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NA MARGINESIE

EWA GWIAZDOWICZ-WŁODARCZYK
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Czy rządzi prawo
Murphy’ego?
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Z żalem żegnamy wakacyjne miesiące. Nadchodzą-
ca jesień może być równie gorąca jak lato, nie
tylko za sprawą zmian klimatu. Przed nami przed-

wyborcze tygodnie dyskusji, polemik, obietnic. Na ile
mocno wyborczą gorączkę będą podsycały zagadnienia
związane z ochroną zdrowia?

W bieżącym numerze poruszamy m.in. problem jednej
z najbardziej zaniedbanych specjalności w systemie
ochrony zdrowia – psychiatrii. Od dawna niedofinanso-
wanej, wciąż oczekującej priorytetowego traktowania,
dla której, być może, pojawiło się ostatnio światełko
nadziei.

Drodzy Czytelnicy, zachęcamy do zapoznania się z infor-
macjami o najbliższych inicjatywach izbowych.
Jedną z nich są bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie i odrze, które samorząd lekarski organizuje
dla członków naszej izby, w ramach akcji „Szcze-
pimy – chronimy”, w trosce o ich zdrowie.
Zachęcamy też do śledzenia terminów wy-
darzeń „z naszego kalendarza”.

Jak zawsze znajdą Państwo w „Pulsie”
relacje z życia samorządu, wiadomości

z regionu, ciekawostki naukowe, informacje prawne,
przydatne ogłoszenia i wiele innych materiałów.

A wracając do polityki: „nijakim barwom kampanii”
i propozycjom polityków na nowe otwarcie przygląda się
Małgorzata Solecka. Nasi autorzy (Łukasz Jankowski,
Jarosław Biliński, Artur Drobniak, Paweł Walewski,
Paweł Kowal) analizują kondycję systemu ochrony zdro-
wia w Polsce i stawiają diagnozy, które nie napawają
optymizmem. Felietoniści marzenia o dobrostanie służ-
by zdrowia konfrontują z rzeczywistością.

Lekarzy jest za mało, a ci, którzy pracują, są zmęczeni,
wypaleni zawodowo, zniechęceni niespełnionymi obiet-
nicami polityków. Zmęczeni są również pacjenci czeka-

jący w kolejkach na planowane zabiegi
i oczekujący na pomoc na szpitalnych
oddziałach ratunkowych.

Jeden z ministrów zdrowia polecił kiedyś
umieścić na ścianie przy wejściu do
Ministerstwa Zdrowia hasło: „Polity-
ce wstęp wzbroniony”. Tym mini-
strem był prof. Jacek Żochowski,
który uważał, że kierowanie się
przesłankami politycznymi, zamiast
rozsądkiem, nic dobrego systemo-
wi ochrony zdrowia nie przyniesie.
Czas pokazał, że nie miał racji,
bo tylko polityka rządzi. Ale także
czas pokazał, że nie przekłada
się to na efekty dla systemu,
a przede wszystkim dla
pacjentów.

Co cztery lata, przed kolejnymi
wyborami parlamentarnymi, słyszy-
my te same obietnice: „kiedy my
dojdziemy do władzy, zdecydowanie

poprawimy sytuację służby zdrowia”.
W tym roku szczególnie nasiliły się żądania
zmian w opiece zdrowotnej – ponad
50 proc. ankietowanych Polaków uważa, że
problem jej dostępności jest dla nich naj-

ważniejszy. Czy wpłynie to na
wyniki wyborów – zobaczymy.
A potem? Kto i jak, i kiedy roz-
liczy polityków? Oby znów nie
zadziałało prawo Murphy’ego.

A następny numer „Pulsu” już
w przygotowaniu… �
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olska to chory kraj”. To zdanie powtarzają od lat
media, powtarzają politycy, powtarzają obywa-
tele, którym szczególnie mocno doskwierają

trudy codzienności. To zdanie słyszymy często z ust
naszych pacjentów oczekujących w wielomiesięcznych
kolejkach na wizytę u specjalisty albo niemogących
otrzymać w aptece potrzebnego leku. Takie sformuło-
wanie przychodzi nam na myśl, kiedy mierzymy się
z kolejnymi pomysłami rządzących na naprawę syste-
mu, ale również kiedy obserwujemy systemowe absur-
dy w codziennej pracy. 

