ru medycznego. Zaapelowano o niezakłócanie personelo-

wi medycznemu wykonywania obowiązków zawodo-

wych. Ponadto podjęto kroki prawne, zwracając się do

prokuratury.

STOP HEJTOWI!
O TYM SIĘ MÓWI
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Wydarzenia były komentowane w mediach, w sprawę

zaangażowali się również politycy. Chwytliwe w tym kon-

tekście były teorie antyszczepionkowców, wybijające się

w przekazach medialnych. Okręgowa Rada Lekarska zare-

agowała na program „Alarm” wyemitowany w TVP1

24 czerwca. Po emisji materiału odniosła się do „manipu-

lacji polegających na prowadzeniu narracji w programie

»Alarm« w sposób, który sugerował związek przyczyno-

wo-skutkowy między podaniem szczepionki przeciw

pneumokokom a ciężkim stanem zdrowia Szymona D.

– zmarłego pacjenta Szpitala im. Jana Bogdanowicza

przy ul. Niekłańskiej w Warszawie”.

Nie! dla szkodliwej narracji
W swoim stanowisku ORL podkreśla, że w programie

zaprezentowane zostały jedynie poglądy ruchów anty-

szczepionkowych, reprezentowanych niejednokrotnie

przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego,

a ponadto wskazano na nieracjonalne komentarze i nad-

użycia opinii. ORL zwróciła uwagę, że najważniejsze świa-

towe organizacje zajmujące się te-

matyką zdrowia podkreślają, iż

korzyści płynące ze szczepień wielo-

krotnie przewyższają związane ze

szczepieniami ryzyko. „Forma narra-

cji, przedstawiająca poglądy tylko

jednej strony, z pominięciem komen-

tarza ekspertów, może powodować

zmniejszenie odsetka osób zaszcze-

pionych w populacji oraz spadek

zaufania do personelu medycznego, co stanowi istotne

narażenie interesu społecznego oraz bezpośrednie zagro-

żenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli naszego

kraju” – przestrzega Okręgowa Rada Lekarska, jednocze-

śnie wzywając do zaprzestania antagonizowania pacjen-

tów i lekarzy zarówno przez organizacje antyszczepionko-

we, jak i media. Rada Etyki Mediów skrytykowała TVP za

„naruszenie zasad prawdy i obiektywizmu przez jedno-

stronne przedstawienie śmierci Szymona”. Co do samych

ruchów antyszczepionkowych, REM zwróciła uwagę, że

„stanowią realne zagrożenie dla zdrowia publicznego”.

Szum dezinformacyjny
Zasięg oddziaływania mediów jest bardzo szeroki, mają

dużą siłę, więc rolą dziennikarzy, misją środków maso-

wego przekazu powinno być odpowiedzialne i rzetelne

informowanie o faktach. W przypadku kierowania się

przez tradycyjne media tymi zasadami możliwości dla

hejterów i pseudoekspertów są ograniczone. Jednak

Internet stanowi ogromne pole do popisu. Dopóki in-

ternetowi hejterzy czują się bezkarni,

nie przestaną hejtować i Internet

będzie dla nich miejscem aktywno-

ści i wpływów.

Internet jest dla wielu źródłem wie-

dzy, wręcz jej kopalnią. Wiele osób

podchodzi do niego zbyt lekko i bez-

krytycznie. Odpowiedzi otrzymujemy

od ręki, możemy je sobie nawet

Relacja lekarz – pacjent musi

opierać się na zaufaniu. Hejt

wyklucza to zaufanie. Jego kon-

sekwencje ponoszą zarówno

lekarze, jak i pacjenci. Gdy cho-

dzi o ludzkie życie, nie powinno

być miejsca dla hejtu.
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dobrać pod kątem naszego światopoglądu. Internet jest

wspaniałym narzędziem, które zmieniło świat, bez

którego nie wyobrażamy sobie postępu, które wrosło

w niemal każdą sferę naszego życia. Hejt jest niestety

zmorą Internetu, z którą warto podjąć walkę. Reagowa-

nie na hejt to podstawa walki z nim. Patrząc na problem

hejtu szeroko, należy dużo mówić o nim jako o zjawisku.

Mówić o jego konsekwencjach, uświadamiać funkcjonu-

jące mechanizmy.

Pierwszym elementem kampanii „Stop hejtowi!” jest

zachęcanie do niepozostawania biernym wobec hejtu.

Jednocześnie warto przy każdej okazji wyczulać społe-

czeństwo na zjawisko hejtu. W dobie dostępu do wielu

przeróżnych informacji trudno poruszać się wśród

newsów o wysokiej i zerowej wartości, trudno je filtro-

wać. Do tego dochodzi pośpiech i naturalna skłonność

do upraszczania i interesowania się tym, co sensacyjne.

Hejt wymierzany w lekarzy powoduje, że pacjenci nie-

kiedy ulegają hejterskim sloganom i kreowanym na ich

podstawie stereotypom. Rodzi się wówczas negatywny

wizerunek lekarza. Pacjent, idąc do lekarza, za każdym

razem weryfikuje prawdziwość tego wizerunku. W tym

bezpośrednim kontakcie, w sytuacji postawienia dia-

gnozy, leczenia choroby, pacjent oczekuje jak najwięk-

szej ilości informacji oraz poczucia, że lekarz troszczy

się o jego zdrowie i że można mu zaufać. Z punktu wi-

dzenia lekarza pewne rzeczy są oczywiste. Pacjent do

zagrożenia swego zdrowia czy życia podchodzi bardzo

emocjonalnie. Nie jest możliwe szybkie wytłumaczenie

mu wszystkich medycznych niuansów, ale odpowiedzi

na niekiedy banalnie nawet brzmiące pytania oraz

nakreślenie obrazu sytuacji mogą sprawić, że po wyj-

ściu z gabinetu nie będzie próbował szukać porad

w Internecie, a przynajmniej do zamieszczonych tam

treści podejdzie z rozwagą. Taki pacjent może nie ule-

gnie hejtowi i może sam nie będzie hejtować. Może

będzie propagować pozytywny przekaz. Gorzej jest

w przypadku osób, które nie weryfikują hejtu, nie mają

do czynienia z obiektami hejtu ani z hejtowanymi sytu-

acjami, lecz bezmyślnie go powtarzają. Hejt bez-

względnie wymaga więc reakcji.

Hejt a odporność
Perspektywa jest nieco inna, gdy hejt pozostaje w sferze

abstrakcyjnej i nie dotyczy bezpośrednio mnie. Gdy ja

jestem obiektem hejtu, nieco inaczej na niego patrzę.

Różna jest odporność na krytykę, nawet tę konstruk-

tywną, więc tym bardziej różnie bywa z hejtem. Nawet

przekonanie o bezsensie, nieprawdziwości i absolutnej

niesłuszności słów kierowanych przez hejtera nie spra-

wia, że hejt jest bez znaczenia. Bo nie jest w porządku,

gdy idea pracy lekarza jest podważana. Gdy podważane

są kompetencje, lata nauki, doświadczeń, autorytet,

składana przysięga oraz przede wszystkim dobra wola,

stanowiąca podstawę pracy lekarza.

Relacja lekarz – pacjent musi opierać się na zaufaniu.

Hejt wyklucza to zaufanie. Jego konsekwencje ponoszą

zarówno lekarze, jak i pacjenci. Gdy chodzi o ludzkie

życie, nie powinno być miejsca dla hejtu. Ważne jest

mówienie „stop”. �
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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.escu-

lap.com). Dostęp do wszystkich materiałów i usług w „Esculapie” jest bez-

płatny, przy pierwszej wizycie wymagane jest jedynie wybranie własnego

loginu i hasła.

Wyrok skazujący za pomówienie
lekarza utrzymany

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy

o Szczepieniach STOP NOP Justyna Socha pomówiła

epidemiologa dr. Pawła Grzesiowskiego o to, że jest

lobbystą koncernów farmaceutycznych – uznał Sąd

Okręgowy w Poznaniu. Sąd rozpatrywał apelację

wniesioną przez obrońcę Sochy, która w styczniu

przegrała proces wytoczony jej przez Grzesiowskie-

go. Uznano wówczas, że oskarżona „przekroczyła

granice dozwolonej krytyki”, poniżyła lekarza w opinii

publicznej i naraziła na utratę zaufania. Sąd skazał

ją na 2 tys. zł grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz

warszawskiego szpitala.

Lekarka shejtowana za opinię
o otyłości

Neurolog, znana na Facebooku jako Doktor

Agnieszka, opublikowała wpis, w którym przypo-

mniała, że otyłość nie jest problemem wyłącznie

estetycznym. Została za to ostro skrytykowana.

„W imię poprawności politycznej mamy akceptować

patologię?” – pyta retorycznie lekarka, która osta-

tecznie zdecydowała się usunąć kontrowersyjną

wypowiedź.

Za atak na ratownika grozi mu
15 lat więzienia

W Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces

w sprawie ataku na załogę karetki. Pijany 37-latek

usiłował dźgnąć nożem jednego z ratowników.

W ostatniej chwili zareagował jego kolega. Tymczasem

oskarżony tłumaczy, że... robił po prostu kanapki.

Mobberzy mogą spać spokojnie?

W ocenie szefa stołecznej izby lekarskiej Łukasza

Jankowskiego, choć przybywa spraw związanych

z mobbingiem i różnego rodzaju szykanami

w ochronie zdrowia, sprawcy nadal mogą spać spo-

kojnie. – Ofiary najczęściej zmieniają pracę. Lekarze

już wiedzą, że możemy im pomóc, ale nadal proble-

mem jest to, iż sami nie chcą się w to angażować.

Wiele spraw załatwianych jest polubownie – mówi

prezes Jankowski.
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3 września prezes ORL Łukasz Jankowski

zaprosił dyrektorów mazowieckich szpitali

na spotkanie, którego celem było m.in.

zaproponowanie konkretnych działań

ze strony samorządu lekarskiego, które będą

reakcją na zjawisko hejtu w stosunku

do lekarzy i zespołów pracowników szpitali.

W
 spotkaniu wzięli również udział Michał

Gontkiewicz, przewodniczący Zespołu ORL

ds. Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdro-

wia, i Maria Kłosińska, koordynatorka ds. mediów w OIL

w Warszawie. Licznie przybyli dyrektorzy mazowieckich

placówek.

Ze względu na coraz częstsze przypadki naruszeń do-

brego imienia lekarzy oraz hejt, z którym się spotykają

w przestrzeni publicznej, Rada OIL powołała Zespół ds.

Monitorowania Naruszeń w Ochronie Zdrowia i Zespół

Szybkiego Reagowania na Hejt w Internecie. Bezpośred-

nią przyczyną powołania tych zespołów był incydent

napaści na lekarzy w szpitalu przy ul. Niekłańskiej

w Warszawie (związany z tzw. sprawą Szymonka z Rado-

mia), który miał miejsce w czerwcu. W incydencie brali

Spotkanie
z dyrektorami
mazowieckich szpitali
w OIL w Warszawie

udział członkowie ruchów antyszczepionkowych, a na-

paść na lekarzy była tak ostra (wtargnięcie na teren od-

działu szpitalnego), że musiała interweniować policja.

Zajście obserwował przedstawiciel izby Jan Kowalczuk.

Michał Gontkiewicz poinformował zebranych, że

w związku z tą sprawą jego zespół zawiadomił prokura-

turę o możliwości popełnienia przestępstwa, wystąpił

również do Rady Etyki Mediów, informując o nierzetel-

ności materiału wyemitowanego w TVP dotyczącego tej

sprawy. Zespół monitoruje media, także społecznościo-

we, wyłapując hejt i oferując pomoc prawną napadanym

osobom. Wysunął propozycję szkolenia rzeczników szpi-

tali w zakresie obrony przed hejtem.

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej upoważniła rzecz-

nika praw lekarza do reprezentowania OIL w zakresie

ochrony zawodów lekarza i lekarza dentysty, w obronie

ich godności, interesów indywidualnych i zbiorowych.

Dyrektorzy obserwują nasilanie się „czarnego PR” wo-

bec środowiska, rozpowszechnianego nie tylko przez

pojedynczych pacjentów, ale też przez zorganizowane

grupy, np. antyszczepionkowców. Podkreślali, że inicja-

tywa OIL w Warszawie jest niezwykle cenna dla całego

środowiska i zaoferowali chęć współpracy. �
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1 października. Sądny dzień na SOR.

Wprowadzimy na każdym szpitalnym oddziale

ratunkowym w kraju system klasyfikacji

pacjentów, dzięki czemu pomoc najbardziej

potrzebującym będzie udzielana niemal

natychmiast, a standardy obsługi zostaną

ujednolicone – obiecuje Prawo i Sprawiedli-

wość w swoim programie wyborczym.

Będzie „dobra zmiana”?

Z
miana na SOR wyprzedzi nawet wynik wyborów,

bo nowe przepisy na największych oddziałach

ratunkowych wchodzą w życie 1 października.

Na razie budzą więcej niepokoju niż nadziei. Co więcej,

kluczowe dla funkcjonowania SOR problemy ani nie są,

ani w najbliższej przyszłości nie będą rozwiązane.

Jakie zmiany wchodzą w życie 1 października? Po pierw-

sze, obowiązkowa segregacja medyczna pacjentów.

Zainstalowany już system Tryb Obsługi Pacjenta SOR

pomoże – twierdzi Ministerstwo Zdrowia – kierować

chorymi na oddziale ratunkowym. Umożliwi też monito-

rowanie czasu oczekiwania pacjentów, czyli wyposaży

Ministerstwo Zdrowia w szczegółowe dane, dotyczące

zarówno średniego czasu oczekiwania, jak i czasu mini-

malnego oraz maksymalnego, w całym systemie oraz

poszczególnych placówkach. Jednak resort podkreślał

przede wszystkim, że informacje będą użyteczne dla

pacjentów, którzy zyskają szansę sprawdzenia online,

jaki jest czas oczekiwania na okolicznych SOR. O ile jed-

nak w największych aglomeracjach taka informacja

(przynajmniej w teorii) może być przydatna, o tyle trud-

no się spodziewać, by potrzebujący pomocy pacjenci

spoza wielkich miast nie wybierali najbliższej placówki.

Koszt wprowadzenia TOP SOR wynosi około 40 mln zł.

Ostatecznie może okazać się wyższy, bo resort zapowie-

dział sfinansowanie również integracji systemu z syste-

mami informatycznymi szpitali, a wielu lekarzy i dyrekto-

rów zwracało uwagę na realny problem wynikający

z konieczności posługiwania się dwoma niezależnymi

systemami.

Będą również obowiązywać nowe, ujednolicone zasady

segregacji medycznej pacjentów. Ministerstwo chętnie

i dużo mówi o triażowaniu i retriażowaniu chorych.

Triażowanie ma ułatwić „ustawianie” pacjentów na SOR

SOR potrzebuje
naszej pomocy
MAŁGORZATA SOLECKA
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według tego, jak pilnie potrzebują pomocy. Retriażowa-

nie w praktyce oznacza ciągłe sprawdzanie, czy stan

zdrowia chorego się nie zmienił (czy nie wymaga on

„awansu” lub wręcz przeciwnie – można go jednak ode-

słać np. do lekarza POZ). Triaż ma nie tylko zracjonalizo-

wać kolejkę, ale sprawić, by przynajmniej część pacjen-

tów od razu rezygnowała z oczekiwania na SOR (po

otrzymaniu informacji, że czas oczekiwania wyniesie co

najmniej kilka godzin i… może ulec zmianie).

Zmiany w prawie, które latem były konsultowane, pod-

pisane i opublikowane, określiły też podstawowe wypo-

sażenie, organizację oraz minimalne zasoby kadrowe

szpitalnych oddziałów ratunkowych. Propozycje mini-

sterstwa dotyczące kadr SOR wzbudziły zresztą ogrom-

ne kontrowersje. Eksperci zwracali uwagę, że minister-

stwo wręcz zachęca do eliminowania z SOR specjalistów

medycyny ratunkowej. W projekcie bowiem mowa

przede wszystkim o „lekarzach systemu”, czyli „prote-

zie”, która ma wspomagać działanie systemu, bo nie

mamy wystarczającej liczby specjalistów medycyny ra-

tunkowej. W pierwotnej wersji projektu nawet ordynator

SOR mógł być „lekarzem systemu” – to jednak zostało

w rozporządzeniu poprawione.

Ułatwić pracę SOR powinno na pewno rozszerzenie

i wzmocnienie decyzyjności lekarzy oddziałów ratunko-

wych. Zyskują oni możliwość kierowania pacjentów na

leczenie na oddziały funkcjonujące w szpitalu. Jedno-

cześnie lekarz dyżurny będzie miał prawo podjąć decy-

zję o odmowie przyjęcia na oddział osoby niebędącej

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Będzie to

możliwe po uzyskaniu informacji o wynikach triażu.

Takie osoby muszą się liczyć z odmową przyjęcia na

oddział albo z odesłaniem do lekarza NPL czy POZ.

Maksymalny czas oczekiwania na taką decyzję mają,

według rozporządzenia, określać dyrektorzy szpitali

prowadzących SOR.

Jakich problemów obawiają się lekarze i dyrektorzy?

Rozporządzenie nakłada wiele nowych obowiązków,

m.in. umieszczenia pacjenta podejrzewanego o chorobę

zakaźną w odizolowanym pomieszczeniu na SOR, do

którego trafił (zamiast np. skierowania go czy nawet

przewiezienia do najbliższego szpitala zakaźnego). Du-

żym problemem może być wymóg niezwłocznego wy-

konywania diagnostyki („Szpital, w którym funkcjonuje

oddział, zapewnia całodobowy i niezwłoczny dostęp do

badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym
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laboratorium diagnostycznym, badania USG, komputero-

wego badania tomograficznego oraz badań endoskopo-

wych, w tym: gastroskopii, rektoskopii, bronchoskopii,

laryngoskopii”). Oznacza to inwestycje (prawdopodob-

nie sfinansowane zostaną przynajmniej częściowo

z pieniędzy budżetowych), ale dla szpitali ważniejsze

jest zwiększenie kosztów funkcjonowania.

Na narastającą spiralę kosztów szpitalnych oddziałów

ratunkowych skarżyli się podczas lipcowego posiedzenia

Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Ochrony Zdro-

wia dyrektorzy szpitali wojewódzkich, wykazując, jak

posiadanie oblężonego przez chorych SOR przekłada się

– wprost proporcjonalnie – na powiększanie niemałego

i tak zadłużenia. Zmiany stawki dobowej zapowiadane

i realizowane przez NFZ nie pokryją, przekonywali, zna-

cząco wyższych kosztów. Zmiany mające wejść w życie

w październiku ich zdaniem nie oznaczają poprawy sytu-

acji. Nawet, jeśli z SOR zniknie część pacjentów, którzy

nigdy nie powinni tam trafić.

Największym problemem są koszty zatrudnienia. Pielę-

gniarki oddziałowe, ratownicy medyczni oraz pielęgniar-

ki systemu mają mieć wykształcenie wyższe i co naj-

mniej pięcioletni staż pracy na oddziale, a liczba lekarzy

musi zapewniać prawidłowe funkcjonowanie oddziału

(oraz umożliwiać spełnienie warunków dotyczących

czasu oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem

w poszczególnych kategoriach pilności). Szpital ma za-

dbać, by na SOR były także rejestratorki medyczne oraz

personel pomocniczy w liczbie niezbędnej do zagwaran-

towania prawidłowego funkcjonowania oddziału, m.in.

do spełnienia warunków dotyczących czasu oczekiwania

na pierwszy kontakt z lekarzem w poszczególnych kate-

goriach pilności.

To wszystko należy prze-

prowadzić, zwracali uwagę

dyrektorzy szpitali, przy

kontraktach nierekompen-

sujących kosztów. Gdy

szefowie szpitali woje-

wódzkich mnożyli w Sej-

mie skargi, rządowa pro-

pozycja wynagrodzenia

minimalnego na 2020 r.

wynosiła 2450 zł. We wrze-

śniu rząd podniósł stawkę

do 2,6 tys. zł (zachowując

przepis, według którego

dodatek stażowy nie wli-

cza się do podstawy wyna-

grodzenia). Niemal cały

personel pomocniczy bę-

dzie musiał mieć pensję

co najmniej zrównaną

z płacą minimalną (z usta-

wy o wynagrodzeniu mini-

malnym pracowników

medycznych wynika, że

płace minimalne ostatnich

grup w tabeli będą niższe

od minimalnej krajowej

po czterech latach, by

zacytować ministra zdro-

wia Łukasza Szumowskie-

go: „inwestowania w ka-

dry”), co dla szpitali stanie

się olbrzymim ciosem

finansowym.

Jest jednak i inny poważny

problem. Pracowników

– od pielęgniarek i ratowników po lekarzy – po prostu

brakuje. Nie jest również jasne, czym szpitale mogą przy-

ciągnąć akurat na SOR personel pomocniczy, oferując

minimalną pensję za pracę w warunkach permanentnego

stresu. I realnego niebezpieczeństwa, by przywołać tylko

(z ostatnich tygodni) atak pacjenta na ratownika w Woło-

minie. Pacjent się zdenerwował, bo musiał czekać na

lekarza. Fakt, że był pod wpływem środków psychoak-

tywnych, niczego nie zmienia, a tacy pacjenci na oddzia-

łach ratunkowych to codzienność. Nie jest jasne, czy

docenią TOP SOR i wynikające z niego możliwości. �
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Ile jest szpitalnych oddziałów ratunkowych na Mazow-

szu i czy to liczba wystarczająca?

O
ddziałów jest 31, być może w niektórych miej-

scach za dużo. W tym roku na Mazowszu został

otworzony nowy SOR – w Międzyleskim Szpitalu

Specjalistycznym w Warszawie. W pewnym okresie każ-

dy szpital chciał mieć SOR, były na ten cel pieniądze,

placówki kupowały sprzęt, ale nie zawsze wykorzysty-

wały go na oddziale ratunkowym. Obecne niedobory

kadr medycznych sprawią, że będzie tych oddziałów

mniej. Gdy w 2004 r. robiłem specjalizację, medycyna

ratunkowa była oblegana. Sytuacja się zmieniła, w ostat-

nim rozdaniu miejsc szkoleniowych na Mazowszu na

20 miejsc (w tym 10 rezydenckich), zgłosiły się trzy oso-

by. A zapotrzebowanie jest bardzo duże. Szacuję, że aby

zapewnić prawidłową pracę SOR (zakładając, że dyżur

obsadza jeden lekarz medycyny ratunkowej), lekarzy tej

specjalności powinno być na Mazowszu 500, jest 100.

Nie potrafię powiedzieć, jaka jest średnia wieku w tej

grupie, podejrzewam, że 50+. W województwie mazo-

wieckim mamy 196 zespołów ratownictwa medycznego,

z czego tylko 56 karetek „S”, w których powinien być

lekarz. Z przykrością muszę stwierdzić, że niestety nie

wszystkie dyżury są obsadzone i karetki „S” jeżdżą jako

zespoły podstawowe „P”.

Dlaczego lekarze nie chcą pracować na SOR?

To pierwsza linia frontu, stres, roszczeniowość pacjen-

tów. Miejsce, gdzie praca toczy się bez przerw. Gdy

młody człowiek, młody lekarz wciąż słyszy o odpowie-

dzialności, obawia się, że może podjąć niewłaściwą

decyzję, która będzie rodziła odpowiedzialność nie

tylko cywilną, ale nawet karną. Dramaty na SOR się

zdarzają. To zawsze wydarzenia tragiczne, ale mimo

wszystko incydentalne. Nie chcę nikogo usprawiedli-

wiać, ale kiedy mamy wielu pacjentów, a u większości

nie ma stanu zagrożenia zdrowotnego, trudno nieraz

wyłapać tego jednego, który jest w stanie ciężkim.

Przemęczenie obniża czujność personelu. Stażyści,

z którymi rozmawiam w szpitalu, chcą być dermatolo-

gami, radiologami, okulistami, nikt nie myśli o medycy-

nie ratunkowej. Na Mazowszu nie wszystkie oddziały

SOR nie może
być panaceum na
dolegliwości systemu

Z Wiesławem

Marszałem,

wojewódzkim

konsultantem

w dziedzinie medycyny

ratunkowej na Mazowszu,

rozmawia

Anetta Chęcińska.
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mają specjalistów medycyny ratunkowej i nie wszystkie
mają szefów z tą specjalizacją. Ordynatorem SOR
od 1 stycznia 2021 r. będzie mógł zostać tylko lekarz
medycyny ratunkowej.

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia
z 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego. Zmieniło się funkcjonowanie SOR?

Jeszcze tej zmiany nie odczuwamy, na razie tylko dużo
się o tym mówiło. Przede wszystkim o segregacji me-
dycznej pacjentów, przydziale do „kategorii pilności”.
Ale segregacji dokonywaliśmy już wcześniej, choć bez
nadawania chorym kolorów. Na podstawie informacji
od zespołów ratownictwa medycznego przekazujących
pacjentów, wywiadu, badań personel określał, czy przy-
padek jest pilny. TOP SOR, czyli rozwiązanie systemowe
dotyczące segregacji, ułatwi to zadanie.

Czy poprawi się bezpieczeństwo pacjentów, skróci
czas oczekiwania?

To nie segregacja jest problemem, ale niedobór pra-
cowników, m.in. osób odpowiedzialnych za segregację,
czyli tzw. triaż. W dużych szpitalach, w których na SOR
zgłasza się w krótkim czasie duża liczba chorych,
w których przyjmuje się ich w ciągu doby ponad 200,
na triaż się czeka. Wspomniane rozporządzenie nie
określa liczby triażystów. Chcę podkreślić, że SOR jest
usytuowany w systemie między podstawową opieką
zdrowotną i zespołami ratownictwa medycznego, które
dostarczają pacjenta, a oddziałami szpitalnymi. Pobyt
na SOR chorego, który nie wymaga hospitalizacji, lecz
tylko obserwacji, uzupełnienia płynów, podania leków,
nie powinien przekraczać 24 godzin. Natomiast pobyt
pacjenta, który ma wskazanie do hospitalizacji, powi-
nien być jak najkrótszy. Jednak gdy brakuje miejsc na
oddziałach, a taka sytuacja wystąpiła latem w Szpitalu
Bielańskim, lekarze z SOR nie mają gdzie chorego prze-
kazać, dlatego leczą go u siebie. Warszawa to dwumi-
lionowe miasto, a przebywa w nim zapewne dwa razy
więcej ludzi, tymczasem liczba miejsc w szpitalach jest
znacznie mniejsza niż 20 lat temu. Społeczeństwo się
starzeje. Wokół stolicy powstało wiele domów opieki
dla seniorów. SOR w podwarszawskich ośrodkach
przyjmują bardzo wielu pensjonariuszy z tych placówek
– osób ze schyłkową niewydolnością krążenia, z zakaże-
niami, odleżynami.

Ilu pacjentów, którzy trafiają na SOR, powinno
skorzystać z konsultacji lekarskiej gdzie indziej?

Według danych z naszych oddziałów ratunkowych 20
proc. pacjentów hospitalizujemy, 80 proc. wraca do
domu. W tej drugiej grupie na pewno część osób miała
problem zdrowotny, który wymagał rozstrzygnięcia na
szpitalnym oddziale ratunkowym, więc nie można po-
wiedzieć, że 80 proc. nie powinno wejść na SOR, ale na
pewno większość powinna być przyjęta przez lekarzy
w POZ, w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
w poradniach specjalistycznych.

Czy umiejscowienie gabinetów NiŚOZ w szpitalach
odciąża SOR?

Nie zaobserwowałem, aby pacjenci z SOR byli przesy-
łani do nocnej pomocy. Jak już trafią na SOR, są zała-
twiani na miejscu, choć muszą czekać. Warto przy oka-
zji przypomnieć, że „zespół ratownictwa medycznego

transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego do najbliższego pod względem czasu dotarcia

szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wska-

zanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza

koordynatora medycznego”. Wszyscy pamiętają o tej
pierwszej części zapisu, ale zapominają, że nie tylko
odległość jest ważna. Przykładowo dziecka z urazem
nie powinno się wieźć do najbliższego SOR, ale do chi-
rurga dziecięcego. W Warszawie nie ma problemu
z SOR dziecięcym, ale w powiatach jest.

Skierowanie pacjenta przez zespół ratownictwa
medycznego do właściwego ośrodka skraca drogę
do uzyskania pomocy?

Na pewno. Widzimy to chociażby na przykładzie pa-
cjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Obecnie
szkolimy dyspozytorów i ratowników. Pierwszych – aby
umieli podczas rozmowy telefonicznej podejrzewać
udar, drugich – aby po rozpoznaniu udaru przekazywali
pacjenta bezpośrednio na oddział udarowy, pomijając
SOR. To istotne, aby można w tzw. złotej godzinie za-
stosować trombolizę lub trombektomię mechaniczną.
Na Mazowszu ośrodków udarowych jest 18. Mecha-
nizm, który działa znakomicie w przypadku ostrych
zespołów wieńcowych, gdy osoba z zawałem serca
trafia bezpośrednio do pracowni hemodynamicznej,
chcemy powtórzyć w przypadku udarów. Ostatni rok
to był czas uczenia się dobrej współpracy ratownictwa
medycznego z oddziałami udarowymi, z neurologami.

Czy w związku z nowymi wymaganiami mazowieckie
SOR potrzebują inwestycji?

Niektóre oddziały na pewno będą musiały znaleźć
miejsce na izolatkę. Na pewno niektóre mogłyby być
większe. Braków sprzętowych na Mazowszu nie ma.

Co mogłoby usprawnić pracę SOR?

NFZ nie kontraktuje działania izb przyjęć w szpitalach,
w których jest SOR. Chorzy ze skierowaniem na oddział
szpitalny, nawet z dopiskiem „pilne”, nie są w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przychodzą najczę-
ściej samodzielnie, nie przywozi ich zespół ratownictwa
medycznego. Oni tak naprawdę nie powinni wchodzić
na SOR, rozporządzenie ich nie wymienia, ale nie ma
de facto jak ich przyjąć, więc przechodzą przez SOR.
Pacjenci z urazami dla nich z ważnymi, ale z punktu widze-
nia medycyny ratunkowej błahymi (ze złamaniem palca,
przedramienia), kiedyś przyjmowani byli w ambulatoriach
urazowych, które zostały zlikwidowane. Ich przywrócenie
to byłby pomysł na odciążenie SOR. Ponadto społe-
czeństwu powinno się wciąż przypominać, czym jest stan
zagrożenia życia i zdrowia, kiedy powinno się wezwać ze-
spół ratownictwa medycznego, a kiedy skorzystać z pora-
dy lekarza rodzinnego. Ale skoro dostępność diagnostyki
jest ograniczona, chorzy wybierają SOR. Szpitalny oddział
ratunkowy nie może być jednak panaceum na wszystkie
dolegliwości systemu ochrony zdrowia. �
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O refundację kosztów szczepień dzieci

w ramach programu mogą ubiegać się

rodzice lekarze i lekarze dentyści będący

członkami Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie, którzy nie zalegają

z opłacaniem składek członkowskich

na rzecz izby.

Refundacją są objęte dzieci, które zakończyły

proces szczepienia (szczepienie podstawowe

plus dawka uzupełniająca) zgodnie z zalece-

niami producenta szczepionki i aktualnym

kalendarzem szczepień. Wnioski należy

składać nie później niż trzy miesiące po

zakończeniu szczepień.

R
efundacja zostaje przyznana na podstawie prawi-
dłowo wypełnionego wniosku oraz wszystkich
wymaganych załączników (kserokopii dokumen-

tu finansowego potwierdzającego zakup szczepionki
oraz kserokopii książeczki zdrowia dziecka z datami
wykonanych szczepień).

Raz na kwartał odbywa się posiedzenie Zespołu ds.
Szczepień, który podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu
do programu. Informacje o podjętej decyzji wysyłane są
e-mailem.

Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) jest
bardzo ciężką, zagrażającą życiu chorobą zakaźną.
Co ją wywołuje?

Bakterie Neisseria meningitidis, w szczególności seroty-
py A, B, C, Y, W-135, które odpowiadają za >90 proc.
zakażeń.

Czy należy się bać?

U większości chorych nie występują groźne dla zdrowia
powikłania. Popatrzmy jak to wygląda w liczbach: okres
wylęgania wynosi 2–10 dni, śmiertelność aż 10–13 proc.
(czyli jedno dziecko na dziesięcioro umiera).

Jakie są objawy IChM?

W większości przypadków przebiega o dziwo bezobja-
wowo. Niestety, u części pacjentów może dojść do roz-
woju choroby i niekorzystnych powikłań, a w konse-
kwencji do śmierci.

Charakterystycznym objawem jest krwotoczna wysypka,
najczęściej pojawiająca się w pierwszej kolejności na
stopach. U niektórych pacjentów dochodzi do bakteryj-
nego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy.

Profilaktyka

Absolutnie najlepszym sposobem, aby uchronić własne
dziecko przed tego typu powikłaniami, jest szczepienie.

Jakie mamy szczepionki

na meningokoki?

� C: Meningitec, NeisVac-C

� A+C+W+Y: Nimenrix (od 6. tygodnia życia), Menveo
(od 2. roku życia)

� B: Bexsero

Zgodnie z aktualnymi danymi z KOROUN (2017 r.), sero-
grupa B jest przyczyną 66 proc. wszystkich przypadków
inwazyjnej choroby meningokokowej, serogrupa C – 27
proc., serogrupa W – 4 proc., serogrupa Y – 1 proc., inne
serogrupy – 2 proc.

Podejrzenie IChM powinny zawsze wzbudzać następu-
jące objawy u chorego dziecka:

Program refundacji
szczepień przeciwko
meningokokom B
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w Warszawie

NASZE SPRAWY
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� nieblednąca przy ucisku osutka

� zaburzenia świadomości

� zimne ręce i stopy

� ból kończyn (dolnych)

� gorączka

� ból głowy

� sztywność karku

� ogniskowe objawy neurologiczne

� skóra marmurkowata

� wydłużony czas powrotu kapilarnego

� objawy wstrząsu

Chemioprofilaktyka

„Chemioprofilaktyka antybiotykowa osób z bliskiego
kontaktu z zakażeniem meningokokowym (każdym
– nawet zapaleniem spojówek) jest celowa do 2 tygo-
dni od daty zachorowania i zalecana u osób, które mia-
ły bliski kontakt z chorym w ciągu 7 dni od dnia zacho-
rowania, czyli:

� Niemowlęta, od 2 do 5 miesięcy:

� liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 3+1,
� 3 dawki po 0,5 ml,
� odstępy nie mniej niż 1 miesiąc
� dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w wieku między 12 a 15 miesięcy, z zachowaniem odstępu co najmniej

6 miesięcy między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

� Niemowlęta, od 3 do 5 miesięcy włącznie

� liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,
� 2 dawki po 0,5 ml,
� nie mniej niż 2 miesiące,
� dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w wieku między 12 a 15 miesięcy, z zachowaniem odstępu co najmniej

6 miesięcy między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

� Niemowlęta, od 6 do 11 miesięcy włącznie

� liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,
� 2 dawki po 0,5 ml,
� nie mniej niż 2 miesiące,
� dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka w 2. roku życia, z zachowaniem odstępu co najmniej 2 miesięcy

między cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

� Dzieci, od 12 do 23 miesięcy włącznie

� liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+1,
� 2 dawki po 0,5 ml,
� nie mniej niż 2 miesiące,
� dawka uzupełniająca: tak, jedna dawka z zachowaniem odstępu od 12 do 23 miesięcy między

cyklem szczepienia pierwotnego a dawką uzupełniającą.

� Dzieci, od 2 do 10 lat, młodzież (od 11 lat) i dorośli

� liczba dawek, pełny cykl szczepienia: 2+0,
� 2 dawki po 0,5 ml,
� nie mniej niż 1 miesiąc,
� dawka uzupełniająca: nie.

� domowników chorego

� osób mających intymny kontakt z chorym

� osób śpiących w tym samym pomieszczeniu, co chory

� osób, które miały kontakt z wydzielinami z dróg odde-
chowych chorego (np. pracowników opieki zdrowotnej
podczas resuscytacji)

W chemioprofilaktyce antybiotykowej można
zastosować następujące antybiotyki:

� cyprofloksacynę – w jednorazowej dawce p.o. 500 mg
(u dorosłych)

� ceftriakson – w jednorazowej dawce i.m.:
u osób 15. roku życia – 250 mg,
a u dzieci <15 lat – 125 mg; lek ten można zastosować
u kobiet w ciąży i karmiących piersią

� ryfampicynę – p.o. co 12 godzin przez 2 dni (4 dawki):
u dorosłych – 600 mg,
u dzieci <1. miesiąca życia – 5 mg/kg m.c.,
u dzieci >1. miesiąca życia – 10 mg/kg m.c.

Fakt zaszczepienia przeciwko meningokokom nie zwal-
nia z chemioprofilaktyki w razie kontaktu z zakażeniem
meningokokowym”.

Podsumowanie schematów dawkowania (ChPL Bexsero)

oprac. łd
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KONSULTACJA SPECJALISTY DOTYCZĄCA ODROCZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

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

imię

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

nazwisko

PESEL            pieczątka ZOZ

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

adres zamieszkania            numer telefonu

Zgodnie z art. 17 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

lekarskie badanie kwalifikacyjne przed wykonaniem szczepienia przeciw:

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

może wskazywać na potrzebę długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.
W związku z tym lekarz kieruje pacjenta do konsultacji specjalistycznej w celu oceny,
czy obecny stan zdrowia uzasadnia odroczenie szczepienia.

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

data podpis i pieczątka lekarza kierującego

WYNIK KONSULTACJI

Na podstawie badań: podmiotowego, przedmiotowego oraz dodatkowych, stwierdzam:

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

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

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

� brak uzasadnienia do odroczenia szczepienia przeciw  ................................................................................

� potrzebę długotrwałego odroczenia szczepienia przeciw ............................................................................

do dnia: _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

Wyznaczam kolejny termin badania specjalistycznego w dniu: _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.

Zalecam konsultację specjalistyczną w dziedzinach: ..........................................................................................

Zalecam indywidualny kalendarz szczepień, zgodnie z następującym schematem:

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

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

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

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

data konsultacji podpis i pieczątka lekarza specjalisty
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1
 października wchodzi w życie Ustawa 2.0., zwana
również Konstytucją dla Nauki, która zmienia zasady
funkcjonowania wszystkich uczelni w Polsce,

a więc także Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. Część zmian czekających WUM w okresie przejścio-
wym, czyli w roku akademickim 2019/2020, wynika
wprost z treści i postanowień wspomnianego aktu
prawnego. Są jednak również takie rozwiązania, na
które władze i społeczność uniwersytetu zdecydowały
się w celu dostosowania funkcjonowania WUM do ak-
tualnych wymogów i oczekiwań – zarówno środowiska
akademickiego, jak i interesariuszy zewnętrznych oraz
potencjalnych kandydatów na studentów.

– Ustawa 2.0 daje większe niż mieli dotychczas upraw-

nienia rektorom poszczególnych uczelni, ale nie można

nie dostrzegać, że jednocześnie nakłada na nich znacznie

więcej obowiązków i nieporównywalnie większą odpo-

wiedzialność. Muszą więc zadziałać mechanizmy, które

w rzeczywistości dadzą rektorowi możliwość skuteczne-

go działania bez wiązania mu rąk absurdalnymi rozwiąza-

niami – oczywiście z pełnym poszanowaniem demokracji

– mówi rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Prawo wprowadza nowe ciało kolegialne – Radę
Uczelni, która składa się z siedmiu osób: trzech człon-
ków zewnętrznych, którzy nie są pracownikami uczel-
ni, trzech pracowników uczelni i przewodniczącego
samorządu studenckiego. Organ ten, niezależny od
wszystkich innych struktur uczelni, ma za zadanie
wspieranie rozwoju uniwersytetu. Do kompetencji
rady należy m.in. opiniowanie projektu strategii uczel-
ni, jej statutu, monitorowanie gospodarki finansowej
instytucji i zarządzania nią, a także wskazywanie, za-
opiniowanych przez Senat, kandydatów na rektora.
Przewodniczącym Rady Uczelni WUM jest prof. dr inż.
Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju.

Wprowadzenie ustawy wymusiło zmianę najważniejsze-
go aktu prawnego uczelni – statutu. Jego opracowanie
to z mocy ustawy zadanie rektora. Jednak na WUM pro-
ces przygotowania nowej „konstytucji uczelni” znacznie
wykroczył poza ramy narzucone przez ustawodawcę.
Był dyskutowany podczas wielu posiedzeń specjalnej,
powołanej do realizacji tego zadania, komisji rektorskiej
z udziałem szerokiej reprezentacji przedstawicieli róż-
nych uczelnianych gremiów i środowisk, a następnie

poddany konsultacjom społecznym. Wiele uwag
z debaty publicznej zostało uwzględnionych.
Następnie projekt pozytywnie zaopiniowała
Rada Uczelni, a 27 maja 2019 r. uchwałę o przyję-
ciu nowego statutu przyjął Senat WUM.

– Udało się stworzyć konstrukcję organizacyjną

uczelni, w której wszyscy – a przynajmniej więk-

szość członków społeczności akademickiej WUM

– chciałaby pracować. Statut nie jest jednak do-

kumentem zamkniętym i, tak jak deklarowałem

wielokrotnie, będziemy nad niektórymi jego

szczegółami jeszcze pracować, ale już bez presji

czasu, po wejściu nowej ustawy w życie – pod-
kreślał rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Do nowych struktur, obok Rady Uczelni, należą rady
dyscyplin naukowych, które będą odpowiedzialne za
szeroko pojęte prowadzenie nauki. Warto podkreślić,
że zgodnie z ustawą zmieniły się zasady ubiegania się
o stopień doktora i doktora habilitowanego oraz o tytuł
profesora. Stopnie naukowe będą nadawały właśnie
rady dyscyplin. Statut WUM zakłada funkcjonowanie
na uczelni trzech takich rad: Rady Dyscypliny Nauk Me-
dycznych (przewodniczący prof. Krzysztof J. Filipiak),
Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych (dr hab.
Marcin Sobczak) i Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
(prof. Andrzej Deptała).

1 października zmienia się także rola i konfiguracja wy-
działów WUM. Przede wszystkim – zgodnie z intencją
ustawodawcy – mają się one skupić na kreowaniu i koor-
dynowaniu procesu dydaktycznego. Ustawa 2.0 zakłada,
że kształcenie na danym kierunku nie może odbywać się
w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, kończą za-
tem swoją dotychczasową działalność I i II Wydział Lekar-
ski, a w ich miejsce powstaje jeden nowy, duży Wydział
Lekarski. Przed jego dziekanem prof. Marcinem Wojna-
rem trudne zadanie – trzeba doprowadzić do integracji
działających dotychczas dwóch wydziałów, ujednolicenia
programów nauczania, ale też ich unowocześnienia. Na
uczelni powstaje również Wydział Medyczny, w którym
będzie prowadzone nauczanie na kierunkach: fizjoterapia,
audiofonologia, elektroradiologia i logopedia. Zmienia się
także system kształcenia doktorantów – zostaje powoła-
na Szkoła Doktorska.

– Przed WUM trudny rok akademicki, ale mocno wierzę,

że zmiany, jakie czekają uczelnię, przyniosą jej wiele ko-

rzyści. Zwłaszcza w perspektywie długofalowej. W mojej

ocenie do nowej rzeczywistości, regulowanej Ustawą 2.0,

jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wierzę też, że

wykorzystamy szanse, jakie stwarzają nowe przepisy –
twierdzi prof. M. Wielgoś. 

Jedną z szans, jakie niesie nowa ustawa, jest możliwość
tworzenia federacji uczelni. Prace nad federalizacją
WUM i UW trwają od trzech lat. To jedno z najważniej-
szych – jeśli nie najważniejsze – przedsięwzięć WUM
w ostatnich latach. Jeśli prace zakończą się sukcesem,
a wszystko na to wskazuje, będzie to wydarzenie o zna-
czeniu historycznym. O federacji WUM-UW napiszę sze-
rzej w kolejnym odcinku „WUM w Pulsie”. �

Marta Ewa Wojtach

Ustawa 2.0
– zmiany
w WUM

WUM W PULSIE
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M
azowiecki Oddział Wojewódzki NFZ rozpoczął
w tym roku projekt, który w dość innowacyjny
sposób ma wesprzeć pacjentów w wyszukiwaniu

świadczeń zdrowotnych w województwie mazowieckim.

Na stronach internetowych NFZ umieszcza informacje
o placówkach udzielających pomocy doraźnej, miej-
scach, gdzie można zrealizować zlecenie na stabilizator
stawu skokowego, bądź świadczeniach udzielanych
w szpitalach i poradniach. Dotychczas były rozproszo-
ne po różnych serwisach, zbyt ogólne lub prezentowa-
ne w niezbyt praktycznej formie tabel. W czasach zdo-
minowanych przez smartfony wydaje się słuszne, żeby
wszystkie te informacje zostały przedstawione bardziej
czytelnie, czyli właśnie na mapach.

Uzdrowiska

Pierwsza z opublikowanych map pozwala sprawdzić, do
których uzdrowisk w Polsce może kierować pacjentów
Mazowiecki Oddział NFZ. Po wybraniu interesującego
nas obiektu wyświetla się okno z najważniejszymi infor-
macjami – danymi kontaktowymi, zakresem udzielanych
świadczeń, linkiem do strony internetowej sanatorium.

Na ratunek – Mazowsze

Z myślą o wszystkich potrzebujących pomocy doraźnej
stworzyliśmy mapę mazowieckich placówek udzielają-
cych takiej pomocy, na której, dzięki opcji wyszukiwa-
nia według aktualnego położenia, szybko można zna-
leźć najbliższą placówkę. W oknie zamieszczone są
numery kontaktowe, informacje o zakresie udzielanych
(w szczególności dzieciom) świadczeń oraz link do
Google Maps z opcją dojazdu do placówki.

Dla użytkowników systemu Android powstała prosta,
ale niezawodna aplikacja uruchamiająca mapę, zawie-
rająca krótką instrukcję obsługi. Dla przyjeżdżających
na Mazowsze gości zagranicznych opracowano aplika-
cje w wersji angielskiej i rosyjskiej.