My, lekarze, doskonale wiemy, jak należy w przypadku
choroby postępować. Najważniejsza jest diagnoza. Ją
już mamy: system jest chory. Niedoinwestowany. Sys-
tem ochrony zdrowia wymaga terapii. Diagnozy tej nie
zmieniają kolejne debaty, okrągłe stoły, eksperckie
spotkania czy konferencje. Diagnoza jest znana. Znana
od lat. A terapia? Mam poczucie, że ochrona zdrowia
jest dziś – mówiąc żargonem medycznym – w okresie
„obserwacji”, choć jej stan się pogarsza. Od wielu lat
słyszymy z ust rządzących z różnych frakcji: „dajcie
nam czas”, „już za chwilę”, „jeszcze nie w tym roku”,
choć jednocześnie padają deklaracje: „ochrona zdro-
wia jest najważniejsza”. 

Oddaliśmy ochronę zdrowia politykom, którzy sprawili,
że stała się elementem politycznej gry. Zamiast odważ-
nych systemowych decyzji politycy, biorąc pod uwagę
kalkulacje polityczne, zaproponowali w ochronie zdro-
wia strategię gaszenia pożarów i pozorowanych zmian –
byleby dotrwać do wyborów. Tymczasem takie działania
są skazane na porażkę wobec ogromnego, narastające-
go kryzysu w polskiej ochronie zdrowia.

Dlaczego mówimy o tym właśnie my, lekarze?
Bo znamy system i codziennie widzimy, jak bardzo

ŁUKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

DZIŚ I JUTRO

szkodzi wszystkim – i pacjentom, i pracownikom me-
dycznym. Jeśli my nie wstawimy się za pacjentami,
nikt tego nie zrobi. Postrzegam to jako element na-
szego zawodu.

Zaangażowanie społeczne jest w zawód lekarza wpi-
sane. Lekarze – ci bardziej i ci mniej znani, zawsze
starali się nadawać ton polskim stosunkom społecz-
nym, zmieniać na lepsze rzeczywistość. Nasz zawód
to codzienna ciężka praca, ale to również etos, o któ-
rym nie możemy pozwolić zapomnieć. I poczucie
– choć to wielkie słowa – patriotycznej powinności
w stosunku do naszego kraju.

Jeśli „Polska to chory kraj”, jeśli polski system ochrony
zdrowia kuleje, to my, lekarze, nie możemy dziś, kiedy
ten system na naszych oczach się wali, milczeć albo
udawać, że nic się nie dzieje. Nie możemy poprzestać
na stwierdzeniu „przecież świata nie zbawimy” i po
prostu się wycofać. Jako lekarze mamy obowiązek zde-
cydowanie walczyć o godne warunki leczenia chorych,
o godne warunki wykonywania zawodu. 

Nadchodzą wybory, czas, kiedy politycy walczący o wła-
dzę są w stanie wiele obiecać i zmienić. 

Wierzę, że gdyby w tym przedwyborczym czasie różne
grupy społeczne zaczęły głośno mówić o swoich kło-
potach, przynajmniej część udałoby się rozwiązać.
W ochronie zdrowia mamy dziś wiele problemów: nie-
doinwestowanie systemu, wydłużające się kolejki, ku-
lejącą profilaktykę, tragiczną opiekę długoterminową
i senioralną, katastrofalne – w stosunku do notowanych
w innych krajach Unii – wskaźniki przeżycia w onkolo-
gii. Będziemy politykom zgłaszać te problemy, żeby
wymóc deklaracje ich rozwiązania. A z tych deklaracji
będziemy ich potem rozliczać. �

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

2 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

4 9.30 Posiedzenie Komisji ds. Lekarzy Dentystów

5 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej

18.30 Spotkanie Koła Lekarzy Katolików,
siedziba OIL

6 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

7 11.00 XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy i Innych
Profesji Ochrony Zdrowia w Ringo,
GKS Świt, Warszawa, ul. Oświatowa 12

8 ŚWIATOWY DZIEŃ FIZJOTERAPII

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

9 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

14.00 Prelekcja „Sposób na Afrykę”,
Klub Lekarza, Warszawa, ul. Raszyńska 54

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

10 17.00 Spotkanie grupy Balinta – „Potrzeby
lekarza, potrzeby pacjenta”, siedziba OIL