Przy wejściach do większości aptek na Mazowszu
można spotkać naklejki z kodami QR, których zeska-
nowanie wyświetla mapę w smartfonie:

BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ

CO? GDZIE?,
czyli mapy
dla pacjentów

Fizjoterapia

Trwają prace nad mapą, na której pacjent znajdzie
wszystkie pracownie fizjoterapii wykonujące kom-
pleksowo zlecone zabiegi. Obecny Informator o Ter-
minach Leczenia wskazuje jedynie działające pracow-
nie. Jednak nie wszystkie zlecone zabiegi można
zrealizować w jednej, więc pacjent zmuszony jest
do uciążliwych poszukiwań tej właściwej. Natomiast
na mapie znajdzie pracownie, które w poprzednim
miesiącu oferowały wykonanie potrzebnych mu
świadczeń. W przypadku każdej placówki wskazany
będzie średni czas oczekiwania na świadczenie tych
pacjentów, którzy rozpoczęli serię zabiegów w po-
przednim miesiącu, liczony na podstawie danych ze-
branych ze sprawozdań placówek przekazanych do
NFZ, m.in. daty skierowania i daty wykonania pierw-
szego zabiegu.

Szpitale

W planach mamy również mapę świadczeń szpital-
nych, której opracowanie jest sporym wyzwaniem.
Pacjenci często dzwonią lub piszą do NFZ z prośbą
o wskazanie, który szpital wykonuje konkretne zabie-
gi, np. operacje cieśni nadgarstka, pęcherzyków żół-
ciowych metodą laparoskopową albo tzw. halluksów.
Informacje takie można opracować, przetwarzając
dane zawarte w sprawozdaniach placówek przesła-
nych do NFZ, przez zastosowanie odpowiednich algo-
rytmów wyszukujących zadawane przez pacjentów
pytania, łączących np. rozpoznanie zasadnicze z pro-
cedurą. Pacjent będzie widział informację o średnim
czasie oczekiwania na wybrany zabieg, a nie tylko na
przyjęcie do oddziału szpitalnego.

Zaopatrzenie

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje zakup ręcznego
wózka inwalidzkiego do wartości 600 zł. Świadczenio-
dawcy, którzy chcą zawrzeć umowę z NFZ, zgłaszają
rozmaite modele w różnej cenie – od 600 do ponad
2000 zł. Dzięki aplikacji będzie można porównać ceny
urządzeń w wielu sklepach i zdecydować, czy lepiej iść
do najbliższego, czy warto pofatygować się dalej. �

Wojciech Modzelewski

zastępca dyrektora
Oddziału ds. Służb Mundurowych

i Świadczeniodawców

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 10/2019 (294)22  





KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

F
o

t.
 k

b

Stomatologia
w szkole…
nie tak prędko

Na
 łamach wrześniowego numeru „Pulsu”
podkreślałem rolę profilaktyki zdrowot-
nej. Zaznaczyłem również, że w środowi-

sku stomatologicznym cieszymy się z zapowiadanego
powrotu lekarzy dentystów do szkół i z zainteresowa-
niem przyglądamy się realizacji tego przedsięwzięcia.
Jednak już przed pierwszym szkolnym dzwonkiem do-
strzegaliśmy wiele nierozstrzygniętych kwestii związa-
nych z organizacją opieki stomatologicznej nad ucznia-
mi. Niestety, mimo rozpoczęcia roku szkolnego 2019/
/2020 jeden ze sztandarowych projektów Ministerstwa
Zdrowia wciąż pozostaje na etapie przygotowań.

Dopiero 11 września 2019 ukazało się zarządzenie preze-
sa NFZ „zmieniające zarządzenie w sprawie określenia

warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stoma-

tologiczne”, określające m.in. warunki finansowania sto-
matologii w szkołach. Wciąż pozostają do wyjaśnienia
kwestie organizacyjne, z którymi będą musiały poradzić
sobie dyrekcje placówek edukacyjnych, m.in. dotyczące
miejsca, w którym opieka stomatologiczna nad uczniami
będzie sprawowana (nie każda szkoła dysponuje gabine-
tem dentystycznym), zawarcia stosownych umów, trans-
portu dzieci do lekarza dentysty, w przypadku, gdy
będzie przyjmował poza terenem szkoły, opieki nad
dzieckiem podczas wizyty, zgód rodziców na konkretne

leczenie. To problemy, których nie rozwiąże się w ciągu
kilku tygodni. Wydaje się, że sukcesem będzie, jeżeli uda
się przeprowadzić proces organizacyjny w ciągu roku
szkolnego. Być może dopiero 1 września 2020, a więc
z rocznym poślizgiem, będziemy mogli powiedzieć,
czy reforma się udała. Szkół, które mają zostać objęte
opieką, jest 34 tys., a gabinetów stomatologicznych
uprawnionych do tego zadania – około 7 tys. To niedużo,
biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia. Dzięki aktyw-
ności samorządów lokalnych w niektórych miejscowo-
ściach w Polsce opieka stomatologiczna nad uczniami
w szkole już działa. Być może pozostałe samorządy
powinny brać z nich przykład.

Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie po-
piera zasadność opieki stomatologicznej w szkole.
Bezsprzecznie jest to działanie na rzecz poprawy
zdrowia dzieci i młodzieży. Uważamy jednak, że obję-
cie uczniów opieką dentystyczną powinno być oparte
na rzetelnych wycenach oraz dobrej współpracy MZ,
NFZ i samorządów. Zapewni to zarówno komfort pracy
lekarzowi dentyście, jak i najlepsze warunki leczenia
pacjentom – w trosce o zdrową przyszłość społeczeń-
stwa. Wiemy, że zadbanie o zęby i jamę ustną młode-
go pokolenia przyniesie korzyści w zakresie zdrowia
każdego obywatela, ale i oszczędności pieniędzy
wydawanych w przyszłości na leczenie. �

4 września 2019 r. na
pierwszym powakacyjnym
posiedzeniu Komisji ds.
Lekarzy Dentystów odbyło
się szkolenie dotyczące
e-recept oraz prowadzenia
elektronicznej dokumenta-
cji medycznej. Przedstawi-
ciele Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony
Zdrowia umożliwili uczest-
nikom spotkania założenie
profilu zaufanego. �
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Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów. W tym numerze „Pulsu”:

Marta Klimkowska-Misiak, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od V kadencji, delegat na OZL i KZL, członek ORL
w Warszawie, a także Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie (przewodni-
cząca 2008–2018), od VI kadencji członek NRL i KSNRL, od czerwca 2010 r. prze-
wodnicząca Zespołu ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów w NRL, w VII ka-
dencji p.o. przewodnicząca Komisji Etyki w ORL w Warszawie, w VIII kadencji
członek Komisji Etyki NRL.

Celem mojej działalności w Komisji ds. Lekarzy Dentystów jest m.in.: kontynuowanie

działań, które doprowadzą do poprawy warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów,

rozpowszechnianie wśród lekarzy i lekarzy dentystów wiedzy na temat znaczenia

ubezpieczeń OC dla bezpiecznego wykonywania naszych zawodów, poprawa dostęp-

ności specjalizacji w stomatologii, dążenie do stworzenia w MZ departamentu ds.

stomatologii i opracowania przez rząd strategii w zakresie opieki stomatologicznej

nad obywatelami, rzetelna analiza, ilu stomatologów powinniśmy kształcić, integracja

naszego środowiska, umożliwienie zdobywania najnowszej wiedzy dzięki organizacji

nieodpłatnych (za część merytoryczną) szkoleń.

Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związana od V kadencji. Była członkiem Okręgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie (V–VII kadencji), Komisji ds. Stażu Podyplomowego
i Komisji ds. Praktyk Lekarskich, w której działa również w obecnie.

Problemy, którymi chcę się zająć w samorządzie, to: szkolenia, staże podyplomowe,

specjalizacje w stomatologii. �
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Z okazji obchodzonego
w 2019 r. 30-lecia odro-
dzonego samorządu
lekarskiego wiceprezes
ORL w Warszawie
ds. lekarzy dentystów
Dariusz Paluszek przeka-
zał podziękowania
lekarzom dentystom,
którzy związani są
z izbą od I kadencji.
Okolicznościowe
dyplomy otrzymali
Liliana Piwowarczyk

i Ryszard Majkowski.  � F
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MAREK BALICKI
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Z
dążyć przed demograficznym

tsunami. Pod takim hasłem

odbyła się w Kancelarii Prezydenta

konferencja, na której zaprezentowa-

no koncepcję centrów zdrowia 75+.

Starzenie się populacji Polski nabierze w najbliższych

latach tempa i stanie się jednym z większych wyzwań

polityki państwa, zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia

i pomocy społecznej. Demografowie przewidują, że odse-

tek osób powyżej 75 lat w naszym kraju zwiększy się

z obecnych około 7 proc. do ponad 16 proc. w roku 2050.

Już w ciągu najbliższych dziesięciu lat osiągniemy wskaź-

nik 11,3 proc., co oznacza 4,3 mln osób w wieku powyżej

75 lat. Efektem tych gwałtownych przemian demograficz-

nych będzie znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi

zdrowotne. Nie podlega dyskusji, że nasz system opieki

zdrowotnej nie jest na to przygotowany.

Tymczasem art. 68 ust. 3 konstytucji nakłada na władze

publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdro-

wotnej niektórym kategoriom obywateli, a wśród nich oso-

bom w podeszłym wieku. Szczególna opieka zdrowotna

musi być zorganizowana na innych zasadach niż opieka

powszechna. Mogą to być wyjątkowe warunki korzystania

z powszechnych form opieki lub tworzenie i finansowanie

specjalnych form organizacyjnych.

Temu właśnie była poświęcona wspo-

mniana na wstępie konferencja. Przed-

stawiono na niej przygotowaną przez

Sekcję Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju nową

koncepcję opieki geriatrycznej. Opiera się ona na dwóch

filarach: sieci oddziałów geriatrycznych oraz sieci cen-

trów zdrowia 75+. Jeden oddział geriatryczny ma przy-

padać na 300–350 tys. osób. W skali kraju oznacza to

około 320 oddziałów. Na poziomie powiatu przewiduje

się utworzenie całkowicie nowej formy organizacyjnej,

czyli Centrum Zdrowia 75+, świadczącej usługi: dzienne

(dzienny dom opieki medycznej), opieki domowej, kon-

sultacyjne i opieki telemedycznej. Centrum ma być sa-

modzielnym podmiotem leczniczym bądź wyodrębnioną

częścią takiego podmiotu i obsługiwać mieszkańców

jednego dużego powiatu lub kilku mniejszych, nie wię-

cej jednak niż 120 tys. osób. Każde centrum ma współ-

pracować z określonym oddziałem geriatrycznym i jed-

nocześnie być miejscem, które przejmie koordynację

opieki po wypisie pacjenta z tego oddziału. Centrum,

które będzie zatrudniać koordynatorów opieki i edukato-

rów zdrowotnych, ma także zapewniać wsparcie dla

lekarzy rodzinnych, pomocy społecznej oraz dla rodzin.

Poza zasadą odpowiedzialności za określoną populację

nowością będzie sposób finansowania – budżet globalny,

czyli inaczej mówiąc ryczałt. Koszt utrzymania 300–320

centrów zdrowia 75+ szacowany jest na 1,2–1,5 mld zł

rocznie. Realizacja koncepcji może się zacząć w 2021 r.

Pomysł spotkał się na konferencji z ciepłym przyjęciem.

Czy ma szansę na realizację, pokażą najbliższe miesiące.

Może wypełnić systemową lukę w opiece nad seniorami. �

S
łużba zdrowia i edukacja wy-

magają pilnych zmian. Istnieje

wiele tego powodów, ale jeden

jest najważniejszy, chociaż naj-

mniej zwracamy na niego uwagę.

Brak reform w tych dziedzinach

powoduje szybki podział społeczeństwa na warstwy:

bogatszą, która sobie poradzi, i biedniejszą, która zosta-

nie na dużo słabszej pozycji, nawet jeśli otrzyma 500+.

Paradoksalnie obie te sfery życia społecznego niemało

łączy. W obu przypadkach wprowadzanie zmian nie jest

proste, bo wymaga systemowego działania. Nie od dzi-

siaj wiadomo, że w Polsce najlepiej sprawdzają się dzia-

łania akcyjne, takie, które nie wymagają żmudnych re-

form. Czy przy okazji programu 500+ wprowadzono

zmiany w wydatkach społecznych? Nie, bo byłoby to

zbyt skomplikowane.

Szkoły, przychodnie i szpitale trzymały się jakoś przez

całe dekady, mimo braku pieniędzy. Głównie dlatego, że

nauczyciele i lekarze pielęgnowali stare inteligenckie

tradycje służby społecznej, wi-

dzieli, że na ich zarobkach nikomu

nie zależy, ale stali na posterunku,

bo czuli, że muszą jedni uczyć,

drudzy leczyć. A eksperci na Zachodzie mówili, że polska

służba zdrowia jest niezła jak na tak małe środki prze-

znaczone na leczenie. Aż przyszło otwarcie na Unię,

ludzie zaczęli wyjeżdżać, do pracy przyszło nowe poko-

lenie. W ostatnich latach lekarze i nauczyciele stali się

też przedmiotem krytyki mediów. Coś się skończyło,

jakaś epoka została zamknięta. Bogatsi wyślą dzieci do

lepszych szkół prywatnych, kościelnych, gdy zachorują

pójdą do komercyjnego szpitala albo wyleczą się zagra-

nicą. Ci, co zostaną w Polsce, nawet się nie dowiedzą, że

na wiele chorób mogliby dostać skuteczniejszy, nowo-

cześniejszy lek, gdyby państwo polskie go refundowało.

Podobne procesy zaszły w kilku państwach Zachodu.

Będzie jak w starej piosence „bo kto pieniądze ma, ten

jedzie do Krynicy, a kto pieniędzy nie ma, ten nogi do

miednicy”. Będą dwie Polski – ta, którą stać na leczenie,

i ta, która zostaje z nogami w miednicy.

Chyba że… tyle się wszystkie partie „nagadają” o zdrowiu,

że już się nie da uciec po wyborach – ktokolwiek by je

wygrał – od porządnego płacenia lekarzom i pielęgniar-

kom, od refundowania najlepszych lekarstw, od zapew-

nienia diagnozy już w pierwszej fazie choroby. Oby. �

Bez znieczulenia

PAWEŁ KOWAL

Nogi w miednicy
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iedy niedawno na jednym

z oddziałów Szpitala Klinicz-

nego przy ul. Lindleya odwiedza-

łem znajomego w kilkuosobowej

sali, wtargnął do niej młody lekarz poszukujący pacjen-

ta, którego następnego dnia czekała operacja. Trudno

nie mówić o wtargnięciu, bo zapukanie w drzwi sygnali-

zujące zamiar przekroczenia progu i przywitanie się

z leżącymi na łóżkach zwykłym „Dzień dobry” nie znaj-

dowało się w instrukcji poruszania się po oddziale.

Anestezjolog. Zgodnie z regułami sztuki przyszedł

w przeddzień operacji porozmawiać z chorym i przygo-

tować go (oraz zaplanować swoje czynności) do znie-

czulenia. Nie przedstawił się przy łóżku, ale trzeba mu

oddać, że przynajmniej wyjaśnił, skąd ta niespodziewa-

na popołudniowa wizyta i jaki będzie cel badania.

Mógłbym teraz streścić cały przebieg rozmowy, ale

widząc, że lekarz niezrażony obecnością osób po-

stronnych ani myśli stworzyć lepsze warunki, by prze-

prowadzić ją w bardziej intymnej atmosferze, i upew-

niwszy się, że nie zaprosi pacjenta w inne miejsce,

sam pospiesznie wyszedłem. Chorzy przykuci do łóżek

już tego zrobić nie mogli. Ale zaoszczędzili kilka mo-

net, bo zamiast wrzucić je do puszki pod telewizorem,

by móc obejrzeć kolejny odcinek jakiegoś serialu, mie-

li za darmo spowiedź sąsiada z jego niedomagań, cho-

rób i leczenia.
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PAWEŁ WALEWSKI

Zapomniane rzemiosło

Spośród wielu różnic, które łatwo można znaleźć mię-

dzy naszymi szpitalami i zachodnimi, na pierwszym

miejscu stawia się zawsze poziom finansowania, nakła-

dy na leki, czas pracy lekarzy oraz liczbę pielęgniarek.

A przecież wyraźną odrębność widać też w tym, że

każdy medyk rozpoczynający badanie przedstawia się

tam choremu, co jest wyrazem szacunku do pacjenta.

Niestety, w większości starych polskich szpitali nie po-

myślano zawczasu o lepszych warunkach do rozmów

z chorymi. Ale czy lekarze w ogóle myślą o tym, że na-

leżałoby je stworzyć? Nawet w dyżurkach nie ma na to

miejsca, co nie oznacza, że nie powinniśmy w tej nieła-

twej rzeczywistości domagać się choć namiastki do-

brych manier i etycznych standardów. Takich, jakich

wszyscy – z lekarzami włącznie – wymagamy w innych

instytucjach, urzędach i punktach usługowych, nie

oglądając się nawet na słynne RODO.

Ponura rzeczywistość nie może być żadnym rozgrzesze-

niem. Anestezjolog, którego spotkałem, nie sprawiał

wrażenia, jakby w ogóle brał pod uwagę konieczność

zadbania o prywatność pacjenta, z którym przyszło mu

rozmawiać. To przecież rutyna. Nikt się nie poskarży,

a cały personel – od salowych i pielęgniarek przez innych

lekarzy i ordynatora aż do samej dyrekcji – nie będzie

sobie zaprzątał głowy, jak można by tę sytuację popra-

wić. Bez empatii i wrażliwości też się zostaje lekarzem.

Pomyślmy, co zrobić, by było inaczej. �
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BEZP£ATNA

OPIEKA PRAWNA

DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Z OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

W WARSZAWIE

Pomoc prawna obejmuje

w bardzo szerokim zakresie obszary prawa

zwi¹zane z wykonywaniem zawodu

lekarza i lekarza dentysty oraz ¿ycia prywatnego.

Szczegó³y pomocy prawnej i opis us³ug

dla cz³onków OIL w Warszawie

zamieszczono na stronie

www.izba-lekarska.pl

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!

BEZP£ATNY DRUK RECEPT

DLA LEKARZY SENIORÓW
w ka¿d¹ œrodê
w godz. 12.00–15.00
w siedzibie izby w Warszawie,

przy ul. Pu³awskiej 18.

Informacje u Renaty Sobolewskiej,

pok. 301 (III p.), tel. 22-542-83-30.

KONFERENCJÊ,
SPOTKANIE BIZNESOWE
LUB TOWARZYSKIE?

Jeœli jesteœ cz³onkiem OIL,

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

Organizujesz

tel. w godz. 9.00–21.00: 22-123-55-57

e-mail: prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl

dy¿ur prawnika w siedzibie OIL w Warszawie

w ka¿d¹ œrodê, w godz. 16.00–18.00, p. 006
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L
ato 2009. Kilku byłych członków

Chóru Akademii Medycznej, zrze-

szonych w Stowarzyszeniu „Muzy-

ka i Medycyna”, Ela, Agnieszka, Basia,

Łukasz, Adaś, dwie Kasie, Zbyś i Grześ

z Beatą, reanimuje chór skazany na za-

gładę. Dorzuciły swoje siły Asia, Celina,

a potem Krzyś i Gosia. W tym czasie ist-

niały już dwa chóry lekarzy: w Olsztynie

(od 1991 r.) i Szczecinie (od 1998).

Pomysł utworzenia z nich trzeciego – chóru Okręgowej

Izby Lekarskiej w Warszawie wsparł Rysiek Majkowski,

a Krzyś Makuch i Mietek Szatanek, jako świeżo wybrani

członkowie władz samorządu lekarskiego, wykazali peł-

ne poparcie. No i stało się. Podczas spotkania opłatko-

wego lekarzy zaśpiewaliśmy kolędy, zaraz potem zosta-

liśmy nagrodzeni na festiwalu „Kolędowe Serce

Mazowsza”. Byliśmy dobrym motywatorem: jeszcze

w tym samym roku powstał chór w Katowicach,

a w kolejnym – w Poznaniu. Teraz jest ich w kraju 12!

Później było kilka innych festiwali, rywalizacja z zawodow-

cami, współpraca z orkiestrami i śpiewającymi lekarzami

z całej Polski. Najpierw Klub Lekarza przy ul. Raszyńskiej,

później siedziba OIL, potem długie wygnanie na Kozią,

na WUM, do Szpitala Dziecięcego i wreszcie powrót na

Puławską 18… Lekko nie było. Kiedy podczas próby przy

Dziesięć lat śpiewania
Medicantusa

ul. Koziej z powodu zaduchu w małym pomieszczeniu za-

słabł bas, kilka osób zrezygnowało, mówiąc:  – Nie chcą

nas! Ale chyba chcieli, tylko się nie orientowali. Bo żeby

wiedzieć jak funkcjonuje chór, trzeba w nim choć kilka

prób prześpiewać. I wtedy się zrozumie, dlaczego członko-

wie z bolącym gardłem przychodzą w maseczce, żeby

chociaż posłuchać, dlaczego jak w domu katastrofa, to

zawsze znajdzie się ktoś do pomocy, dlaczego jak dół

w pracy, to znów się uśmiechają, dlaczego bezwarunkowo

się lubią, mimo że nie każdy ma łatwy charakter. Ale two-

rzymy prawdziwą rodzinę, która z otwartymi ramionami

przyjmie każdego, komu w duszy gra.

Zapraszamy na nasz jubileuszowy koncert 26 październi-

ka o godz. 17.00 do dolnego Kościoła Wniebowstąpienia

Pańskiego w Warszawie przy ul. KEN 101. �

Beata Herman

MUZY I MY
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Społeczny jet lag cukrzycy
Codzienna aktywność w zgodzie z wewnętrznym zega-

rem biologicznym jest bardzo ważna dla cierpiących na

cukrzycę. Z badań przeprowadzonych w Irlandii wynika,

że chorzy, którzy odczuwają tzw. społeczny jet lag, czyli

w ciągu dnia są często senni, gorzej sobie radzą z kon-

trolowaniem poziomu cukru we krwi.

Główny autor badania prof. Andrew Coogan z National

University of Ireland w Maynooth twierdzi, że połowa

obserwowanych diabetyków z cukrzycą typu 2 miała

wykrytą cukrzycę przed siedmiu laty, a trzy czwarte było

otyłych. Już na początku badania okazało się, że u wielu

chorych kontrola cukrzycy była niewystarczająca, stęże-

nie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wynosiło u nich

6,9 proc. Poziom glukozy był jednak częściej wyższy

u tych, którzy cierpieli z powodu jet lag.

Badania na studentach, przeprowadzone przez specjali-

stów Northeastern Illinois University w Chicago, wyka-

zały, że aż 60 proc. z nich funkcjonuje niezgodnie ze

swoim wewnętrznym zegarem biologicznym. Główny

wniosek z badania jest taki – podkreśla prof. Andrew

Coogan – że u cukrzyków ze społecznym jet lag prze-

bieg choroby może być groźniejszy.