12 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

13 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

14 ŚWIATOWY DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

9.00–15.45 „Prawo medyczne, recepty lekarskie
– zasady wystawiania i odpowiedzialności”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

Start drużyny OIL w Runmageddonie

15 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania
Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

16 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

18 17.00 Prelekcja „Barbara Radziwiłłówna
– fenomen polskiej historii i kultury”,
Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

19 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej

20 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

21 ŚWIATOWY DZIEŃ CHOROBY ALZHEIMERA

9.00–15.45 „Psychologiczne metody radzenia sobie
z bezsennością” – szkolenie ODZ,
siedziba OIL

22 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania
Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

23 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

10.30–13.00 Wydawanie dokumentów uprawniających
do rozpoczęcia stażu, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

24 9.30 Spotkanie z koordynatorami stażu,
siedziba OIL

25 11.00–14.00 „E-recepty – wdrożenie do systemu”
– szkolenie ODZ, Radom, ul. Rwańska 16

17.00 Prelekcja „Przygotowanie organizmu do
zimy”, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

26 9.00–11.00 „E-recepty – wdrożenie do systemu”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

13.00–15.00 „E-recepty – wdrożenie do systemu”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

27–29 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla
lekarzy stażystów Kick off meeting,
Z-Hotel Otwock, ul. Wczasowa 25

27 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

18.00 XXIV Mistrzostwa Lekarzy w Brydżu
Sportowym, Centrum Sportów
Umysłowych, Warszawa, ul. Polinezyjska 10

28 9.00–15.45 „Radzenie sobie ze stresem i przeciw-
działanie wypaleniu zawodowemu”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.00 Przesłuchania konkursowe Festiwalu
Piosenki Lekarzy, siedziba OIL

29 ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

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

17.00 Koncert laureatów Festiwalu Piosenki
Lekarzy, Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Ursynów, Warszawa, ul. Kajakowa 12b

30 9.30–11.30 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

Termin zgłaszania kandydatów w konkursie
„Wybierz swojego mentora”

WRZESIEŃ

Wszystkie posiedzenia komisji i dyżury odbywają się w siedzibie OIL.
Oddane do druku 21 sierpnia 2019 r.

oprac. mkr
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Stan służby zdrowia uzyskał najwięcej

– 55 proc. – wskazań jako najważniejszy temat

kampanii wyborczej w sondażu Kantar, prze-

prowadzonym dla „Faktów” TVN. W sondażu

IBRIS dla „Rzeczpospolitej” konieczność po-

prawy trudnej sytuacji w ochronie zdrowia

jako najważniejszy problem do rozwiązania

wskazało niemal czterech na pięciu Polaków.

Patrząc na te wyniki, można byłoby sobie

wyobrazić, że komitety wyborcze czeka

prawdziwa bitwa na programy dla zdrowia.

Można byłoby, potrzebna byłaby jednak

naprawdę bujna wyobraźnia.

Bo programy już są. I wynika z nich to, co
zawsze. Z jednej strony okrągłe zdania
– o wyższości ewolucji nad rewolucją, bra-

ku społecznej zgody na radykalne zmiany i kontynu-
owaniu dobrych zmian, które przecież już się dzieją.
To po stronie rządzących. Z drugiej – obietnice mocno
na wyrost, jak ta o czasie oczekiwania na SOR (godzi-
na!) czy na wizytę u specjalisty (trzy tygodnie!). To
główna siła opozycji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że
zarówno jedni, jak i drudzy mają do powiedzenia Pola-
kom na tematy związane z ochroną zdrowia tyle samo
i to samo. Nic.

To „nic” jest szczególnie wymowne w wymiarze finanso-
wania. Najważniejsi politycy PiS mówią o realizacji ustawy
„6 proc. PKB na zdrowie”, stałym i już widocznym wzro-
ście finansowania – w sytuacji, gdy relacja nakładów na
zdrowie do bieżącego PKB spadła (skutek zapisania w
ustawie reguły N-2, czyli odnoszenia nakładów do PKB
sprzed dwóch lat). Premier Mateusz Morawiecki publicz-
nie mówi, że „jeśli PiS wygra wybory, na służbę zdrowia
wydamy 160 mld zł”, zapominając dodać, że te 160 mld zł
będzie za dobrych kilka lat (nawet nie w następnej kaden-
cji Sejmu) i że lwia część tych środków będzie pochodzić
ze składki zdrowotnej. Zaangażowanie budżetu państwa
ma być, jak wynika ze wszystkich prognoz, tak niewielkie,
jak to tylko możliwe. PiS udaje więc, że problem zwięk-
szenia finansowania został rozwiązany i minister Łukasz
Szumowski (kandydujący z „jedynki” w Płocku) może
się skupić na swojej „piątce” – pięciu priorytetowych

obszarach. To równocześnie program Prawa i Sprawiedli-
wości na następną kadencję, nawet, jeśli Szumowski nie
kontynuowałby misji ministra zdrowia.

Owa „piątka Szumowskiego” to: demografia, specjali-
ści, ocena jakości, edukacja i choroby cywilizacyjne.

Demografia, czyli opieka długoterminowa, dzienna
opieka nad seniorami. Również, to ważne, zmiana po-
zycji szpitali powiatowych (największej, jak pokazuje
opublikowany w drugiej połowie sierpnia raport NIK,
ofiary sieci szpitali) w systemie, by placówka powiato-
wa (niekoniecznie szpital działający w trybie ostrym)
zapewniała opiekę populacyjną. Również, może nawet
przede wszystkim, nad seniorami, bo opieka nad oso-
bami starszymi powinna być zapewniona blisko ich
miejsca zamieszkania.

Specjaliści? Minister zauważa problem kolejek do świad-
czeń w AOS, ale też na SOR. Recepta, o jakiej mówił na
konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości?
Kształcenie kadr. I uregulowanie relacji między POZ,
AOS i lecznictwem specjalnym.

Ocena jakości: pacjent ma prawo wiedzieć, jaką ja-
kość leczenia gwarantują poszczególne placówki.
To będzie możliwe, gdy rozwiną się np. rejestry kli-
niczne. Pytanie, jakie będą konsekwencje tej wiedzy?
Pacjent będzie wiedział, w którym szpitalu jest więk-
sza szansa na sukces terapeutyczny, a szpital będzie
leczył większą liczbę pacjentów w ramach tego same-
go (lub minimalnie większego) ryczałtu? Sieć szpitali,
co również wykazał raport NIK, ostatecznie zerwała
z mechanizmem polegającym na tym, że pieniądze idą
za pacjentem (w znaczącej części świadczeń).

Edukacja. Ten motyw bardzo mocno wybrzmiewał
w trakcie debaty „Wspólnie dla zdrowia”. Bez zwiększe-
nia świadomości zdrowotnej obywateli trudno w ogóle
myśleć o zbilansowanym systemie ochrony zdrowia, bo
popyt na świadczenia zdrowotne będzie wręcz nieskoń-
czony. Jednym z pomysłów ministra jest mocniejsze
wprowadzenie tematyki zdrowotnej do edukacji szkol-
nej. To konkret, ale wymagający ścisłej współpracy
z MEN. Czy będzie możliwa?

Brak edukacji przynosi skutki w obszarze chorób cywili-
zacyjnych – w onkologii, kardiologii, diabetologii. Wszę-
dzie tam potrzebne są zmiany, by tych pacjentów, dla
których na pierwotną profilaktykę jest za późno, sku-

Zdrowie. Nijakie
barwy kampanii
MAŁGORZATA SOLECKA

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

TEMAT MIESIĄCA

6  www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



tecznie i ekonomicznie leczyć. A także edukować. Jak?
Za co? Co z nowoczesnymi terapiami?

Obietnic nie szczędzi Koalicja Obywatelska. Po pierwsze,
wyższe finansowanie. Na ochronę zdrowia mają być
przeznaczone dodatkowe dziesiątki miliardów złotych
(20, 30) z akcyzy na tytoń i alkohol. Ale gdy media i eks-
perci dopytują się, jakie wydatki obecna opozycja po
dojściu do władzy zetnie (bo przecież te pieniądze na
coś dziś są wydawane), odpowiedzi brak. Zarówno rzą-
dzący, jak i pozostający w opozycji politycy dwóch głów-
nych ugrupowań muszą wiedzieć, że bez wskazania
źródeł finansowania – dodatkowych źródeł
finansowania – pieniędzy na zdrowie
więcej nie będzie. Obietnice KO nie
różnią się więc, co do meritum,
od zaklęć PiS, że pienię-
dzy jest więcej i będzie
„bardzo dużo więcej”, jak
mówił w telewizji publicz-
nej Konstanty Radziwiłł.