(bit.ly/2Hxt3aC, „Sleep Medicine”, sierpień 2019)

Preeklampsja
Potwierdza się, że stan przedrzucawkowy (preeklamp-

sja) podczas ciąży zwiększa w późniejszym okresie życia

ryzyko rozwinięcia się schyłkowej niewydolności nerek.

Irlandzcy badacze twierdzą, że uwzględnili także inne

czynniki ryzyka tego schorzenia, takie jak nadciśnienie

tętnicze i otyłość. Ich zdaniem preeklampsja jest nieza-

leżnym zagrożeniem chorobą nerek. Z wcześniejszych

ustaleń wynikało, że może zwiększać u kobiet w ciąży

ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

W najnowszych badaniach przeanalizowano dane doty-

czące 1,37 mln matek, które urodziły przynajmniej jedno

dziecko. Wynika z nich, że stan przedrzucawkowy roz-

winął się u prawie 67,3 tys. z nich, czyli u 4,9 proc., a do

schyłkowej niewydolności doszło u 410 pacjentek. Naj-

bardziej zagrożone są kobiety, u których stan przedrzu-

cawkowy powtórzył się podczas drugiej ciąży. Ryzyko

niewydolności nerek wzrastało wtedy aż siedmiokrotnie.

Ryzyko schyłkowej niewydolności u kobiet z pre-

eklampsją jest relatywnie małe, dlatego nie powinny się

tym nadmiernie przejmować. Najczęściej choroba ta

zdarza się u osób z nieleczonym nadciśnieniem tętni-

czym krwi oraz chorych na cukrzycę.

(bit.ly/32gLrwq, „PLOS Medicine”, lipiec 2019)

Koronaroplastyka
Należy unikać, jeśli to możliwe, różnego typu zabiegów

po wykonaniu koronaroplastyki (PCI), szczególnie

w pierwszym roku. Operacja wykonana zbyt wcześnie

po PCI niesie zwiększone ryzyko powikłań kardiologicz-

nych – ostrzega prof. Nathaniel Smilowitz z NYU School

of Medicine, powołując się na najnowsze badania. Przy

okazji ujawnia, że w USA zalecenie to wcale nie jest

przestrzegane.

Wcześniejsze analizy wykazały, że 7,5 proc. pacjentów

wymaga jakiejś operacji w pierwszych sześciu miesią-

cach po wykonaniu PCI, a 20 proc. – w okresie dwóch

lat. W najnowszych badaniach uwzględniono dane doty-

czące 221,4 tys. pacjentów po takim zabiegu. Operację

niekardiologiczną, np. ortopedyczną lub w okolicy jamy

brzusznej, trzeba było wykonać u 3,5 proc. z nich w cią-

gu pierwszych sześciu miesięcy. W 41 proc. przypadków

były to zabiegi planowe.

– Okazało się, że mimo zaleceń, żeby w pierwszym roku

po wszczepieniu stentu nie wykonywać żadnych operacji,

w USA około 30 tys. pacjentów rocznie czeka na zabieg

krócej niż sześć miesięcy – podkreśla prof. Smilowitz.

Z jego badań wynika, że u 8 proc. pacjentów poddanych

operacji niekardiologicznej po zabiegu PCI dochodzi do

zawału serca lub zgonu w czasie hospitalizacji.

Zdaniem specjalisty powikłania u pacjentów po korona-

roplastyce mogą być związane m.in. z tym, że muszą oni

zażywać leki rozrzedzające krew. Odstawienie tych le-

ków zmniejsza ryzyko krwawień po operacji, mogą nato-

miast powstać zakrzepy grożące zawałem serca.

(bit.ly/2HBhorx, „American Heart Journal”, lipiec 2019)

Zespół niespokojnych nóg
Badania amerykańskie, którymi objęto 169 tys. osób,

spośród których u 24 tys. zdiagnozowano tzw. zespół

niespokojnych nóg, wskazują, że schorzenie prawie trzy-

krotnie zwiększa ryzyko samookaleczenia, myśli oraz

prób samobójczych.

Zespół niespokojnych nóg objawia się silną potrzebą

poruszania nogami z nieprzyjemnymi doznaniami czu-

ciowymi, występujący lub nasilający się w spoczynku,

szczególnie nocą, podczas snu. W USA stwierdzono, że

występuje on u 5 proc. populacji, jest zaburzeniem neu-

rologicznym i może występować łącznie z depresją oraz

zaburzeniami snu. Zwiększa też ryzyko depresji.

RLS (restless legs syndrome) jest niezależnym czynni-

kiem zwiększonego ryzyka samobójstwa i samookale-

czenia. To wciąż mało znana choroba, nawet wśród leka-

rzy, co powoduje, że jest błędnie diagnozowana i źle

leczona. Bywa, że zaburza cykle okołodobowe, nasilając

dolegliwości. Nadużywanie leków może jeszcze je po-

gorszyć, dlatego zdaniem specjalisty najlepsza jest

zmiana stylu życia, przede wszystkim regularna aktyw-

ność fizyczna.

(bit.ly/2ZDiEAp, „JAMA Network Open”, sierpień 2019) �

Zbigniew Wojtasiński
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(...) W zwi¹zku z docieraj¹cymi do nas sygna³ami dotycz¹cymi uzyskiwania przez lekarzy w procesie wystawiania zwolnienia

lekarskiego lub jego anulowania dostêpu do danych pacjenta bez wystawienia lub anulowania e-ZLA przypominamy

o sposobie dzia³ania funkcji portalu PUE ZUS pod k¹tem ochrony danych osobowych. W przypadku, gdy lekarz w procesie

wystawiania zwolnienia lekarskiego lub jego anulowania uzyska dostêp do danych pacjenta, a nastêpnie nie zakoñczy proce-

su wystawieniem lub anulowaniem e-ZLA, osoba ubezpieczona (pacjent), której dane dotycz¹ – otrzymuje na swój profil na

PUE ZUS informacjê o treœci: «W dniu [data] lekarz [imiê, nazwisko] o numerze prawa wykonywania zawodu [numer]

uzyska³ dostêp do Twoich danych, niezakoñczony wystawieniem zaœwiadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem».

Pacjent otrzymuje komunikat na swój profil PUE ZUS, co daje mu sygna³ do zastanowienia, czy w dniu wskazanym

w powiadomieniu mia³a miejsce wizyta u tego konkretnego lekarza oraz czy w jej trakcie lekarz zamierza³ wystawiæ lub

anulowaæ zwolnienie lekarskie. Jeœli tak, to uzyskanie dostêpu do danych prawdopodobnie by³o dzia³aniem prawid³owym.

W przypadku, gdy wizyta u lekarza nie mia³a miejsca i tym samym nie ma podstaw do uzasadnienia postêpowania lekarza

– pacjent mo¿e skierowaæ na lekarza skargê do prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych. Z analizy przypadków doty-

cz¹cych tego typu sytuacji wynika, ¿e lekarze nie zawsze maj¹ œwiadomoœæ, ¿e takie dzia³anie jest odnotowywane oraz ¿e

informacja o uzyskaniu dostêpu do danych pacjenta jest temu pacjentowi przekazywana. Z tego wzglêdu podjêliœmy dzia³a-

nia, które powinny zapobiegaæ wzbudzaj¹cym w¹tpliwoœci sytuacjom. Wkrótce (w IV kwartale 2019 r.) w kreatorze wysta-

wiania e-ZLA w PUE ZUS pojawi siê dodatkowa informacja w formie komunikatu, która zwróci uwagê lekarza na fakt, ¿e

jeœli wyszuka on dane pacjenta, ale nie wystawi mu zwolnienia to informacja o takiej sytuacji zostanie automatycznie prze-

kazana do pacjenta. Takie rozwi¹zanie bêdziemy równie¿ rekomendowaæ wœród producentów aplikacji gabinetowych (...)”.

Gertruda Uœciñska, preses Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
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ZUS informuje
„Dotyczy upowszechniania informacji o sposobie dzia³ania funkcji wystawiania i anulowania e-ZLA

na portalu Platformy Us³ug Elektronicznych (PUE) ZUS pod k¹tem ochrony danych osobowych
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Dr hab. n. med. MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

Leczenie
przeciwbólowe
chorób narządu ruchu

Z NASZEJ PRAKTYKI

cz. 5

Niesteroidowe leki
przeciwzapalne

Drogi podawania NLPZ

W
 terapii bólu przewlekłego optymalną drogą

podawania leków jest droga doustna (przy

zachowaniu maksymalnych dopuszczalnych

dawek) i droga miejscowa. Droga doodbytnicza ze

względu na środowisko alkaliczne w bańce odbytnicy

(NLPZ w większości to słabe kwasy) wiąże się ze zmniej-

szonym wchłanianiem, a długi okres latencji – z wolniej-

szym efektem przeciwbólowym. Droga dożylna nato-

miast zarezerwowana jest do stosowania NLPZ w bólu

ostrym (pooperacyjnym i pourazowym). Trzeba pamię-

tać jednak o bardzo krótkim czasie ich działania po po-

daniu w formie bolusa (maksymalne stężenie uzyskują

w surowicy krwi po 5 minutach, ale po kolejnych 30

– stężenie spada poniżej terapeutycznego). Długi efekt

przeciwbólowy uzyskamy tylko, stosując je w stałym

wlewie dożylnym. Czas trwania wlewu nie powinien być

dłuższy niż 12 godzin (optymalnie 8) ze względu na sta-

bilność leków w roztworze. Ketoprofen i deksketoprofen

to leki światłoczułe, dlatego wlew musi być prowadzony

przez ciemną strzykawkę i ciemny dren. W przypadku

stosowania wlewu, tak szybko jak to tylko możliwe prze-

chodzimy na formy doustne leku. Niezalecana jest droga

podawania NLPZ domięśniowa ze względu na krótki

czas działania i słabo kontrolowane wchłanianie.

NLPZ stosowane miejscowo

Wszystkie struktury stawowe poza chrząstką są bardzo

bogato unerwione i z tego powodu ból w narządzie

ruchu cechuje zwykle duże natężenie. Główną rolę

w procesie powstawania obwodowego bólu zapalnego

odgrywają prostaglandyny, dlatego NLPZ, których pod-

stawowy mechanizm działania polega na blokowaniu

syntezy prostaglandyn, pełnią ważną rolę w leczeniu

tego rodzaju bólu. Stężenie NLPZ, jakie uzyskuje on

w surowicy krwi, wyznacza jego działanie przeciwbólowe,

a stężenie w stawie – działanie przeciwzapalne. NLPZ

podawane systemowo uzyskują wysokie stężenie w su-

rowicy krwi i stwarzają ryzyko poważnych powikłań

w układzie krążenia, przewodzie pokarmowym, nerkach

i wątrobie.

Interesujące wydaje się zwrócenie uwagi na miejscowe

podawanie NLPZ, jako formę leczenia wspomagającą

efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny. NLPZ podawane

miejscowo stosowane są zazwyczaj przez kilka tygodni.

Wykorzystuje się ich działanie w ostrych bólach mię-

śniowo-szkieletowych, głównie pourazowych. Liczne

badania kliniczne dowiodły, że po podaniu NLPZ miej-

scowo na skórę stężenie leku w surowicy osiąga zaled-

wie 5–15 proc. stężenia, które uzyskujemy po podaniu

systemowym, natomiast pewna ilość leku trafia do mazi

stawowej i błony maziowej. Penetrację leków można

znacząco poprawić za pomocą ultradźwięków i jontofo-

rezy. Koncentracja NLPZ po podaniu przezskórnym jest

w chrząstce stawowej i łękotkach 4–7 razy większa,

a w pochewkach ścięgnistych i w kaletkach maziowych

nawet kilkadziesiąt razy większa niż po podaniu NLPZ

drogą doustną. Współczynnik NNT dla NLPZ stosowa-

nych powierzchniowo wynosi 3,9 dla zespołów bólu

ostrego i 3,1 dla bólu przewlekłego. Współczynnik tera-

peutyczny NNT oznacza, u ilu chorych należy zastoso-

wać dany lek, aby u jednego uzyskać pozytywny efekt

terapeutyczny. W terapii bólu korzystne są leki, w przy-

padku których NNT wynosi około 3. Spośród NLPZ

lepszą penetracją przez skórę cechują się żele i mikro-

emulsje niż kremy i maści. NNT np. dla ketoprofenu wy-

nosi 2,2, dla diklofenaku 3,8, a dla indometacyny 10 (co

oznacza, że lek wykazuje słabą penetrację przez skórę).

Preparaty ketoprofenów powinny być przepisywane na

receptę, ponieważ są to leki fototoksyczne. Posmarowa-

nych miejsc nie należy zatem wystawiać na działanie

światła słonecznego, o czym koniecznie należy poinfor-

mować pacjenta. Osoba smarująca po wykonaniu zabie-

gu musi dokładnie umyć dłonie, gdyż u niej również

może dojść do reakcji alergicznej po ekspozycji na świa-

tło słoneczne.

Dobrą penetrację przez skórę wykazuje się również eto-

fenamat (traumon). Poza tym jako jedyny może być

stosowany pod opatrunek okluzyjny, działa też przeciw-

obrzękowo.
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Wszystkie NLPZ stosowane miejscowo powinny być apli-

kowane kilkakrotnie w ciągu dnia. W bólu przewlekłym

z towarzyszącym procesem zapalnym celowe wydaje się

połączenie terapii miejscowej z NLPZ podanym drogą

doustną. Połączenie obu dróg podania zapewni właściwe

dotarcie leku do wszystkich struktur stawowych i zwięk-

szy gwarancję zahamowania procesu zapalnego, a uzy-

skana w wyniku takiego połączenia możliwość redukcji

dawki NLPZ stosowanego systemowo wpłynie korzystnie

na bezpieczeństwo terapii lekami tej grupy.

Przeciwwskazania do stosowania NLPZ

Przeciwwskazaniami do zastosowania NLPZ są: niewy-

dolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 mmol/l),

ciężka niewydolność wątroby, niewydolność serca, cho-

roba wieńcowa, stosowanie diuretyków, ryzyko krwa-

wienia z przewodu pokarmowego, astma z komponentą

alergiczną, podejrzewane lub rozpoznane uczulenie na

NLPZ w rodzinie, pierwszy i trzeci trymestr ciąży.

Działania niepożądane

Efekty uboczne związane ze stosowaniem NLPZ dotyczą

przede wszystkim: przewodu pokarmowego, układu ser-

cowo-naczyniowego, wątroby i nerek. Im leki silniej blo-

kują COX-1, tym są mniej bezpieczne dla przewodu pokar-

mowego, im silniej blokują COX-2, tym są bardziej

niebezpieczne dla układu krążenia. Bezpieczeństwo na-

rządowe leków z grupy NLPZ zależy jednak w dużym

stopniu od okresu półtrwania w surowicy krwi. Im okres

ten jest krótszy, tym lek jest bezpieczniejszy dla wszyst-

kich narządów (przewodu pokarmowego, układu krąże-

nia, nerek i wątroby). Dlatego przykładowo deksketopro-

fen, którego okres półtrwania w surowicy krwi wynosi

tylko 1,65 godziny, mimo że blokuje bardziej COX-1 niż

COX-2, jest stosunkowo bezpieczny dla przewodu pokar-

mowego, układu krążenia i nerek, a dobry efekt przeciw-

bólowy i czas działania (8 godzin) zawdzięcza dużej lipo-

filności i penetracji do ośrodkowego układu nerwowego,

gdzie aktywuje nadrdzeniowe cholinergiczne szlaki kon-

troli bólu (silny efekt ośrodkowy). Dodatek lizyny do keto-

profenu poprawia jego bezpieczeństwo dla żołądka.

Zasady stosowania NLPZ w długim okresie

• Przed zastosowaniem NLPZ konieczne jest dokonanie

oceny ryzyka szkodliwego działania na przewód pokar-

mowy, układ sercowo-naczyniowy, nerki i wątrobę.

• Nieuzasadnione jest długoterminowe stosowanie

NLPZ (w tym anty-COX-2). Wyjątek stanowią objawo-

we zapalenie stawów oraz reumatoidalne zapalenie

stawów (RZS) oraz zesztywniające zapalenie stawów

kręgosłupa (ZZSK).

• Nie należy stosować jednocześnie dwóch NLPZ

i przekraczać zalecanych dawek.

Selektywne COX-2

• Działania niepożądane: zwiększone ryzyko powikłań

zakrzepowo-zatorowych, zwiększone ryzyko upośle-

dzenia funkcji nerek (zmniejszenie przepływu nerkowe-

go, zatrzymanie sodu i wody), upośledzenie procesów

gojenia (np. złamań).

• W okresie pooperacyjnym powinny być stosowane

u pacjentów z wysoką komponentą zapalną (np. w chi-

rurgii stomatologicznej). Przydatne po zabiegach chi-

rurgicznych, którym towarzyszy znaczne krwawienie

(np. operacjach laryngologicznych).

• Przydatne w leczeniu bólu miesiączkowego.

UWAGA:

• Etorykoksyb jest skuteczny w leczeniu ostrego napadu

dny moczanowej (w dawce 120 mg/dobę maksimum

przez tydzień). Alternatywa w przypadku niemożności

zastosowania kolchicyny z powodu działań niepożąda-

nych.

• Etorykoksyb/celekoksyb stosowany w okresie około-

operacyjnym zmniejsza ryzyko skostnień okołostawo-

wych po operacji wymiany stawu biodrowego.

• Etorykoksyb jest wskazany w łagodzeniu bólu ostrego

u chorego z hemofilią z wylewem do stawu.

• Etorykoksyb jest wskazany u chorych z demencją

i chorobą Alzheimera (działa tylko na obwodzie,

nie działa ośrodkowo).

• Celekoksyb i etorykoksyb są wskazane w leczeniu

przewlekłego bólu zapalnego (RZS i ZZSK).

• Selektywne anty-COX-2 w nieznacznym stopniu

odwracają efekt przeciwpłytkowy aspiryny (blokują

COX-2) (w przypadku celekoksybu i nimesulidu wyniki

badań są jednak kontrowersyjne). �

Nowoczesne i najwiêksze w Polsce

UNIWERSYTECKIE

CENTRUM

STOMATOLOGII

zatrudni lekarzy dentystów
(ze specjalizacj¹ i w trakcie),

nauczycieli akademickich.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia

w œrodowisku akademickim.

Osoby zainteresowane proszone s¹

o przes³anie CV na adres:

cmwum@cmwum.pl

z klauzul¹:

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w CV niezbêdnych do realizacji rekrutacji

przez CM WUM Sp. z o.o.
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14
 lipca 2019 r. po 10-godzinnym locie wylądowałem na

lotnisku Narita – 65 km od Tokio. To mój kolejny

pobyt w Japonii, więc bez trudu zaaklimatyzowałem

się w znanej mi już rzeczywistości. Doprowadzona do perfekcji

organizacja społeczeństwa. Na ulicach tłumy ludzi, ale nikt

nikomu nie przeszkadza. Nie widać śmieci, ani jednego papier-

ka. Jednocześnie nigdzie nie ma koszy na śmieci. Z butelką

po wypitej wodzie maszeruję do hotelu, gdzie panuje reżim

segregacji odpadków. Tak robi każdy. Nikt nie pali papierosów,

grożą za to surowe kary. Miejsca wydzielone dla palaczy zda-

rzają się niesłychanie rzadko.

Mam tylko niedzielę na dostosowanie się do nowego rytmu

dobowego, ale mimo że jet lag daje o sobie znać, wychodzę
rano z hotelu i wsiadam do metra. Nikt nie rozmawia przez
telefon (za to też grożą kary), ale prawie wszyscy wlepiają oczy
w ekrany swoich smartfonów, wysyłają esemesy. Mam wraże-
nie, że przeciętnemu Japończykowi taka sytuacja odpowiada.
Zamknąć się w małej przestrzeni ze swoim telefonem, odgra-
dzając się od reszty niewidzialną zasłoną, wydaje się być swo-
istym spełnieniem w tym zatłoczonym, anonimowym świecie.

Odwiedzam znane sobie miejsca: Shibuja, Harajuku, Omote-
sando, Asakusa. Wszystko niezwykle nowoczesne, czyste, bar-
dzo rzadko nieco zieleni. Nie ma miejsca na bylejakość. Od
czasu do czasu wśród nowoczesnych, wyglądających niekiedy
jak jednolite lustro wieżowców pojawia się niewielka świąty-
nia. Duża część społeczeństwa japońskiego praktykuje zarów-
no shinto, jak i buddyzm. Oglądając jednak nawet tak znane
miejsce jak świątynia Sensoji w Asakusa, odnosi się wrażenie,
że ma ona przede wszystkim charakter turystyczny.

Pierwszy dzień pobytu w nowym Toranomon Ho-
spital robi wrażenie. Został wybudowany, bo „sta-
ry” był za mały i za mało nowoczesny (ten stary
jest nowszy od podstawowych bloków chirurgii
i interny w Warszawie, przy ul. Banacha). Codzien-
na perfekcja znajduje wyraz w organizacji pracy
szpitala. Ktoś głęboko przemyślał, czemu ma słu-
żyć ten budynek i jakie funkcje spełniać, uwzględ-
niając również fakt, że Japonia to kraj o dużym
ryzyku wystąpienia katastrof masowych. Olbrzymi
blok operacyjny z bardzo szerokimi korytarzami,
niezależna część szpitala z symulatorami różnych
operacji dla wielu specjalizacji – to miejsca, które
mogą w jednej chwili przemienić się w pomiesz-
czenia dla chorych. Nasycenie sprzętem różnego
rodzaju z perspektywy chirurga wychowanego
w polskich szpitalach i, mimo licznych wyjazdów
zagranicznych, żyjącego w konkretnych okoliczno-
ściach jest wprost nieprzyzwoite. Normalną prak-
tyką jest dostosowywanie sprzętu, np. laparosko-
powego, do potrzeb konkretnego chirurga. Nikt
się temu nie dziwi. W tej atmosferze nowoczesno-
ści można jednocześnie usłyszeć, jak młodzi chi-
rurdzy zwracają się do starszych kolegów. Sensai,
czyli – mistrzu, to powszechnie używany tytuł.

Dyrektorem Toranomon jest prof. Yasuyoshi Ouchi

(na zdjęciu z autorem). To znany w Japonii specja-
lista geriatrii postulujący wydłużenie wieku eme-
rytalnego powyżej 70. roku życia. Ludzi w wieku
65–74 lat zalicza do będących u progu starości.

Leczyć w Japonii
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Właściwa starość zaczynałaby się od 75 lat. Jednocześnie
podkreśla, że należy brać pod uwagę różnice indywidualne.
Profesor nie jest zadowolony z wyceny operacji wykonywa-
nych z użyciem nowych technik chirurgicznych. Zdecydował
jednak o zakupie systemów robotycznych da Vinci, bo – jak
twierdzi – należy się rozwijać i dawać młodym chirurgom
możliwości nauki. Kto za to płaci? Jak wygląda system ochro-
ny zdrowia? Tu widać wyraźną satysfakcję dyrektora szpitala.
– Japonia ma bardzo dobrze wykształcony system. Pacjent

płaci tylko 30 proc. kosztów leczenia. Pozostałe 70 proc. po-

krywa państwo – odpowiada z dumą.