Ochrona zdrowia znalazła
się na trzecim miejscu
w „szóstce Schetyny”, czyli
ofercie programowej dla
Polaków na nadchodzącą
kadencję. Wyborcy usłyszeli
zapewnienie, że Koalicja
Obywatelska będzie kontynu-
owała projekt europejskiej ochrony
zdrowia – to nawiązanie do obietnic
złożonych podczas kampanii do Parla-
mentu Europejskiego. W ramach tejże
czas oczekiwania na wizytę u specjalisty
ma być skrócony do 21 dni, a oczekiwanie na
pomoc na SOR – do godziny. – Po godzinie
każdy pacjent musi być po badaniach, diagno-
zie i lekarskiej decyzji – mówił Schetyna, pre-
zentując program, pokazując tym samym, jak
niewielki ma kontakt z rzeczywistością. Chy-
ba że mowa o perspektywie dekady, może
nawet dwóch.

Europejskie standardy mają być zapewnio-
ne w onkologii. – W ciągu siedmiu lat
wyleczalność raka w Polsce osiągnie
poziom notowany w najbardziej rozwi-
niętych krajach Europy Zachodniej.
Będzie to dotyczyć każdego zakąt-
ka kraju. Rak na wsi niczym nie
różni się od raka w mieście
– podkreślał lider KO.

Konkretną propozycją jest
bilans pięćdziesięciolatka
(z pełnym pakietem koniecznych badań) i radykalne
rozszerzenie kalendarza finansowanych przez państwo
szczepień ochronnych. To dobre pomysły, rodzi się tylko
pytanie, dlaczego o rozszerzenie kalendarza szczepień
ochronnych o podstawowe, w dzisiejszych realiach,
szczepienie przeciw pneumokokom pediatrzy i immuno-
lodzy musieli zabiegać długich osiem lat, a decyzja

zapadła dosłownie tuż przed wyborami 2015 r.? Nie do-
daje to wiarygodności nawet słusznym propozycjom KO.

Podobnie zresztą rzecz się ma z zapowiedzią deideologi-
zacji obszaru zdrowia prokreacyjnego: pełna dostępność
badań prenatalnych, opieka okołoporodowa na najwyż-
szym europejskim poziomie, bezwarunkowa możliwość
znieczulenia przy porodzie, którą obiecywała jako mini-
ster zdrowia Ewa Kopacz już w 2011 r. Bezlitośnie zresztą
wytykano jej wtedy, że trzy lata wcześniej mówiła, iż
poród bez żadnej ingerencji medycznej (w tym znieczu-
lenia) jest wpisany w naturę kobiety.

Swoje propozycje przedstawiła pod koniec
sierpnia lewica: wszystkie leki na
receptę dostępne za opłatą ry-
czałtową (5 zł; warto przypo-
mnieć, że podobne rozwiązanie

z ryczałtem na poziomie 8–9 zł
za lek rozważało cztery lata
temu Prawo i Sprawiedliwość),

maksymalny czas oczekiwania
na wizytę u specjalisty – 30 dni.
– Życie i zdrowie ludzkie nie
może być towarem. System
ochrony zdrowia i życia nie
może być przedmiotem komer-
cyjnym. Nie może być tak, że
bogatszy jest zdrowszy, bo ma

więcej pieniędzy od biednego
– mówili politycy lewicy. To

wszystko będzie możliwe, jeśli
zwiększy się finansowanie ochrony

zdrowia – 6,8 proc. PKB do 2022 r.,
7,2 proc. dwa lata później. Lewica ma

też cały pakiet rozwiązań ideologicz-
nych – koniec z klauzulą sumienia dla

lekarzy i innych pracowników ochrony
zdrowia, legalna aborcja do 12. tygodnia
ciąży i finansowanie procedury in vitro
ze środków publicznych.