Przez dwa tygodnie szkolenia biorę udział w wielu nowocze-
snych operacjach. Zdecydowana większość z użyciem technik
małoinwazyjnych, często – zwłaszcza w przypadku resekcji
wątroby – ze wspomaganiem ręką chirurga. Nikt się przesadnie
nie spieszy, pracuje się w zależności od potrzeb do godz.
17–18. W czasie resekcji większość ruchów odbywa się pod
kontrolą usg laparoskopowego. „Uwaga, tu będzie tętnica

i obok żyła”. Pielęgniarka już przygotowuje klipsownicę.
Wszystko jest przewidywalne i wykonywane pod kontrolą.
Byłem szczególnie zainteresowany chirurgią przełyku i żołąd-
ka. Sukcesy Japończyków w leczeniu chirurgicznym chorych
na raka żołądka w drugiej połowie XX w. doprowadziły do
określenia zakresu wycięcia węzłów chłonnych i zdefiniowa-
nia wycięcia standardowego D1 i rozszerzonego D2. Warto
wspomnieć, że istotny wkład w określenie optymalnego za-
kresu wycięcia węzłów chłonnych mają również polscy chirur-
dzy realizujący program leczenia raka żołądka koordynowany
przez ośrodek krakowski. Ostatecznie ugruntowano wiedzę na
ten temat i wybrano zakres limfadenektomii D2, potwierdza-
jąc wstępnie pierwsze wyniki japońskie, oparte początkowo
na badaniach retrospektywnych. Po wycięciu preparatu wraz
z dorzeczem chłonnym materiał wędruje do zespołu młodych
chirurgów. Ich zadaniem jest wycięcie odpowiednich węzłów
i podzielenie ich na grupy, określenie zakresu wycięcia tkanek
zdrowych na świeżym preparacie. Nie jest to wyraz braku
zaufania do histopatologów, lecz staranność opracowania
materiału. Ta staranność i dbałość o wszystkie szczegóły jest
powszechna. Pewnego dnia byłem świadkiem, jak przełożona
pielęgniarek na bloku operacyjnym ostrym tonem zwróciła się
do podwładnych. O co chodziło? Tragedia. Sznur od jednego
z aparatów na bloku dotykał podłogi, a powinien być nawinię-
ty na przystosowane do tego urządzenie. Tak przewidują prze-
pisy i tak ma być. Każda pielęgniarka ma przewieszony przez
ramię zbiorniczek z płynem do dezynfekcji i korzysta z tego
często. A pielęgniarka anestezjologiczna? Takich nie ma. Pyta-
ny o to anestezjolog nie widzi takiej potrzeby, ale wie, że są
kraje, w których takie rozwiązania są przyjęte.

Japonia zaskakuje w każdym wymiarze. Ład i porządek
w połączeniu z pracowitością to zdecydowanie wyróżniające
cechy. Takie uporządkowanie może być chwilami męczące,
ale jednocześnie czemuś służy. Kolejnym przykładem jest
fakt, że nawet niezwykle ambitne osoby wiedzą, że pewnego
dnia trzeba będzie zmienić swój wymarzony świat i podjąć
opiekę nad starzejącymi się rodzicami. To też jest uporządko-
wane. Zaopiekować się rodzicami musi najstarszy syn, a jeżeli
ze związku są tylko córki, to najstarsza z nich. To wiedzą
wszyscy i, łagodnie mówiąc, bardzo niehonorowo jest łamać
tę zasadę. A Japończycy zdecydowanie nie chcą być uważani
za niehonorowych.

Gościnny Oddział Gastroenterologii szpitala Tora-
nomon otworzył się dla nas przed laty. Kolejni
asystenci II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Na-
czyniowej i Onkologicznej odbywają tam cykliczne
dwumiesięczne staże. Moja współpraca sięga
połowy lat 90. W czasie obecnego pobytu miałem
możliwość uczestniczyć w otwarciu nowej części
szpitala przygotowywanej w związku ze zbliżają-
cymi się igrzyskami olimpijskimi w Tokio. Odebra-
łem to jako olbrzymie wyróżnienie i przyjemność.

„Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się ja-

kieś wykształcenie naukowe, wówczas zwykle po-

wstaje coś wspaniałego i osobliwego” – słowa
Marka Tulliusza Cycerona kołatały mi się nieustan-
nie w głowie podczas wizyty w Japonii. Towarzy-
szył im zachwyt – taki zwykły, ludzki. Albowiem,
czyż nie jest godne podziwu to, że wysokie tech-
nologie nie zabiły w Japończykach potrzeby do-
skonalenia się, staranności i uczciwości? Nad tym
wszystkim unosi się wszechobecna tradycja, która
jest częścią krwiobiegu Japończyków.

To mądrość, która w człowieku widzi człowieka
i człowieka w pacjencie. Wszystko jest na swoim
miejscu. �

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Autor jest konsultantem wojewódzkim
na Mazowszu w dziedzinie chirurgii ogólnej,
ordynatorem Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala
Czerniakowskiego.

F
o

to
g

ra
fi

e
: a

rc
h

iw
u

m

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– 10/2019 (294)   37



S
kamieniałości z poprzedniej epoki wciąż nie bra-
kuje w polskim prawie. Jedne po prostu są, inne
istotnie dezorganizują nam życie i pracę. Wielu

lekarzy pracujących w lecznictwie otwartym zna taką
sytuację: zgłasza się rodzina pacjenta z informacją, że
pacjent zmarł i trzeba wystawić kartę zgonu. Zgłoszenie
najczęściej wpływa do POZ lub NiŚOZ. Zespoły Ratow-
nictwa Medycznego, pracujące zwykle bez obsady le-
karskiej, nie mogą stwierdzić zgonu, co wygląda nieco
absurdalnie wobec faktu, że ratownik medyczny może
odstąpić od reanimacji. Co prawda ustawa z 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i roz-
porządzenie ministra zdrowia z 29 grudnia 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynno-
ści ratunkowych, które może podejmować ratownik me-
dyczny, nie definiuje jednoznacznie kryteriów odstąpienia
od reanimacji przez ratownika, jednak wytyczne Polskiej
Rady Resuscytacji zalecają to odstąpienie w przypadkach
oczywistych, kiedy nie ma wątpliwości, że resuscytacja
będzie daremna, bo zwłoki są np. rozfragmentowane,
zwęglone lub wystąpiło stężenie pośmiertne.

Rozmawiam z Andrzejem, młodym lekarzem rodzinnym.
Jest wzburzony tym, co go spotkało w przychodni kilka
dni temu.

– Poniedziałek, poranna zmiana,
do gabinetu wchodzi pierwszy
pacjent – opowiada. – Okazuje
się, że to brat pacjenta wpisane-
go na moją listę na pierwszej po-
zycji. Podaje mi kartkę z informacją
lekarza NiŚOZ. Z informacji wyni-
ka, że 40-letni pacjent
został znaleziony bez
oznak życia w piątek
wieczorem. Lekarka
stwierdzająca zgon
napisała bardzo porządną
informację: data, godzina
znalezienia zwłok, opis po-
śmiertnego badania fizy-
kalnego ze stwierdze-
niem stężenia i plam
opadowych, adnotacja
o braku cech kryminogennych,
przyczyna zgonu: nieznana, zgon
nagły. Tylko co z tego? Po kartę zgonu

wysłała rodzinę do POZ, tłumacząc, że nie zna historii
choroby.

Patrzę w historię wizyt pacjenta: dwie wizyty, ostatnia
półtora roku temu. Obie nie u mnie. Pierwsza u jednego
z kolegów – infekcja dróg oddechowych, druga u kole-
żanki – ostry zespół bólowy przeciążeniowy kręgosłupa.
Żadnych chorób przewlekłych, żadnych leków na stałe.
Moja sytuacja niczym nie różni się od sytuacji koleżanki
z NiŚOZ, poza jednym: oboje nie mamy wiedzy, z jakiego
powodu pacjent zmarł, ale tylko ona widziała zwłoki.
Ja nie widziałem pacjenta ani żywego, ani umarłego.
Ale to ja mam wystawić kartę zgonu z określeniem przy-
czyny. No przecież to bez sensu! Co ja niby mam napi-
sać? Pacjent młody, bez istotnego wywiadu chorobowe-
go. Pytam brata zmarłego, gdzie są zwłoki. Jakbym
dokonał oględzin, już by to miało jakiś sens. Dowiaduję
się, że zwłoki już w piątek zabrał zakład pogrzebowy.
Brat nie ukrywa zniecierpliwienia moim wahaniem.
Rozumiem to, sytuacja jest paskudnie stresująca dla
rodziny, a przecież tak czy owak jakoś trzeba zmarłego
pochować. Pytam jeszcze, czy ktoś powiadamiał policję,
przecież to młody człowiek i nie wiadomo, czemu zmarł,
może powinna być autopsja. Okazuje się, że policja wyko-
nała czynności i zezwoliła na zabranie zwłok przez zakład
pogrzebowy, bo pani doktor z NiŚOZ nie stwierdziła cech
działania osób trzecich. Pisemnej informacji na ten temat
od policji brak. Z trudem powstrzymuję wzbierające emo-

cje, przecież rodzina zmarłego jest w żałobie
i tak samo jak ja pada ofiarą chaosu

w systemie prawnym i bra-
ku procedur.

Idziemy do dyrekcji ZOZ.
Próbujemy namierzyć

koleżankę, która stwierdziła
zgon. Okazuje się, że od dziś ma
dwutygodniowy urlop, wyjechała

zagranicę. Dyrektor dzwoni do
komendanta Rejonowej Komendy
Policji. Wyjaśniam sytuację, ko-

mendant jest zdziwiony, że
rodzina nie ma żadnego
dokumentu z przepro-
wadzonych czynności,
twierdzi, że na pewno ją

dostała. Brat utrzymuje,
że nic nie dostał. Wbrew

Czy jest na sali
koroner?
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HANNA ODZIEMSKA

lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW
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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 oraz gwarantujemy

punkty edukacyjne.

SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL
DLA WYTRWAŁYCH NAGRODY!

12.10.2019 Stany zagrożenia życia w gabinecie

lekarza dentysty

12.10.2019 Psychologiczne metody radzenia

sobie z bezsennością (Radom)

19.10.2019 Prawo medyczne: Kontrole NFZ

23.10.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu (Radom)

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.

26.10.2019 Stany zagrożenia życia w praktyce

lekarza

14.11.2019 (Dzień Seniora) Obsługa defibrylatora

16.11.2019 Prawo medyczne – case study:

Prawa lekarza

23.11.2019 Stany zagrożenia życia w gabinecie

lekarza dentysty

skumulowanym emocjom grzecznie proszę o zaświad-
czenie z prokuratury o odstąpieniu od sekcji zwłok, co
umożliwi mi wystawienie karty zgonu z rozpoznaniem:
„przyczyna zgonu nieznana”. Wściekły brat zmarłego
wychodzi odebrać z komisariatu to pismo, słyszę jakąś
przykrą uwagę pod moim adresem. Uszy mnie pieką,
muszę mieć ciśnienie ze dwieście, jest po dziewiątej,
a pod drzwiami gabinetu taka kolejka i opóźnienie, że do
wieczora nie wyjdę. Mniej więcej pół godziny później jest
pismo z prokuratury, więc wystawiam kartę, znów przykre
uwagi, że to tak długo trwało, że jestem formalistą itp.

Po południu wezwanie do dyrekcji – na moją prośbę
przyszedł komendant, z którym rozmawiałem przez te-
lefon. Pytam, czy możemy to na przyszłość jakoś upo-
rządkować, ustalić tryb postępowania, który jest zgodny
z prawem i nie kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Słyszę,
że z lekarzami zawsze jest problem, bo robią trudności.
Tłumaczę, że trudności to ma lekarz, bo to on podpisuje
kartę zgonu i bierze na siebie odpowiedzialność. Ko-
mendant mówi, że dobrze by było, żeby samorząd za-
trudniał lekarzy do stwierdzania zgonów, to „nie byłoby
takiej przepychanki”. Rozmawiamy jeszcze chwilę na
temat procedowanej wciąż w Ministerstwie Zdrowia
ustawy o koronerach. Cóż, do aktów wykonawczych
wciąż daleka droga, więc musimy sobie jakoś radzić.
Kosztem zdrowia i komfortu nas wszystkich: rodziny,
lekarza, pracowników służb.

Historia Andrzeja nie jest wyjątkiem, słyszałam wiele
podobnych lekarskich opowieści. Cóż tu się dziwić
– przecież jeśli chodzi o stwierdzenie zgonu i wystawie-
nie karty zgonu, wciąż obowiązuje ustawa z 31 stycznia

1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozpo-
rządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 3 sierpnia
1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny.
Zgodnie z tym rozporządzeniem zgon powinien stwier-
dzać i kartę wystawić lekarz, który jako ostatni udzielał
pacjentowi świadczeń leczniczych w ciągu 30 dni przed
dniem zgonu. W przypadku niemożności odnalezienia
takiego lekarza ma to zrobić lekarz, który stwierdził zgon.
Tylko jak to powiązać w sprawnie funkcjonujący mecha-
nizm, żeby zadziałał nawet w okolicznościach opisanych
przez Andrzeja, kiedy napędzają go stare akty prawne,
w których wciąż straszą nieistniejące już struktury, np.
rady narodowe czy organy Milicji Obywatelskiej?

Temat jest trudny, bo oprócz rzeczy oczywistych, takich
jak tryb powoływania koronerów przez władze samorzą-
dowe i wynagrodzenia określane wstępnie jako 10 proc.
średniej krajowej, są liczne niejasności. Nie wiadomo
m.in. spośród lekarzy jakich specjalności należy ich po-
woływać, a także, jaki powinien być system ich certy-
fikacji. Wstępnie mówi się o specjalistach medycyny
sądowej, ratownictwa medycznego, anestezjologach
i patomorfologach, choć są głosy, że tylko pierwsi
i ostatni mają w programie kształcenia specjalizacyjne-
go kwestię odróżniania znamion śmierci z przyczyn na-
turalnych i w wyniku działania osób trzecich.

Trudno powiedzieć, jak długo przyjdzie nam czekać na
zastąpienie nową ustawą niemal sześćdziesięcioletnich
niewydolnych w aktualnych warunkach aktów praw-
nych. A że długowieczność naszych prowizorek jest
sprawą ogólnie znaną, życzmy sobie i naszym pacjen-
tom stu lat albo i więcej. Żyć, nie umierać. �

Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną: http://izba-lekarska.pl/lista-szkolen/
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Duży szpital powiatowy. Chirurg drzemie

w fotelu po nieudanej operacji wyciągania

siekiery z głowy pacjenta. Budzi go duszenie.

To brat zmarłego przyszedł „wymierzyć spra-

wiedliwość” – donosił niedawno jeden

z dzienników. Dwa tygodnie wcześniej w tej

samej placówce inny lekarz został pobity

przez pacjenta, który stwierdził, że za długo

czekał w kolejce.

R
ośnie liczba zgłoszeń do systemu monitorowania
agresji w ochronie zdrowia, prowadzonego przez
Naczelną Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielę-

gniarek i Położnych (agresja.hipokrates.org). Jedna
z lekarek zacytowała syna pacjentki: „Ja cię zabiję,
rozwalę ci łeb, jak moja matka umrze. Módl się, żeby
przeżyła, bo jak nie, ty będziesz następna”.

Z naszej praktyki…

Portal medyczny Esculap.com zapytał swoich użytkow-
ników, jak często spotykają się w pracy z agresją ze
strony pacjentów i ich bliskich. W anonimowej ankiecie
wzięło udział 700 lekarzy. Ponad jedna czwarta
(28,4 proc.) odpowiedziała, że takie sytuacje mają miej-
sce kilka razy w tygodniu, a co piąty medyk (18,5 proc.)
przyznał, że prawie codziennie. Rzadziej niż raz w tygo-
dniu z agresją spotyka się 21,4 proc. lekarzy, pojedyncze
przypadki zapamiętało 23,6 proc., a żadnego – jedynie
8,1 proc.

Oto niektóre listy nadesłane do redakcji i komentarze

dopisane pod ankietą.

„Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że
z agresywnymi zachowaniami spotykają się najczęściej
pracownicy pogotowia ratunkowego oraz osoby dyżuru-
jące w izbach przyjęć i na szpitalnych oddziałach ratun-
kowych. Jest to związane z faktem, że bardzo duża
część wezwań i udzielanych świadczeń w tych miej-
scach dotyczy osób będących pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających (narkotyków, dopala-
czy itp.)”.

„Pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej. Dominuje
dość częsta agresja słowna, najczęściej skierowana
przeciw innym pacjentom w kolejce, niestety tym naj-

ciężej chorym, których przyjmuję ze względu na stan
zdrowia bez kolejki. Zdarzało się, że ktoś kopał w drzwi,
szarpał za klamkę. Gdy wychodziłam i pytałam, co się
stało, to nagle same anioły w poczekalni. Najbardziej
roszczeniowi i awanturujący się są pacjenci, którzy przy-
chodzą po skierowanie do sanatorium. Ostatnio usiło-
wano nagrać, jak odmawiam wypisania skierowania
pacjentce, która zgłosiła się już po godzinach przyjęć”.

„Zdarza się czasem w mojej pracy agresywny rodzic
dziecka, bezradny wobec choroby, ale potraktowanie go
ze zrozumieniem, wyjaśnienie i życzliwy uśmiech po-
zwalają najczęściej na dalszy normalny, nieagresywny
kontakt. Myślę, że jako lekarze powinniśmy i jesteśmy
w stanie w wielu sytuacjach być terapeutami dla agre-
sywnych pacjentów”.

„Pracuję na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii. Prostackie i/lub pełne pretensji zachowania pacjen-
tów na sali operacyjnej traktuję jak cechy charakteru
i wynik niedoskonałości wychowania, a nie świadomą
agresję (można to zignorować i/lub zneutralizować).
Ponadto «intensywni» pacjenci miewają zachowania
nieprawidłowe, wynikające głównie z zaburzeń świado-
mości, więc nie odbieram tego jak świadomej agresji,
ale jak jeden z objawów ich aktualnego stanu chorobo-
wego, i staram się leczyć przyczynę”.

„Sporadycznie, raz w roku, przytrafia mi się, że po wyko-
naniu diagnostyki mówię pacjentowi, aby więcej się do
mnie nie rejestrował, ponieważ jest to ponad moje siły.
Dodaję, że z tak wulgarnymi osobami nie mam do czynie-
nia na co dzień i nie po to nie pracuję w więzieniu, aby się
z takimi sytuacjami spotykać. Zazwyczaj jest to ostatnia
wizyta, ale niedawno jeden z takich pacjentów się uspo-
koił i teraz łączy nas szorstka, męska przyjaźń ;-)”.

„Szanowny Kolego, jestem lekarzem więziennym i byłby
Pan bardzo mocno zdziwiony, jak uprzejmi w gabinecie
lekarskim potrafią być osadzeni. Także ci, którzy skazani
zostali na wieloletnie kary pozbawienia wolności za po-
pełnienie ciężkich przestępstw”.

„Czy złośliwe i cyniczne uwagi ze strony niektórych pa-
cjentów można podciągnąć pod agresję słowną? Ponad-
to wielu pacjentów w bardzo różny sposób komentuje
np. to, jakim jeżdżę samochodem oraz w jakim domu
mieszkam (ale to już chyba taka nasza ogólna narodowa
bezinteresowna zawiść)”. �

JAROSŁAW KOSIATY
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Agresja
w ochronie zdrowia

NA CZASIE

cz. 1
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PRAWO

Dwie strony
barykady
PRZEMYSŁAW RAWA-KLOCEK, adwokat
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K
ontynuując wątek ochrony prawnej lekarzy po-
krzywdzonych działaniem pacjentów lub człon-
ków ich najbliższej rodziny, w niniejszym artykule

omówię problematykę dotyczącą prawnokarnych środ-
ków ochrony, które mogą przysługiwać medykom.

Już uprzednio zaznaczyłem, że to samo negatywne za-
chowanie pacjenta lub członka jego rodziny wobec leka-
rza może jednocześnie wyczerpywać znamiona określone
zarówno w przepisach karnych, jak i w normach przewi-
dzianych przez prawo cywilne. W takich sytuacjach do-
puszczalne jest dochodzenie przez lekarza swoich praw
na dwóch płaszczyznach sądowych jednocześnie.

Jako przykład takiego zbiegu możliwości dochodzenia
„satysfakcji” za ten sam czyn można uznać zachowania
niepożądane, polegające np. na zniesławieniu, znieważe-
niu (pojęcia w kategorii odpowiedzialności karnej) i naru-
szeniu dobra osobistego człowieka w postaci godności,
czci (pojęcia w kategorii odpowiedzialności cywilnej).

Mimo że w języku potocznym zniesławienie i znieważe-
nie używane są zamiennie, w kategoriach czynów zabro-
nionych określonych przez prawo karne stanowią dwa
odmienne przestępstwa.

Zgodnie z treścią art. 212 kodeksu
karnego (DzU 2018.1600 t.j.

z 21.08.2018, dalej k.k.) ustawodaw-
ca opisał czyn zabroniony pole-

gający na zniesławieniu nastę-
pująco: „Kto pomawia inną

osobę, grupę osób, instytu-

cję, osobę prawną lub jed-

nostkę organizacyjną nie-

mającą osobowości prawnej

o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poni-

żyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania

potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju

działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia

wolności”. Przestępstwo polegające na znieważeniu zo-
stało zaś opisane przez legislatora w art. 216 k.k.: „kto

znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej

nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby znie-

waga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze

ograniczenia wolności”.

Jak widać, różnica między tymi dwoma przestępstwami
sprowadza się do przedmiotu ochrony. Ściganie prze-
stępstwa polegającego na zniesławieniu ma na celu
przede wszystkim ochronę wizerunku pokrzywdzonego
w odbiorze osób trzecich. Nie ma przy tym znaczenia,
jakie jest wewnętrzne odczucie pokrzywdzonego na
temat zniesławiania. Istotne jest, że zniesławiające
czynności sprowadzają się do rozpowszechniania o da-
nej osobie informacji nieprawdziwych. Natomiast
w przypadku zniewagi celem ochrony jest zabezpiecze-
nie wewnętrznego poczucia godności ludzkiej. Prze-
stępstwo znieważenia sprowadza się do tych zachowań
sprawcy, które wyrażają pogardę dla innej osoby,
w szczególności mają poniżyć ją, uwłaczyć godności
oraz sprawić, aby poczuła się obrażona (por. postano-
wienie SN z 7.05.2008 r., III KK 234/07). Chodzi tu
o wszelkie zachowania sprawcy, niezależnie od ich for-
my. Co istotne, znieważenia – zgodnie z doktryną – moż-
na dokonać np. gestem, pismem, a także werbalnie.

Należy pamiętać, że oba omawiane przestępstwa mogą
zostać popełnione za pomocą środków masowego ko-
munikowania się, co coraz częściej ma miejsce w prze-
strzeni internetowej, a potocznie określane jest mianem
„hejtu”. I za nie ustawodawca przewidział, zresztą bar-
dzo słusznie, surowszą karę. Niezależnie od tego, czy
w danym przypadku mamy do czynienia z czynem za-
bronionym polegającym na zniesławieniu, czy na znie-
ważeniu, ściganie tych przestępstw odbywa się z tzw.
oskarżenia prywatnego, więc wymaga sporej aktywno-
ści i rozwagi osoby pokrzywdzonej. Aktywności – z uwa-

gi na fakt, że co do zasady nie można liczyć
na udział prokuratury w takich sprawach,

a rozwagi – ponieważ cienka jest czasem
granica między wolnością słowa, do-
zwoloną krytyką i obiektywną oceną
pokrzywdzonego co do zaistnienia zna-

mion przedstawionych przestępstw. �
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uwidoczniły cechy uogólnionej osteoporozy, sklerotyza-

cję kostki klinowatej z licznymi drobniutkimi torbielkami,

zmiany zwyrodnieniowe w stawach stępu, sklerotyzację

i torbielki zwyrodnieniowe w kostce sześciennej, a także

częściowe zatarcie szpary stawu sześcienno-łódkowate-

go. Prowadzący leczenie dr W. oznajmił, że pacjentka

nigdy nie wróci już do pełnej sprawności, do końca życia

będzie musiała się okresowo rehabilitować, będzie mieć

problemy z chodzeniem.

Pełnomocnik pani A. uznał więc, że przyczyną niepełno-

sprawności było nieprawidłowe przeprowadzenie zabie-

gu z 16.07.2013 r. Dlatego 5.08.2017 r. zgłosił do szpitala

specjalistycznego w X. roszczenie z tytułu doznanej

przez pacjentkę szkody. Domagał się dla niej 250 tys. zł

tytułem zadośćuczynienia, 4065 zł tytułem zwrotu kosz-

tów leczenia, rehabilitacji oraz dojazdów do pracy oraz

14 672 zł tytułem odszkodowania za utracone zarobki.

Bez badania odpowiedzialności lekarza przeprowadzają-

cego zabieg operacyjny szpital specjalistyczny odmówił

wypłaty jakichkolwiek roszczeń, podnosząc zarzut ich

przedawnienia.

Pytanie redakcji: Czy szpital postąpił właściwie, odma-

wiając w ogóle badania odpowiedzialności przeprowa-

dzającego zabieg dr. Z.? A co, jeśli zabieg naprawdę był

przeprowadzony niewłaściwie?

Odpowiedź prawnika lekarza: Stanowisko szpitala było

prawidłowe. Przedawnienie roszczeń jest terminem, do

którego można zgłaszać roszczenia cywilne. Co prawda

i po tym okresie możliwe jest zgłoszenie roszczeń, nie-

mniej jednak jeśli to nastąpi, można powołać się na

zarzut przedawnienia i uchylić od odpowiedzialności,

nawet jeśli ona istnieje. Pacjenci chcący zgłosić roszcze-

nie w związku z tzw. błędem medycznym mają więc

określony czas, w którym powinni to zrobić.

Pytanie redakcji: Ile zatem pacjent ma czasu na zgłosze-

nie roszczeń?

Odpowiedź prawnika lekarza: Generalna zasada

przedawnienia roszczeń mówi o tym, że roszczenia

z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po

upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany do-

wiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej na-

prawienia. Termin ten jest krótszy niż ogólny termin

przedawnienia roszczeń, który wynosi dziesięć lat. Głów-

ny więc termin przedawnienia to trzy lata. Trzeba jednak

pamiętać, że termin przedawnienia przypada na ostatni

dzień roku kalendarzowego, a więc de facto na 31 grud-

nia. W omawianym przypadku termin ten przypadł na

31 grudnia 2016 r. �

cz. 6

Przedawnienie

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
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C
zy zdarzyła Ci się sytuacja, w której pacjent nie-

zadowolony z procesu leczenia odgrażał się

złożeniem pozwu cywilnego przeciw Tobie? Nie-

zależnie od zasadności stawianych zarzutów pewnie

zastanawiasz się, jak długo będziesz musiał żyć w nie-

pewności, co do ewentualnych roszczeń. Poznaj odpo-

wiedź na to pytanie na podstawie nowego przykładu.

U pani A. od urodzenia występowało schorzenie w posta-

ci uniesienia piątych palców obu stóp na skutek przykur-

czu. Przykurcz pogłębił się po dwóch ciążach pacjentki.

W związku z tym zdecydowała się na zabieg mający na

celu zniwelowanie przykurczu i usprawnienie palców.

13.07.2013 r. pani A. zgłosiła się na oddział szpitala

specjalistycznego w X., by poddać się planowej opera-

cji piątego palca prawej stopy. Operacja, która była

zaplanowana na 14.07.2013 r., miała polegać na prze-

cięciu ścięgna i wyprostowaniu palca zgiętego na sku-

tek przykurczu ścięgien. 14.07.2013 r. podczas obcho-

du chora została poinformowana, że lekarze doszli do

wniosku, iż musi się poddać innej operacji niż ta, na

którą została zakwalifikowana. Operacja ta miała pole-

gać na wyprostowaniu palca oraz obniżeniu podbicia.

Stwierdzono bowiem, że u pacjentki rozwinęło się pła-

skostopie poprzeczne. 16.07.2013 r. odbyła się również

operacja osteotomii poprzecznej stępu prawego oraz

korekcji palca piątego stopy po stronie prawej. Pod-

czas zabiegu wykonano klinową resekcję stępu prawe-

go. Uwolniono rozcięgno podeszwowe od guza pięto-

wego i odcięto dystalnie prostownik palca piątego

stopy prawej. Zastosowano gips okrężny podudziowy.

Operacja została przeprowadzona przez dr. Z. Wszyst-

kie badania wykonywane po zabiegu wskazywały zda-

niem lekarzy na to, że operacja się udała, a gojenie

przebiega prawidłowo.

20.07.2013 r. pacjentka została wypisana do domu. Pod-

czas szeregu wizyt kontrolnych pacjentce wielokrotnie

zmieniano gips. Stale chodziła o kulach i nie stawała na

operowanej nodze.

Pani A. od początku sygnalizowała, że boli ją noga

w kostce, na co lekarze odpowiadali, że w tym miejscu

niczego nie robili, więc nie ma ku temu powodów. Pa-

cjentka zauważyła także, że od spodu stopy wystaje jej

kość, ale lekarz zapewniał, że to nie znaczy, że operacja

się nie powiodła, a gdy pacjentka zacznie obciążać nogę,

sytuacja się poprawi. Dolegliwości stopniowo ustępowa-

ły, jednak o wiele wolniej niż zapewniali lekarze.

Na początku 2014 r. pani A. udała się na konsultację do

innego lekarza – dr. W. Wykonane badania radiologiczne
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S
prawy dotyczące błędów lekarskich są zazwyczaj

skomplikowane i długotrwałe, niezależnie od tego,

czy toczą się w ramach postępowania cywilnego,

czy karnego. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że

postępowanie wyjaśniające może obejmować złożone

i wieloetapowe procedury medyczne, których analiza

bywa czasochłonna. Materiał dowodowy w tego rodzaju

sprawach obejmuje dokumentację medyczną, zeznania

świadków oraz opinie biegłych. Te ostatnie są niejedno-

krotnie uzupełniane lub powołuje się innych biegłych.

Wymienione czynniki oraz zjawisko przewlekłości spraw

w sądach powszechnych powodują, że postępowania

w sprawach błędów lekarskich trwają co najmniej kilka

lat, zanim zapadnie prawomocne rozstrzygnięcie.

Długotrwałość postępowań sądowych ma wiele nega-

tywnych konsekwencji, jedną z najważniejszych jest nie-

pewność, co do zasadności podniesionych roszczeń lub

zarzutów. Lekarz, któremu postawiony zostanie zarzut

w postępowaniu karnym, może się spodziewać, że przez

najbliższe lata będzie osobą podejrzaną o popełnienie

przestępstwa. Chociaż chronić go będzie zasada do-

mniemania niewinności, sam fakt, że pozostaje w stanie

oskarżenia i trwa postępowanie karne przeciw niemu,

stanowi realną dolegliwość. Podobnie ma się rzecz

z roszczeniami cywilnymi, w zakresie których stan nie-

pewności co do ich zasadności prowadzi do zwiększania

się dochodzonych roszczeń o odsetki ustawowe. W tym

kontekście ważnymi instytucjami o charakterze gwaran-

cyjnym stają się: przedawnienie roszczeń majątkowych

oraz przedawnienie karalności, których istotą jest ustale-

nie granic czasowych prowadzenia określonych postępo-

wań. Warto przy tym wskazać, że okresy przedawnienia

są w polskim prawie relatywnie długie, a tendencją

zmian w prawie karnym jest ich przedłużanie.

Kodeks cywilny w art. 442(1) §1 i 3 wprowadza ogólną re-

gułę mówiącą, że roszczenie o naprawienie szkody na

osobie ulega przedawnieniu w terminie trzech lat od

dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie

i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Wynika z tego,

że roszczenia cywilnoprawne związane z uszczerbkiem

na zdrowiu lub zgonem nie ulegną przedawnieniu zanim

nie upłyną trzy lata od dnia, gdy osoba uprawniona do-

wiedziała się o szkodzie albo przy zachowaniu należytej

staranności mogła się o niej dowiedzieć, a jednocześnie

dowiedziała się o osobie fizycznej lub prawnej obowiąza-

nej do jej naprawienia albo przy zachowaniu należytej

staranności mogła się o niej dowiedzieć. W praktyce

może to oznaczać, że trzyletni okres przedawnienia li-

czony będzie bezpośrednio od zdarzenia medycznego,

które wywołało szkodę, jeśli fakt jej zaistnienia oraz oso-

ba odpowiedzialna będą od razu poszkodowanemu zna-

ne. Jednak może być też tak, że ujawnienie określonych

konsekwencji zdarzenia medycznego nastąpi później,

w dodatku pewien czas zajmie poszkodowanemu usta-

lenie, kto jest podmiotem odpowiedzialnym. Okres

przedawnienia będzie wówczas liczony dopiero od dnia,

gdy poszkodowany nabędzie pełną wiedzę w tym zakre-

sie. Warto przy tym dodać, że upływ terminu przedaw-

nienia nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu powództwa

o odszkodowanie, ale pozwany może w takim procesie

podnieść zarzut, że roszczenie jest przedawnione. Istot-

ne jest jednak, że jeśli poszkodowany podejmie czynno-

ści zmierzające do dochodzenia roszczeń przed sądem

powszechnym zanim roszczenie ulegnie przedawnieniu,

to odszkodowanie na jego rzecz może być zasądzone,

niezależnie od tego, ile będzie trwało postępowanie

przed sądem.

Kodeks karny w art. 101 normuje instytucję przedawnie-

nia karalności przestępstw, której istotą jest niemożność

wszczęcia postępowania w sprawie lub konieczność jego

umorzenia, jeśli się toczy, po upływie określonego czasu

od popełnienia przestępstwa. Czyny z art. 155 (nieumyśl-

ne spowodowanie śmierci) oraz 160 §2 k.k. (narażenie na

bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci lub ciężkiego

uszczerbku na zdrowiu), czyli te, które najczęściej za-

rzuca się lekarzom, przedawniają się z upływem dzie-

sięciu lat od ich popełnienia. Przy czym art. 102 k.k.

wprowadza regułę, że jeśli w tym okresie zostanie

wszczęte postępowanie karne, przedawnienie karalno-

ści następuje po upływie dodatkowych pięciu lat.

W konsekwencji czyn z art. 155 k.k. popełniony w 2019 r.

przedawni się w 2029 r., a jeśli w tym okresie wszczęte

zostanie postępowanie karne, okres ten ulegnie prze-

dłużeniu do 2034 r. Warto dodać, że zgodnie z art. 442

(1) §2 k.c., jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa,

roszczenie o jej naprawienie ulega przedawnieniu

z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa,

bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się

o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.�

FILIP NIEMCZYK, adwokat
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Mec. Beata Kozyra-Łukasiak

6 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1471, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o sposobie ustalania najniższego wyna-

grodzenia zasadniczego niektórych pracowni-

ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

6 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1473, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

13 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa

z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach

oraz niektórych innych ustaw, opublikowana

w DzU z 2019 r., poz. 1403.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach od 1 stycznia
2020 r. ewidencja odpadów,rejestr podmiotów wprowa-
dzających produkty, produkty w opakowaniach i gospo-
darujących odpadami oraz roczne sprawozdania o wy-
twarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
sporządzane będą wyłącznie w wersji elektronicznej.

Formularze rejestrowe, aktualizacyjne i o wykreśleniu
z rejestru złożone za pośrednictwem strony internetowej
albo indywidualnego konta w Bazie danych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nie
wymagają opatrzenia ich podpisem.

Pisma w sprawach dotyczących wpisu do rejestru, zmia-
ny wpisu w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru doręcza
się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, chy-
ba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Od 1 stycznia 2020 r. Karta ewidencji odpadów niebez-
piecznych zawiera dodatkowo:

– imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz
numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przeka-
zuje odpad,

– imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz
numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przej-
muje odpad.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywa-
nia dokumentów i wszelkich danych, na podstawie któ-
rych są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów,
przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji
odpadów.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania
powyższych dokumentów i danych, na żądanie organów
uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się za pośred-
nictwem indywidualnego konta w Bazie danych o pro-
duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o go-
spodarce odpadami umożliwia dla danego rodzaju od-
padów identyfikację ich wytwórcy oraz kolejnych posia-
daczy tych odpadów.

Dokumenty ewidencji odpadów, sporządzane za po-
średnictwem indywidualnego konta w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpa-
dami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

Do dokumentów ewidencji odpadów sporządzanych za
okres do 31 grudnia 2019 r. stosuje się przepisy dotych-
czasowe.

20 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa

z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo far-

maceutyczne, opublikowana w DzU z 2019 r.,

poz. 1542.

Apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny może zbyć
produkt leczniczy w celu zaopatrzenia podmiotów in-
nych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność
leczniczą, niebędących podmiotami uprawnionymi do
obrotu produktami leczniczymi, w produkty lecznicze
o kategorii dostępności- wydawane bez przepisu lekarza,
z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających
w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym.

21 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 7 sierpnia 2019 r. w spra-

wie badań lekarskich i psychologicznych osób

występujących o wydanie pozwolenia na broń

lub zgłaszających do rejestru broń pneuma-

tyczną oraz posiadających pozwolenie na broń

lub zarejestrowaną broń pneumatyczną, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 1562.

22 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26

lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu

lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielę-

gniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,

fizjoterapeuty i ratownika medycznego, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 1573.

27 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 24 lipca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie opłat za czynności

wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji

Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żyw-

ności, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1511.
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29 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2019 r. w spra-

wie zmiany rozporządzenia zmieniającego roz-

porządzenie w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1629.

Zmiana rozporządzenia dotyczy przeznaczenia przez
świadczeniodawców oraz podwykonawców środków
otrzymanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz ra-
townictwo medyczne, w taki sposób, aby zapewnić
średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym
składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych dla ratowników
medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole
ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przeli-
czeniu na jeden etat albo równoważnik etatu w wysoko-
ści 1200 zł miesięcznie, za okres od 1 lipca 2019 r.
do 31 marca 2020 r.

29 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 27 sierpnia 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie ogólnych

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki

zdrowotnej, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 1628.

Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie 14 dni od dnia
wejścia w życie rozporządzenia, przekaże do dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, za pośred-
nictwem serwisów internetowych, informację według
stanu na 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położ-
nych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników
etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na
formę wykonywania zawodu.

Świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy
posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna,
w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową
jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza wspomnianą
informację w 2019 r. także według stanu na 1 października
2019 r. i przekazuje do 14 października 2019 r.

30 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 9 sierpnia 2019 r. w spra-

wie programu pilotażowego „Standard szpital-

nego żywienia kobiet w ciąży i w okresie

poporodowym – Dieta Mamy”, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1537.

30 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 14 sierpnia 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycz-

nej i leczenia uzależnień, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1640.

1 września 2019 r. weszła w życie ustawa

z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji

leków, środków spożywczych specjalnego prze-

znaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-

dycznych oraz niektórych innych ustaw, opubli-

kowana w DzU z 2019 r., poz. 1096.

1 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 2 sierpnia 2019 r. w spra-

wie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medycz-

ne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1555.

1 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

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

wie badań lekarskich osób ubiegających się

o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierow-

ców, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1659.

1 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie badań lekarskich kandydatów do

szkół ponadpodstawowych lub wyższych

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów

i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz

doktorantów, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 1651.

4 września 2019 r. weszła w życie ustawa

z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-

czego niektórych pracowników zatrudnionych

w podmiotach leczniczych, opublikowana

w DzU z 2019 r., poz. 1565.

Do 30 czerwca 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadni-
cze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy określo-
nego w załączniku do ustawy i kwoty 3900 zł brutto.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. najniższe wyna-
grodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczyn-
nika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty
4200 zł brutto.

7 września 2019 r. weszła w życie ustawa

z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw

w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze

e-zdrowia, opublikowana w DzU z 2019 r.,

poz. 1590.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w następujących
aktach prawnych:

� ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Lekarz może udzielić upoważnienia do wystawiania re-
cept lub skierowań w jego imieniu osobie wykonującej:

– zawód medyczny, o której mowa w przepisach ustawy
o działalności leczniczej,
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– czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, a także czynności związane z utrzyma-
niem systemu teleinformatycznego, w którym prze-
twarzana jest dokumentacja medyczna i zapewnie-
niem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie
upoważnienia administratora danych, o których mowa
w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.

Osoby upoważnione do wystawiania recept lub skie-
rowań mogą być dopuszczone do przetwarzania
danych osobowych zawartych w tych dokumentach
po wydaniu im przez podmiot wykonujący działalność
leczniczą upoważnienia do ich przetwarzania. Osoby
te mogą być obecne przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych oraz są obowiązane do zachowania
poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych
w związku z wystawianiem recepty lub skierowania.
Zachowanie poufności obowiązuje również po śmierci
pacjenta.

Upoważnienie do wystawiania recept lub skierowań
może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesię-
cy, przy czym po upływie tego okresu można udzielić
kolejnych upoważnień na okres nie dłuższy niż 12 mie-
sięcy. Upoważnienie to może być w każdym czasie
cofnięte przez lekarza lub podmiot wykonujący działal-
ność leczniczą. Cofnięcie upoważnienia do wystawia-
nia recept lub skierowań przez podmiot wykonujący
działalność leczniczą następuje po uprzednim uzgod-
nieniu z lekarzem.

Od dnia udzielenia upoważnienia do wystawiania re-
cept lub skierowań do dnia jego cofnięcia albo wyga-
śnięcia osoba upoważniona jest obowiązana do zapew-
nienia zgodności danych zamieszczonych na tych
receptach i skierowaniach z danymi zawartymi w doku-
mentacji medycznej.

Udzielanie upoważnień następuje za pośrednictwem
Rejestru Asystentów Medycznych.

Określenie odpłatności na recepcie w postaci elektro-
nicznej może nastąpić przy wykorzystaniu udostępnio-
nego nieodpłatnie narzędzia informatycznego, o któ-
rym mowa w przepisach ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia.

Lekarz i świadczeniodawca nie ponoszą odpowiedzial-
ności za skutki błędnego działania narzędzia informa-
tycznego, polegającego na nieprawidłowym określeniu
odpłatności w związku z rozbieżnością danych zawar-
tych w tym narzędziu a przepisami prawa, w szczegól-
ności z wykazami leków refundowanych, zamieszczony-
mi w obwieszczeniu ministra zdrowia.

 W przypadku leków określonych w wykazach, objętych
refundacją w ramach kategorii dostępności refundacyj-
nej określonej w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy (w całym
zakresie zarejestrowanych wskazań), dla których istnieją
refundowane odpowiedniki, lekarz wystawiając receptę,
może przyjąć jako zakres zarejestrowanych wskazań
wskazania określone dla wszystkich odpowiedników
refundowanych w ramach tej kategorii dostępności
refundacyjnej (od 1 lipca 2020 r.)

� ustawie – Prawo farmaceutyczne

� ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych

� ustawie o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia może nadać uprawnienia
do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego
lekarzowi,pielęgniarce i położnej realizującym zadania
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla świadcze-
niodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej
w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, oraz osobie
zatrudnionej u tego świadczeniodawcy pod warunkiem,
że co najmniej imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby
zostały przekazane do NFZ w ramach zawartej umowy.

� ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Kierownikiem podstawowego zespołu ratownictwa me-
dycznego, może być osoba wskazana przez dysponenta
jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielę-
gniarką systemu, która posiada doświadczenie w udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych w zespole ratownictwa
medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycz-
nego lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w wymiarze
co najmniej 5 tys. godzin w okresie ostatnich 5 lat.

W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego zostanie stwierdzony stan, który wymaga
transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala,
w którym znajduje się centrum urazowe lub centrum
urazowe dla dzieci, albo do jednostki organizacyjnej
szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa me-
dycznego, lub gdy tak zadecyduje kierownik zespołu
ratownictwa medycznego, osobę w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego transportuje się bezpośrednio
do szpitala, w którym znajduje się odpowiednie centrum
albo jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbęd-
nych dla ratownictwa medycznego, wskazanego przez
dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordyna-
tora ratownictwa medycznego. W przypadku transportu
poza obszar działania dyspozytorni medycznej transport
koordynuje wojewódzki koordynator ratownictwa
medycznego.

Odmowa przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, pacjenta urazowego albo pacjenta urazo-
wego dziecięcego przez szpital od jednostek systemu
skutkuje zastosowaniem kary umownej określonej
w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub
niezwłocznym rozwiązaniem tej umowy.

� ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Jednostka podległa ministrowi zdrowia właściwa w za-
kresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia udo-
stępnia nieodpłatnie narzędzie informatyczne przezna-
czone do określania odpłatności, o których mowa
w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, na recepcie w postaci elektronicznej.

PRAWO
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Minister zdrowia zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej dane pozwalające na utworzenie w systemie
teleinformatycznym usługodawcy tego narzędzia oraz
jego aktualizacje.

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, zawarte
w elektronicznej dokumentacji medycznej usługobiorcy,
zgromadzone w systemie teleinformatycznym usługo-
dawcy, są udostępniane za pośrednictwem Systemu
Informacji Medycznych.

Dostęp do danych osobowych lub jednostkowych
danych medycznych usługobiorców, przetwarzanych
w systemie teleinformatycznym usługodawcy lub
w SIM, mają:

– pracownik medyczny, który wytworzył elektroniczną
dokumentację medyczną zawierającą dane osobowe
lub jednostkowe dane medyczne usługobiorcy,

– pracownik medyczny wykonujący zawód u usługo-
dawcy, u którego została wytworzona elektroniczna
dokumentacja medyczna zawierająca dane osobowe
lub jednostkowe dane medyczne usługobiorcy,
w związku z wykonywaniem przez niego zawodu
u tego usługodawcy, jeżeli jest to niezbędne do prowa-
dzenia diagnostyki lub zapewnienia ciągłości leczenia,

– lekarz, pielęgniarka lub położna udzielający usługo-
biorcy świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej,

– każdy pracownik medyczny w sytuacji zagrożenia
życia usługobiorcy.

W przypadkach innych niż określone wyżej udostępnie-
nie danych osobowych lub jednostkowych danych

medycznych z systemu teleinformatycznego usługo-
dawcy lub z SIM następuje za zgodą usługobiorcy lub
jego przedstawiciela ustawowego. Wyrażając zgodę,
wskazuje się zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do
tych danych.

Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do
7 stycznia 2020 r.

Od 1 grudnia 2019 r. obwieszczenia zawierające wykazy
refundowanych leków, środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz-
nych są ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku urzę-
dowym ministra zdrowia co najmniej na 7 dni przed
dniem, na który ustala się wykazy.

� ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej

Skierowania wymienione w rozporządzeniu ministra
zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wy-
stawianych w postaci elektronicznej w Systemie
Informacji Medycznej (DzU z 2019 r., poz. 711) mogą być
wystawiane w postaci papierowej do 7 stycznia 2021 r.

11 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 13 sierpnia 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie warunków

występowania o sporządzenie dokumentu elek-

tronicznego potwierdzającego prawo do świad-

czeń opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1621.

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12

kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad ucznia-

mi, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1078. �
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Na
konferencji z okazji przypadającego
13 września Światowego Dnia Sepsy infor-
macjami dzielili się eksperci, podkreślając,

że najczęstszą przyczyną sepsy u zdrowych starszych
niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym są zakażenia
bakteryjne pałeczką hemofilną typu b, pneumokokami
i meningokokami.

– W Polsce największy problem sprawia sepsa meningo-

kokowa u dzieci w pierwszych dwóch latach życia, z którą

wiąże się 80 proc. spraw sądowych w pediatrii – wyja-
śniał dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki
Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM, przewod-
niczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. – Lekarze

nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu sepsy menin-

gokokowej, gdyż występuje ona dość rzadko. Według
danych NIZP-PZH w 2018 r. w Polsce rozpoznano 200
przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej.

– Sepsa meningokokowa początkowo jest trudna do roz-

poznania, a jednocześnie zakażenie postępuje bardzo

szybko, notowana jest wysoka śmiertelność i duże ryzyko

powikłań. Dlatego profilaktyka w postaci szczepień

ochronnych jest uzasadniona u każdego dziecka – podkre-
ślał lek. Piotr Hartmann, prezes Fundacji Rozwoju Pedia-
trii, kierujący Oddziałem Pediatrii w Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym. – Z moich obserwacji wynika, że

niewiele dzieci w pierwszym roku życia jest szczepionych

przeciw meningokokom. Rodzice myślą, że skoro dziecko

przebywa w domu, nie ma kontaktu z innymi dziećmi, to

nie ma się gdzie zakazić. Wiek dziecka jest już czynnikiem

ryzyka. Zapadalność w pierwszym roku życia jest dwudzie-

stokrotnie wyższa niż w całym społeczeństwie.

Lekarze zwracali uwagę, że pierwsze objawy są mało
charakterystyczne (przypominają przeziębienie lub gry-
pę), ale sepsa rozwija się błyskawicznie i w ciągu 24
godzin może doprowadzić do śmierci pacjenta. Gorącz-
ka lub hipotermia, przyspieszenie akcji serca, zimne
kończyny, przedłużony powrót kapilarny, przyspieszony

oddech, bóle kończyn, ból brzucha, wymioty, czasami
biegunka, senność, zaburzenia świadomości, krwotocz-
na wysypka (nie zawsze występuje i nie od razu) mogą
świadczyć o sepsie, a w przypadku jej podejrzenia nale-
ży chorego jak najszybciej zawieźć do szpitala.

– Nie minęło nawet kilka godzin, a stan syna dramatycznie

się zmienił: był uśmiechnięty i nagle stał się prawie zupełnie

nieprzytomny – wspominała Katarzyna Michalska, matka
3,5-letniego chłopca, który w wieku 18 miesięcy przeszedł
sepsę meningokokową. Na szczęście nie pozostawiła
śladów. – A przecież zanim trafiliśmy na OIOM, byliśmy

dwa razy na konsultacji lekarskiej. Za pierwszym razem

lekarz nie potrafił powiedzieć, co dzieje się z Maćkiem.

Oprócz wysokiej gorączki, nie było innych objawów.

Eksperci podkreślają, że dzieci w Polsce w pierwszej
kolejności powinny być szczepione przeciw meningoko-
kom typu B, które wywołują najwięcej przypadków
inwazyjnej choroby meningokokowej (występuje pod
postacią sepsy i/lub sepsy z zapaleniem opon mózgo-
wo-rdzeniowych) zarówno u dzieci w pierwszym roku
życia (77 proc.), jak i w całej populacji (66 proc.).

W Polsce szczepienia przeciw meningokokom są tylko
zalecane, a zatem odpłatne. Refunduje się je np. w Wiel-
kiej Brytanii, a ich wprowadzenie spowodowało spadek
zachorowań o 50 proc. Większa zapadalność na sepsę
o podłożu bakteryjnym (pneumokokowym lub meningo-
kokowym) ma miejsce w okresie jesienno-zimowym.

Szacuje się, że na świecie rocznie na sepsę zapada
27–30 mln osób (w Polsce co najmniej 50 tys.),
a 6–9 mln umiera. Aż 1,2 mln przypadków sepsy dotyczy
dzieci. 10–30 proc. osób, które przeżyły sepsę, cierpi
z powodu długotrwałych następstw choroby – od zabu-
rzeń psychicznych przez utratę słuchu po inwalidztwo
w wyniku amputacji kończyn. Światowa Organizacja
Zdrowia ustanowiła usprawnienie rozpoznania sepsy
priorytetem dla narodowych systemów zdrowia. �   ach

Wiedza i czas…
w walce z sepsą

W walce z sepsą decydujące znaczenie ma wiedza – podkreślają

organizatorzy kampanii edukacyjnej „Wyprzedź meningokoki! Liczy

się czas”. Po pierwsze, znajomość objawów, ponieważ ze względu na

błyskawiczny przebieg (zwłaszcza sepsy meningokokowej) skutek

leczenia zależy od jak najszybszego rozpoznania. Po drugie, wiedza

na temat profilaktyki, gdyż dzięki szczepieniom zagrożeniu można

zapobiegać.

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Przeciw
grypie

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy pani dr Ewie Nicie i panu dr. Hubertowi Heleniakowi oraz całemu personelowi

Oddziału Hematoonkologii Szpitala Onkologicznego Magodent w Warszawie za ponaddwuletnie

leczenie mojego teścia Wacława Gawora oraz objęcie go opieką do ostatnich dni.

Ewa Gawor z mężem i rodziną

E
ksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania

Grypy podkreślają, że szczepienia są najbardziej

znaną, najskuteczniejszą i potwierdzoną naukowo

metodą zapobiegania grypie. Podczas tegorocznej de-

baty Flu Forum zachęcali do efektywnego rekomendo-

wania szczepień przeciwko grypie. Podkreślali, że na

szczepienie nigdy nie jest za późno i zalecali ich wyko-

nywanie w dowolnym momencie sezonu szczepień

(wrzesień – grudzień), gdyż najistotniejszy jest nie mie-

siąc zaszczepienia, ale czas (2–3 tygodnie) potrzebny na

wykształcenie odporności, a grypa najczęściej atakuje

zimą – szczyt zachorowalności przypada w pierwszych

trzech miesiącach roku.

– Wyszczepialność przeciwko grypie mozolnie

rośnie – podkreślał prof. dr hab. n. med.

Adam Antczak, przewodniczący Rady Na-

ukowej OPZG. – Od 2016 r. obserwujemy

zwiększanie się liczby osób zaszczepionych.

W sezonie 2018/2019 było mniej zachoro-

wań na grypę i schorzenia grypopochodne,

mniej hospitalizacji, ale trzy razy więcej

zgonów.

Według danych NIZH-PZH w minionym sezo-

nie epidemicznym z powodu grypy i podejrzeń

zachorowań na grypę hospitalizowano ponad 17,5 tys.

osób. Przyczyną skierowania do szpitala w przypadku

blisko 500 osób były objawy występujące w układzie

krążenia, a w przypadku ponad 16 tys. – dolegliwości

w układzie oddechowym. Potwierdzono 150 zgonów

z powodu grypy, w tym 78 w grupie osób w wieku 65+.

W sezonie 2018/2019 poziom wyszczepialności przeciw-

ko grypie wyniósł w Polsce 3,9 proc. (w sezonie 2017/

/2018 – 3,64 proc.). Najwyższy odnotowano w grupie

wiekowej 65+ (14,2 proc.), najniższy u dzieci do 4. roku

życia (około 1 proc.).

– Szczepienia to inwestowanie we własne zdrowie,

a może nawet nasz obowiązek obywatelski – przekony-

wał dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, główny inspektor

sanitarny. Podkreślał rolę środowiska medycznego

w promowaniu idei szczepień, wskazując na współpracę

GIS z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie oraz z Okrę-

gową Izbą Aptekarską w Warszawie przy organizacji

akcji szczepienia medyków i farmaceutów. – Mamy

ogromne wsparcie ze strony młodych lekarzy, rezyden-

tów. Chcą się szczepić.

– My, lekarze, musimy dać dobry przykład. Nie wyobra-

żam sobie, aby lekarz opiekujący się dzieckiem z nowo-

tworem, wadą serca nie był zaszczepiony – apelowała

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant kra-

jowy w dziedzinie pediatrii.

W opinii ekspertów szczepieniom przeciwko grypie po-

winny poddać się osoby z grup ryzyka: dzieci, kobiety

w ciąży, chorujący na schorzenia układu krążenia, prze-

wlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, osoby

dializowane, a także seniorzy. Szczepionka przeciw grypie

zapobiega nie tylko zachorowaniu, ale przede wszystkim

groźnym dla zdrowia i życia powikłaniom pogrypowym.

Prawdopodobieństwo ich wystąpienia u osób po 65. roku

życia wzrasta niemal trzykrotnie.

– Pacjenci dializowani powinni być zaszczepieni, gdyż

w salach dializ nie są izolowani – uczulał prof. dr hab.

n. med. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie

nefrologii. – Dlatego wzajemnie się zarażają, ale zarażają

również personel medyczny.

– Szczepienia przeciw grypie są zalecane kobietom

ciężarnym przez WHO od 2005 r. – tłumaczyła

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, ekspert

OPZG. – Kobiety w ciąży nie chorują na grypę

częściej niż cała populacja, ale jej przebieg jest

cięższy. 10 proc. hospitalizowanych wymaga

intensywnej opieki medycznej, grypa zwięk-

sza ryzyko obumarcia płodu, przedwczesnego

porodu, niskiej masy ciała noworodka.

Podczas spotkania dyskutowano o możliwo-

ściach zwiększenia dostępności szczepień prze-

ciwko grypie m.in. przez rozszerzenie kompetencji pielę-

gniarek, które po odpowiednim przeszkoleniu mogłyby

kwalifikować do szczepienia osoby zdrowe. Przedsta-

wiono również koncepcję szczepienia w aptekach, gdyż

takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem w 12 pań-

stwach w Europie.

– To rozwiązanie korzystne dla pacjenta – mówiła Elżbie-

ta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Apte-

karskiej. – Oczywiście farmaceuta musiałby przejść od-

powiednie przeszkolenie i należałoby określić standardy

takiej usługi oraz standardy apteki, w której byłyby wyko-

nywane. Niezbędna jest zatem zmiana przepisów prawa.

Organizatorzy debaty zachęcali do podpisania Manifestu

Ekspertów Unii Europejskiej na rzecz upowszechniania

szczepień przeciw grypie. Manifest jest zamieszczony na

stronie: www.opzg.pl. �                                                        ach
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Dla nowodworskich

wcześniaków
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał

w darze od jednej z fundacji nowoczesny inkubator

zamknięty.

Urządzenie zostało przekazane Oddziałowi Neonatologii

i będzie służyło do intensywnej terapii noworodków, do

podtrzymywania procesów życiowych wcześniaków i ich

rozwoju.

Grzybiarze roznoszą

groźną chorobę
Panoszący się od dłuższego czasu w Polsce ASF,

czyli afrykański pomór świń, może stanowić zagro-

żenie dla zbierających w lasach grzyby i jagody.

Jedni, zwłaszcza rolnicy hodujący trzodę chlewną, mogą

chorobę zawlec do lasu, a inni przenieść z niego do swo-

ich gospodarstw. Dotyczy to m.in. województwa mazo-

wieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lu-

belskiego.

„Osoby mające jakikolwiek kontakt ze świniami nie po-

winny uczestniczyć w pozyskiwaniu owoców leśnych

i grzybów na ww. obszarach ze względu na możliwość

przypadkowego i niezamierzonego przeniesienia wirusa

ASF na zwierzęta gospodarskie” – głosi komunikat Głów-

nego Inspektoratu Weterynarii.

Walka z otyłością
W Makowie Mazowieckim rozpoczęły się zajęcia

w ramach projektu „Zdrowie smakuje – przeciw-

działanie otyłości wśród dzieci”, współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

To druga część akcji. Wcześniej była realizowana w Prza-

snyszu. Liderem jest Samodzielny Publiczny ZOZ w Ma-

kowie Mazowieckim, partnerem Fundacja ProEdoo.

Przedsięwzięcie jest adresowane do dzieci z klas I–VI

z podejrzeniem otyłości lub z otyłością już stwierdzoną.

Zajęcia będą trwały przez cały rok szkolny 2019/2020.  mkr

Dramatyczna sytuacja

szpitala w Kozienicach
Blisko 70 mln zł sięga już zadłużenie szpitala

w Kozienicach. Czy powołany przez Radę Powiatu

zespół ds. reagowania i opracowania działań

naprawczych uratuje placówkę przed likwidacją,

której obawia się wielu pracowników i pacjentów?

Szczepmy dzieci

przeciwko grypie
Grypa u dzieci jest bagatelizowana – twierdzą

eksperci. A przecież dzieci chorują na nią trzy razy

częściej niż dorośli i są narażone na powikłania.

Zdrowe dzieci, bez współistniejących chorób,

w wieku 0–14 lat, są hospitalizowane z powodu

powikłań pogrypowych tak samo często jak

dorośli z grup wysokiego ryzyka.

– Dzieci nie mają jeszcze wyrobionej odporności

– tłumaczy dr hab. n. med. Ernest Kuchar, przewodni-

czący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. – Dlatego

ciężej chorują niż osoby starsze, które wprawdzie są

schorowane, ale mają wykształconą odporność.

Najczęstsze powikłania to m.in.: zapalenie ucha środ-

kowego, infekcje górnych dróg oddechowych i płuc,

choroby serca oraz charakterystyczne dla wieku dzie-

cięcego objawy występujące w ośrodkowym układzie

nerwowym (drgawki, zapalenie mózgu, encefalopa-

tia). Charakterystycznym objawem grypy u dzieci jest

bardzo wysoka gorączka, sięgająca 40–41 stopni. To

ważny sygnał dla rodziców, ponieważ z małym dziec-

kiem trudno się porozumieć, nie poskarży się na

łamanie w kościach, bóle mięśni czy nawet ból głowy.

– Grypa należy do sezonowych chorób zakaźnych,

bywa, że w jednym roku jest więcej jej przypadków,

w następnym mniej – mówi prof. Teresa Jackowska,

krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. – Mniej za-

chorowań nie oznacza stałej poprawy. W sezonie na

oddziale pediatrycznym, który znam, 5–10 proc. dzieci

jest hospitalizowanych z powodu grypy. Zdecydowanie

więcej niż dorosłych. Choroba u dzieci jest trudna do

rozpoznania, zdarza się, że nawet w szpitalu zostanie

postawiona zła diagnoza. Dlatego najskuteczniejsza

i szybka metoda to wykonanie testu rt-PCR. Ale oczy-

wiście najlepszym sposobem przeciwdziałania grypie

jest zaszczepienie dziecka.

Wyszczepialność przeciwko grypie w Polsce jest bar-

dzo niska, średnio wynosi 4 proc., w przypadku dzieci

– poniżej 1 proc.! Nawet hospitalizacja w jednym roku

nie skłania rodziców do zaszczepienia dziecka w na-

stępnym. Trudno zrozumieć taki lekceważący stosu-

nek do problemu. Jeszcze dziwniejsze jest zjawisko

lekceważenia tego szczepienia przez niektórych pra-

cowników medycznych. Szczepionka dla grup ryzyka,

m.in. pracowników służby zdrowia, jest refundowana.

A jednak nie wszyscy z niej korzystają.

In vitro na Mazowszu
Zgodnie z decyzją radnych sejmiku mazowieckiego

ze środków samorządu wojewódzkiego zostanie

sfinansowany program leczenia niepłodności me-

todą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkań-

ców Mazowsza.

Z MAZOWSZA
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Perspektywy szpitala rysują się w ciemnych barwach,

czego nie ukrywa ani szefostwo lecznicy, ani – będące

jej organem założycielskim – Starostwo Powiatowe

w Kozienicach, w którym utworzono specjalny zespół

ds. reagowania i opracowania działań naprawczych.

Podczas niedawnej sesji Rady Powiatu Zbigniew Sit-

kowski, przewodniczący zespołu, zaproponował kilka

pomysłów na wyjście z kryzysu. Jednym z nich jest

ograniczenie liczebności kadry administracyjnej szpita-

la – z obecnych 55 osób do 20. Do uratowania lecznicy

miałoby się przyczynić także zaangażowanie zewnętrz-

nej firmy konsultingowej, która profesjonalnie przyjrza-

łaby się jej organizacji i finansom.

Pomysłów na poprawę sytuacji pojawia się wiele. Na

początku roku dyrektor placówki Jarosław Pawlik zapo-

wiedział likwidację łóżek na trzech oddziałach: zakaź-

nym, chirurgii i ortopedii. Miało to uchronić lecznicę

przed likwidacją. Nie uratowało jednak jej szefa przed

zwolnieniem – pod koniec lutego Pawlik został odwoła-

ny. Nowym dyrektorem został Roman Wysocki. Kolejny

plan ratunkowy zakładał przejęcie placówki przez gmi-

nę, jednak bez długów, które miałby spłacić powiat.

Na to nie zgodzili się jednak radni.

Inną koncepcją było wydzierżawienie szpitala prywat-

nemu inwestorowi. Przeciwko temu rozwiązaniu prote-

stowali z kolei pracownicy obawiający się masowych

zwolnień. „Trudno wyobrazić sobie zapewnienie przez

władze powiatu dostępu do publicznej służby zdrowia

mieszkańcom regionu, w sytuacji gdy zarządcą szpitala

jest prywatna spółka, której głównym celem jest wypra-

cowanie jak największego zysku, a nie – jak do tej pory

było – dobro pacjentów” – napisali w liście otwartym

przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających

pracowników kozienickiego szpitala.

Relacje szefostwa placówki z lekarzami też pozosta-

wiają sporo do życzenia. – Jest bardzo dużo nieporozu-

mień wśród lekarzy, brak współpracy. Są oczywiście

oddziały, w których współpraca przebiega bez żadnych

problemów. Jednak w większości atmosfera jest pod-

grzewana przez ludzi niezadowolonych z dotychczaso-

wych decyzji moich i ich przełożonych – mówił na sesji

Roman Wysocki.

Nieporozumienia rozwiązałby może dyrektor ds. lecz-

nictwa, jednak dwa konkursy na to stanowisko nie

przyniosły rozstrzygnięcia. Nie było nawet jednego

kandydata. W szpitalu brakuje także lekarzy, zwłaszcza

na radiologii i na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Zaproszenie do

Akademii Onkologicznej
„Diagnostyka i leczenie zmian ogniskowych w wą-

trobie” – to temat kolejnego szkolenia w ramach

Akademii Onkologicznej dla lekarzy podstawowej

opieki zdrowotnej. Zorganizowane zostało przez

Radomskie Centrum Onkologii.

Spotkanie kursantów Akademii Onkologicznej odbyło się

24 września w siedzibie Radomskiego Centrum Onkolo-

gii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca ’76. Przybyli

mogli wysłuchać m.in. prelekcji specjalisty radiologa

Tomasza Łęgowika o roli badań obrazowych w diagno-

styce zmian wątroby oraz wykładu onkologa klinicznego

Violetty Trąbińskiej „Rola leczenia systemowego zmian

nowotworowych w wątrobie”. Dr hab. Zoran Stojčev,

dyrektor medyczny RCO, opowiedział o zastosowaniu

termoablacji jako uzupełnieniu innych metod leczenia

raka wątroby. Patomorfolog Katarzyna Sikora przedsta-

wiła znaczenie swojej specjalności w rozpoznawaniu

zmian ogniskowych w wątrobie. Za udział w szkoleniu

przyznane zostały punkty edukacyjne.

Akademia Onkologiczna to projekt realizowany w ra-

domskiej placówce od dwóch lat. Konferencje szkole-

niowo-naukowe poświęcone są problemom diagnostyki

i leczenia nowotworów. Organizatorzy prezentują nowe

trendy i techniki, ale również specyficzne sytuacje kli-

niczne, zasady rozpoznawania choroby oraz opieki nad

pacjentami, którzy ją przebyli.

Bardzo ważnym zadaniem Akademii Onkologicznej jest

poprawa komunikacji między onkologami a lekarzami

podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ w leczeniu

nowotworów koordynacja ich działań odgrywa funda-

mentalną rolę. W praktyce bywa z tym różnie.

Niektóre spotkania przeznaczone są dla chorych i ich

rodzin. Podczas poprzedniej konferencji, która odbyła

się wiosną tego roku, wykonywano badania profilaktycz-

ne w kierunku wykrycia nowotworów głowy i szyi u osób

w wieku 40–65 lat. Uczestnicy wysłuchali również wy-

kładu onkologa na temat czynników ryzyka występowa-

nia raka oraz mieli okazję odbyć indywidualne rozmowy

z psychoonkologiem, fizjoterapeutą i dietetykiem. �  raf
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„Romantyczny Koncert”
z okazji Dnia Lekarza Seniora odbędzie się

14 listopada 2019 r. w Klubie Lekarza w Warszawie,

przy ul. Raszyńskiej 54.

Chętni do wysłuchania koncertu powinni zgłosić się

do końca października 2019 r. do Renaty Sobolewskiej,

tel. 22-542-83-30. �                                                              rs

Zawody sponsorowane przez Okręgową Izbę

Lekarską w Warszawie, Naczelną Izbę Lekarską

oraz Polskie Towarzystwo Ringo zostały rozegrane

7 września w Warszawie. Odbyły się równolegle

z 18. Memoriałem im. Włodzimierza

Strzyżewskiego w Ringo.

W
yodrębniono kilka grup wiekowych, również – co
warto podkreślić – grupę superseniorów. Zwycięz-

com poszczególnych kategorii wręczono puchary, me-
dale i unikatowe dyplomy, a także kółka do ringo.

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków do 31 grudnia 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.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki
w godz. 12.00–14.00 na obiady klubowe

 do Klubu Lekarza w Warszawie,
przy ul. Raszyńskiej 54.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:
Renata Sobolewska – tel. 22-542-83-30,
e-mail: r.sobolewska@oilwaw.org.pl 

www.proseniore.pl

www.izba-lekarska.pl

www.tlw.waw.pl

OBIADY W KLUBIE LEKARZA

Dla lekarzy/lekarzy dentystów/seniorów

obiady są dofinansowywane

przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

FUNDACJA

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

PRO SENIORE

Zwycięzcy kategorii Dwójki Mieszane:

1. Alesia Venhura i Andrzej Osak,

2. Wanda Michalak i Janusz Siejko,

3. Krystyna Anioł-Strzyżewska i Antoni Stasch

XVIII Mistrzostwa Polski
Lekarzy i Innych Profesji
Ochrony Zdrowia
w Ringo

Reprezentanci OIL w Warszawie zostali zwycięzcami
w poszczególnych kategoriach: Alesia Venhura (w kate-
goriach Młode Lekarki i Dwójki Mieszane), Krystyna
Anioł-Strzyżewska (w kategorii Superseniorki) oraz Be-
ata Domańska wraz z Alesią Venhurą (w kategorii Trójki).

Wystąpili reprezentanci czterech okręgowych izb lekar-
skich, byli też zawodnicy z Niemiec. W punktacji łącznej,
ustalanej w trybie rankingowym, zwyciężyli przedstawi-
ciele warszawskiej OIL, którzy zdobyli 96 pkt., przed
graczami z Pomorskiej OIL (31 pkt.), Dolnośląskiej OIL
(21 pkt.) i Śląskiej OIL (15 pkt.). �

Ze sportowym pozdrowieniem i zachętą do gry w ringo
Krystyna Anioł-Strzyżewska

SPORT
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Runmageddon 2019
14 i 15 września w mikroregionie

Urzecze pod Warszawą odbyły się

zawody Runmageddon.

Szalony bieg z przeszkodami
zgromadził na starcie kilkuset
uczestników. Okręgową Izbę Lekarską
w Warszawie reprezentowała liczna
drużyna mocno zmotywowanych
zapaleńców. Świetna zabawa łączy
trening kondycji i wytrwałości, tak
potrzebnej obecnie w pracy każdego
lekarza, z promocją zdrowego trybu
życia – sprawności i wysiłku
fizycznego na świeżym powietrzu
oraz przyjacielskiej rywalizacji. �
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Prof.

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

JĘZYK NASZ GIĘTKI

OBOCZNOŚĆ
W JĘZYKU

Posłuchać,
zobaczyć…
Posłuchać,
zobaczyć…
Wrzesień 1939
Twórcy ekspozycji „Nieba i ziemi nie widać. War-
szawiacy o wrześniu 1939 r.” oddają głos miesz-
kańcom stolicy i uczestnikom obrony miasta
w pierwszych tygodniach wojny. Pozwalają zwie-
dzającym spojrzeć na losy Warszawy z perspek-
tywy zwykłych ludzi, których historie poznajemy,
słuchając nagrań, oglądając fotosy, dokumenty
i pamiątki. Wystawa w Muzeum Warszawy, uka-
zująca skalę zniszczeń stolicy, została zorganizo-
wana z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Będzie czynna do 5 stycznia.

www.muzeumwarszawy.pl

Festiwal Lubomirskiego
Festiwal im. Księcia Władysława Lubomirskiego
jest otwartą imprezą muzyczną organizowaną ku
czci mecenasa kultury, który przyczynił się do
sukcesu Rubinsteina, Szymanowskiego, Karłowi-
cza, Szeluty, Różyckiego i Fitelberga. Koncerty
festiwalowe odbywają się w różnych terminach
w Krakowie, Lublinie, Łańcucie, a także w Wied-
niu i Lwowie, natomiast w Warszawie (w Filhar-
monii Narodowej i w Łazienkach Królewskich)
od 17 do 21 października.

www.lubomirskifestival.pl

Gdynia – Tel Awiw
Oba miasta powstały w tym samym czasie jako
porty, perły modernistycznej architektury, znaczą-
ce w historii Polski i Izraela ośrodki odzwierciedla-
jące aspiracje i marzenia założycieli. Wystawa
w Muzeum POLIN pokazuje, jak wiele łączy odle-
głe od siebie o 3 tys. km Gdynię i Tel Awiw. Zwie-
dzający mogą spojrzeć na miasta oczami miesz-
kańców, artystów, architektów i polityków.
Ekspozycję można oglądać do 3 lutego.

www.polin.pl

36 x Rembrandt
Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Rembrandta,
by upamiętnić 350. rocznicę śmierci genialnego
malarza, rysownika i rytownika, który stał się
symbolem rozkwitu holenderskiej sztuki XVII w.
Z tej okazji na Zamku Królewskim w Warszawie
będzie można obejrzeć obrazy artysty z polskich
kolekcji „Dziewczyna w ramie obrazu” i „Uczony
przy pulpicie” oraz rysunki i grafiki. Wystawa
czynna od 5 października do 3 listopada.

www.zamek-krolewski.pl                                   ach
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C
iekawym, ważnym i wartościowym, ale czasem dokuczli-
wym zjawiskiem jest oboczność, czyli współwystępowa-

nie różnych form językowych, współistnienie dwóch lub więcej
poprawnych postaci tego samego wyrazu, wyrażenia, frazeolo-
gizmu czy konstrukcji zdania. Oboczności, którą obserwujemy
najczęściej w ortografii lub fleksji (tj. w odmianie wyrazów),
jest w polszczyźnie dość częsta. Nieraz budzi też zbędne dys-
kusje. Wynikają z przyzwyczajeń leksykalnych, to znaczy
z funkcjonowania tzw. słowników własnych (idiolektów) Pola-
ków, gdyż wielu uważa, że po polsku mówi lepiej niż inni.

Przyjrzyjmy się odmianie męskiego liczebnika dwa, a zobaczy-
my, że form obocznych jest sporo. Już w mianowniku liczby
pojedynczej mamy trzy dozwolone postaci: dwaj (bracia),
a jeśli liczebnik ten wiąże się z dopełniaczem, to jeszcze: dwu

(braci) i alternatywnie dwóch (braci). Podobnie jest w dopeł-
niaczu, występują w nim dwie możliwości: dwu i dwóch.
W celowniku są aż trzy dopuszczalne formy: dwu, dwóm i naj-
rzadziej spotykana, i to raczej tylko w języku mówionym, przez
niektórych uważana za przestarzałą: dwom. W bierniku są dwa,
dwu lub dwóch, przy czym dwa ostatnie użycia są do wyboru
przy wymaganym dopełniaczu wyrazu określanego (widzę dwu

braci; widzę dwóch braci), a dwa jest używany, jeśli wyraz
określany nie wymaga dopełniacza (widzę dwa dzbany).
W narzędniku są dwoma lub zamiennie dwu, w miejscowniku
dwoma i dwu, a form wołacza nie ma wcale.

Trochę łatwiej (chciałoby się powiedzieć: lepiej) jest z żeńską
odmianą liczebnika dwa, ponieważ tylko w narzędniku są formy
oboczne, jednak od razu aż trzy: dwiema, dwoma i dwu.

Tylko rodzaj nijaki nie dostarcza rozterek, bo w każdym przy-
padku jest jedna postać.

O tym, którą formę stosować, trzeba decydować samemu, ale
można się czasem spotkać z interwencją redaktora lub nauczy-
ciela, która bywa skutkiem preferencji osobistych, mód języko-
wych lub regionalnych zwyczajów mownych. Czasem wpływ
ma jakiś autorytet. Oto około 30 lat temu pewnej często wystę-
pującej publicznie osobie wydało się, że profesorzy jest mniej
elegancką formą mianownika liczby mnogiej wyrazu profesor

i należy mówić profesorowie. Oba zapisy są do dziś poprawne
i nie wiadomo, który jest lepszy, bo argumentów naprawdę
brak (samo „wydaje się” nie wystarcza), ale profesorowie mo-
mentalnie zyskali poklask. Za nimi poszli psychologowie i wiele
innych, a nawet Norwegowie (może na wzór Szwedów: Szwe-

dzi, dawniej: Szwedowie) czy choćby takie użycia jak nieco
dziwaczne i trudno się wymawiające: stomatologowie. Nadal
wyrazy profesorzy, Norwedzy i stomatolodzy są jednak zupełnie
dobre, a jeśli zastosujemy pewną dozę tolerancji wobec prze-
szłości, to także i Szwedowie. A to dopiero początek problemu.
Będziemy do niego wracać. �
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Aleksander Kotlicki urodził się
w Warszawie. W latach 1946–
1951 uczęszczał do XX Pań-
stwowego Gimnazjum i Li-
ceum w Łodzi. W 1957 r.
ukończył studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycz-

nej w Łodzi. I stopień specjalizacji z chorób wewnętrz-
nych uzyskał w 1962 r., a II stopień – w 1967. W 1988 r.
otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Jego droga
życiowa była pełna nauki, ciężkiej pracy zawodowej
i licznych obowiązków społecznych.

Pracował kolejno w warszawskim Pogotowiu Ratunko-
wym, potem w Poradni Przyzakładowej w Fabryce Den-
tystyczno-Chirurgicznej w Milanówku, na wolontariacie
w Klinice Chorób Wewnętrznych CSK MSW pod kierun-
kiem prof. Stefana Kubickiego i prof. Walentego Hartwi-
ga. W latach 1970–1980 pełnił funkcję zastępcy ordyna-
tora II Oddziału Chorób Wewnętrznych, a potem przez
15 lat ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych CSK
MSW. W 1995 r. przeszedł na emeryturę.

Był autorem 41 publikacji w czasopismach medycznych,
kierownikiem 14 badań klinicznych i uczestnikiem kilku-
nastu, w czasach, gdy nie było komisji bioetycznych, ale
przestrzegano rygorów poprawności i rzetelności pro-
wadzonych badań naukowych.

Należał do Towarzystwa Internistów Polskich i do Pol-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii od czasu jego
powstania, był założycielem i pierwszym prezesem
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Specjalistów.

Przez wiele lat związany z samorządem lekarskim, wielo-
krotnie był delegatem na zjazdy krajowe i okręgowe.

Samorządowi lekarskiemu poświęcił znaczną część swo-
jego życia, pełniąc funkcje przewodniczącego Komisji
Legislacyjnej oraz wiceprzewodniczącego Naczelnego
Sądu Lekarskiego. Od 2008 r. był członkiem Komisji
Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warsza-
wie. Funkcję tę pełnił przez trzy kadencje.

Za swą działalność otrzymał liczne dyplomy, podzięko-
wania i odznaczenia zarówno izbowe, jak i państwowe.

Dr Aleksander Kotlicki to wzór lekarza, wspaniały na-
uczyciel wielu pokoleń młodych medyków, wzór ojca –
niezwykle troskliwego opiekuna syna. Prawdziwy,
szczery przyjaciel, człowiek o nieograniczonym spokoju
i harmonii, na wskroś kompetentnym w tym, czego się
podejmował, a przede wszystkim osoba niezwykłej
dobroci i już dziś rzadko spotykanej życzliwości dla
innych ludzi. Był niezwykle przyzwoitym człowiekiem
i dlatego wszędzie zyskiwał szacunek i uznanie. Można
śmiało powiedzieć, że przyzwoitość stanowiła Jego
dewizę życiową.

Był wybitnym znawcą prawa medycznego i ogólnego,
ekspertem, do którego można było zawsze się zwrócić,
by rozstrzygnął ważny problem. Nigdy nie odmawiał
pomocy, potrafił znaleźć rozwiązanie każdej kłopotliwej
sytuacji. Służył radą w Okręgowej i Naczelnej Izbie Le-
karskiej przez ponad 30 lat.

Z warszawskiego środowiska medycznego ubyła kolejna
ważna postać, kolejny mistrz sztuki medycznej. Odszedł
znany i powszechnie szanowany internista gastroentero-
log, oddany pacjentom, wielki autorytet, ceniony na-
uczyciel i wychowawca młodszych kolegów lekarzy,
współtwórca dorobku warszawskiej służby zdrowia.
Człowiek niezwykle zaangażowany w pracę na rzecz
samorządu i środowiska lekarskiego.

Wraz z Jego odejściem tracimy lekarza niezwykle cen-
nego dla środowiska medycznego. Tę pustkę będzie
bardzo trudno wypełnić.

Mieczysław Szatanek

Radku, znaliśmy się ponad 40
lat. Szmat czasu, nieprawdaż?
A z drugiej strony, bynajmniej
nie była to ścisła znajomość.
Tylko przez pierwsze dwa lata
moich studiów spotykaliśmy
się regularnie. Zarażony miło-
ścią do filmu, zostałem zwa-

biony do Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Medyk”, który
wtedy prowadziłeś. I wpadłem po szyję! Zaczęło się
„niewinnie” od „Adalen 31” Bo Widerberga, potem nie-
mal co tydzień odbywałem szkolenie z kinematografii.
Od Ciebie, Radku, dostałem fascynującą propozycję

WSPOMNIENIA

RADOSŁAW KUSZYK
(1953–2018)

ALEKSANDER KOTLICKI
(1931–2019)

poprowadzenia DKF „Medyk”, kiedy kończyłem właśnie
drugi rok studiów na Akademii Medycznej, a Ty zbliżałeś
się do ich końca i chciałeś poważniej przysiąść fałdów,
nie rozpraszać się na filmowe zabawy.

Zostałeś specjalistą radiologiem. Natknąłem się na Cie-
bie podczas zajęć w Klinice Pediatrycznej przy ul. Litew-
skiej. Trafiłeś do zespołu świetnego szefa, naukowca
i dydaktyka, prof. Andrzeja Marcińskiego. I tam zapew-
ne, mając znakomite wzorce, ale i dzięki osobistym przy-
miotom, zostałeś cenionym specjalistą. Widać po wspo-
mnieniach, że byłeś też dobrym nauczycielem i bardzo
lubianym kolegą. Nie spotykaliśmy się już potem, może
kilka razy gdzieś przemknęliśmy obok siebie, zamienili-
śmy parę słów. Nie poznałem Cię więc w medycznej
działalności bezpośrednio. W mojej pamięci pozosta-
niesz jako człowiek kina.

Waldemar Czerwoniec
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Prof. Danuta Pisarek-Miedziń-
ska była moją szefową, gdy
praktykowałem w Klinice Gine-
kologiczno-Położniczej Cen-
trum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie.
Kliniką do 1988 r. kierował
prof. Janusz Kretowicz, a prof.

Danuta Pisarek-Miedzińska była jego prawą ręką. Pozna-
łem Ją już wcześniej, pracując jako pomoc pielęgniarska
w II Klinice Ginekologii i Położnictwa przy ul. Karowej.
Status studenta, członka Studenckiego Koła Naukowe-
go, pozwalał nam pełnić rolę... „piątego koła u wozu”,
czyli czwartego dyżurnego. Jeszcze nie lekarza, ale już
„czeladnika” dopuszczanego do asystowania doktorom
i położnym przy porodach i zabiegach. W klinice prowa-
dzonej przez prof. Ireneusza Roszkowskiego ówczesna
Pani Docent należała do dość licznego grona doktorów
habilitowanych budujących jej wysoką pozycję. Podczas
przydługiego remontu placówki Pani Profesor trafiła na
okres przejściowy do Szpitala Bielańskiego. Tam także
miałem okazję korzystać z Jej wiedzy, kiedy prowadziła
dla studentów wykłady, przekazywała nam uwagi prak-
tyczne. I tak się szczęśliwie złożyło, że w 1981 r. rozpo-
cząłem staż pod skrzydłami tandemu profesorskiego
Kretowicz-Miedzińska.

To było niezwykłe, wspaniałe dziesięć lat kształtowania
się pod okiem naszych Mistrzów. Życzliwych, popycha-
jących nas do przodu, sprzyjających karierze, wymaga-
jących, ale sprawiedliwych. Otwierali nam oczy nie tylko
na tajniki fascynującej specjalności, ale także na świat.
Wyjazdy na krajowe i zagraniczne kongresy, staże i sty-
pendia były zawsze przez nich popierane i wspomagane.
To niecodzienna praktyka, więc po latach tym bardziej
doceniam, że Pani Profesor z chęcią zabierała swoich
asystentów na zagraniczne sympozja naukowe, poma-
gała załatwiać formalności również wtedy, gdy nie bra-
ła udziału w wyjeździe. A w czasach socjalizmu każdy
wyjazd służbowy wymagał akceptacji Ministerstwa
Zdrowia, a w nim co najmniej życzliwości, nie tylko
decydentów, ale także skromniejszych urzędników.

Pani Profesor, zaprzyjaźniona ze wszystkimi,
a czasem po prostu uparta, otwierała wszyst-
kie drzwi. Dzięki pozytywnemu nastawieniu
szefostwa miałem szansę przy okazji uczest-
nictwa w międzynarodowych kongresach od-

wiedzić z Panią Profesor Bratysławę (jeszcze w Cze-
chosłowacji), Greifswald i Erfurt (jeszcze w NRD)
oraz Bregenz nad Jeziorem Bodeńskim w Austrii.
Ta ostatnia eskapada objęła poza udziałem w ultraso-
nograficznym Drei-Laender-Treffen także wizytę
w Wiedniu i zwiedzanie jednego z najpiękniejszych
miast Austrii i Europy – Salzburga. Niezapomniane
przeżycie!

Nasza kliniczna „mama” bez zazdrości szczyciła się asy-
stentami jako lepiej władającymi językami obcymi. Jed-
nak sama, choć bez tej biegłości, pilnie śledziła piśmien-
nictwo angielskie i niemieckie. Pamiętam Jej fiszki
i zapiski. Nie można było wtedy nic „wygooglować”, więc
Pani Profesor bywała niezastąpioną skarbnicą wiedzy,
z jakich artykułów i książek skorzystać, skąd wygrzebać
informacje i cytaty. Pomagała nam piąć się po szczeblach
kariery zawodowej i naukowej. Do tego stopnia, że jeden
z niefrasobliwych kolegów, nota bene ulubiony asystent,
na pytanie, czy już napisał doktorat, z kamienną miną
odpowiadał: „Pani Profesor już nad tym pracuję”. Potrafiła
w błyskawicznym tempie załatwić u kolegów i koleżanek
profesorów recenzje potrzebne „na wczoraj”, pukała do
każdych drzwi w interesie kliniki i jej pracowników, wyrzu-
cana drzwiami wracała oknem, nie poddawała się. A życie
ciężko Ją doświadczyło. Córka niewidomego organisty
i pianisty z Piotrkowa Trybunalskiego edukację szkolną
odbyła pod okupacją niemiecką na tajnych kompletach.
Pracę zawodową rozpoczęła w Łowiczu. Wcześnie straci-
ła męża, także lekarza. Wychowała samodzielnie dwie
córki, dochowała się wnuków. Dotknęła Ją przedwczesna
śmierć córki, odejście rodziców. Nigdy nie widziałem Jej
jednak przybitej, zniechęconej. Niemal zawsze pełna
energii, zarażająca innych entuzjazmem, z otwartym ser-
cem i umysłem. Dzięki temu, mimo upływu lat, była
wiecznie młoda duchem. Pojawiała się na kongresach,
gdzie pierwsze skrzypce grali Jej wychowankowie i młod-
si o kilka pokoleń lekarze. Dobry, ciepły Człowiek. Speł-
niona jako lekarz, wychowawca i nauczyciel, żona, matka
i babcia.

Tak Ją zapamiętamy.
Waldemar Czerwoniec

DANUTA PISAREK-MIEDZIŃSKA
(1930–2019)

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

WSPOMNIENIA
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Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Biuro OIL jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18; NIP 522-00-02-357; tel.: 22-542-83-48; e-mail: biuro@oilwaw.org.pl

Biuro Obsługi Lekarza jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.45–15.45, w środę w godz. 8.45–17.45.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego do załatwienia sprawy

w godzinach pracy Biura Obsługi Lekarza.

 w w w. i z b a - l e k a r s k a . p l

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej: Łukasz Jankowski, tel. 22-542-83-40, 22-542-83-42

Wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów: Dariusz Paluszek, tel. 22-542-83-56

Wiceprezesi ORL: Jarosław Biliński, tel. 22-542-83-45; Krzysztof Madej, tel. 22-542-83-46

Wiceprezes ORL – przewodniczący Delegatury Radomskiej: Mieczysław Szatanek, tel. 48-331-36-62

Sekretariat: tel. 22-542-83-40, 22-542-83-42, faks 22-542-83-41

Sekretarz ORL: Marta Moczydłowska, tel. 22-542-83-31, 22-542-83-44, faks 22-542-83-41

Zastępca sekretarza ORL: Piotr Pawliszak, tel. 22-542-83-31, 22-542-83-44, faks 22-542-83-41

Skarbnik: Jan Krzysztof Kowalczuk, tel. 22-542-83-85

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Ewelina Bobek-Pstrucha, tel. 22-542-83-22, 22-542-83-24, 22-542-83-27

Okręgowy Sąd Lekarski: przewodnicząca Magdalena Rychłowska-Pruszyńska, tel. 22-542-83-20, 22-542-83-21

Okręgowa Komisja Rewizyjna: przewodnicząca Elżbieta Latoszek-Banasiak, tel. 22-542-83-90

Dyrektor biura: Anna Ścibisz, tel. 22-542-83-47

Główna księgowa: Helena Jemioł, tel. 22-542-83-36

Księgowość: tel. 22-542-83-35, 22-542-83-79, 22-542-83-54

Kasa: tel. 22-542-83-34
czynna: w poniedziałek i wtorek od godz. 9.00 do 15.30, w środę – od 9.00 do 17.00, w czwartek i piątek – od 9.00 do 15.30

(przerwa codziennie od godz. 13.30 do 14.00)

Składki: tel. 22-542-83-38, 22-542-83-39, 22-542-83-78, 22-542-83-96

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 22-542-83-16, 22-542-83-14

Komisja ds. Praktyk Lekarskich: tel. 22-542-83-18, 22-542-83-19

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze w Ochronie Zdrowia: tel. 22-542-83-30

Komisja ds. Stażu Podyplomowego: tel. 22-542-83-32

Komisja Bioetyczna: tel. 22-542-83-12

Komisja ds. Lekarzy Dentystów: tel. 22-542-83-55

Rada Funduszu Samopomocy: tel. 22-542-83-33

Rzecznik praw lekarza: tel. 22-542-83-90

Mediator: tel. 22-542-83-90

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy: tel. 22-542-83-90

Zespół ds. Wypalenia Zawodowego: tel. 22-542-83-90

Zespół ds. Biegłych: tel. 22-542-83-33

Zespół ds. Matek Lekarek: tel. 22-542-83-80

Zespół ds. Szczepień: tel. 22-542-83-33

Komisja Młodych Lekarzy: tel. 22-542-83-80

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki: tel. 22-542-83-33

Komisja Współpracy z Zagranicą: tel. 22-542-83-81

Komisja Lekarzy Seniorów: tel. 22-542-83-30

Koło Lekarzy Katolików: tel. 22-542-83-30

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów:

tel. 22-542-83-71, 22-542-83-75, 22-542-83-76, 22-542-83-77, faks 22-542-83-65, e-mail: odz@oilwaw.org.pl

Marketing i reklama: tel. 22-542-83-53, 668-37-31-00, e-mail: marketing@oilwaw.org.pl

Dział Informacji Medialnej: tel. 22-542-83-83

Delegatura Radomska (26-600 Radom, ul. Rwańska 16): tel. 48-331-36-62, faks 48-331-17-30
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30–15.30, środa w godz. 8.00–16.00

Fundacja Pro Seniore: tel. 22-542-83-30
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