Dość egzotyczna koalicja PSL z częścią
polityków Kukiz’15 balansuje na granicy
progu wyborczego (ale tradycyjnie
ludowcy w wyborach ostatecznie

wykręcają lepszy wynik, niż wynika
z sondaży). Odżegnują się od

„wojny ideologicznej” (czyli
większości postulatów lewicy

związanych ze sferą seksu-
alności). Ale partia Włady-

sława Kosiniaka-Kamysza
sprawy zdrowia traktuje
poważnie. Najlepszym do-

wodem (i najmocniejszą realną wiadomością dla wy-
borców) było niewpuszczenie na listy Pawła Skutec-
kiego, posła popierającego ruch antyszczepionkowy.
Gdyby polityków rozliczać tylko za czyny, nie za dekla-
racje, lider ludowców już na starcie kampanii jako
jeden z nielicznych miałby na swoim koncie punkty
dodatnie. �
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OPINIE

szłości. Albowiem ogromny wpływ na nią mają politycy
oraz decydenci. To oni zdefiniują warunki pracy, uposa-
żenie, obowiązki prawne (patrz art. 155 k.k.) i wpłyną na
to, co jest tak ważne – szacunek społeczny. Dlatego
wielkie znaczenie ma nierezygnowanie z głosowania
i dokonywanie wyboru z głową.

By zdrowie faktycznie było najważniejsze – tego życzmy
politykom. Egzaminowanym życzę zaś lekkiej głowy i pew-
nych odpowiedzi w teście i części ustnej egzaminów.

Kilku głównych działaczy Porozumienia Rezydentów za
chwilę przestanie być rezydentami. Czy bycie specjali-
stami, zgodnie z oczekiwaniami polityków, odbierze im
zapał i paliwo do zmiany ochrony zdrowia w Polsce na
lepsze? Oby nie, bo współodpowiedzialność za organi-
zację pracy i zmiany w systemie ochrony zdrowia nie
przechodzi z dnia na dzień, z pojawieniem się tytułu
przy nazwisku. �
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ARTUR DROBNIAK, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,

członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej WUM

Wrzesień i październik to czas egzaminów.
Lekarski Egzamin Państwowy – sesja jesienna
– dla absolwentów uczelni medycznych stano-

wi możliwość pierwszego starcia, tuż po ukończonych
studiach, z materiałem dotychczas przyswajanym w bar-
dziej praktycznej formie. Dla innych ostatnia próba, czę-
sto decydująca o możliwości specjalizowania się w wy-
branej specjalizacji w ramach rezydentury.

Z drugiej strony mamy o kilka lat starszych kolegów,
którzy przygotowują się do „egzaminu życia”, jak nazy-
wany jest Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Jedni
i drudzy są na etapie wytężonej pracy intelektualnej
(który to już raz w swoim życiu…), jedni i drudzy rezy-
gnują z życia towarzyskiego i rodzinnego, jedni i drudzy,
dorośli przecież ludzie, nie zarabiają na utrzymanie.

Jednocześnie za chwilę (jak wszystko dobrze pójdzie)
staną w szranki zawodowe na innym niż dotychczas
poziomie. Rezydenci będą jako pełnoprawni już lekarze
uzupełniać braki kadrowe szpitali, wykonywać 90 proc.
obowiązków lekarzy specjalistów, których też przecież
brakuje. W zdecydowanej większości poza szkoleniem
specjalizacyjnym (oby je mogli wykonywać w stopniu jak
najbardziej zbieżnym z programem specjalizacji!) przyj-
dzie im poświęcać połowę swojego zawodowego czasu
na czynności niezwiązane ze szkoleniem specjalizacyj-
nym, ale niezbędne do przetrwania jednostek, w których
pracują. Świeżo upieczeni specjaliści staną przed zada-
niem radzenia sobie bez konsultacji ze starszymi kolega-
mi, ze zwiększonymi oczekiwaniami przełożonych,
z procesem decyzyjnym obarczonym najwyższą odpo-
wiedzialnością. Wierzę, że duch w zawodzie nie umarł
i starsi koledzy nie odwrócą się od młodszych, będą
służyć pomocą w razie wątpliwości.

W tych dniach wielkiego stresu i napięcia, w tle dla eg-
zaminowanych, trwać będzie kampania wyborcza, pod-
czas której politycy będą się prześcigać w pomysłach
rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia, najlepiej bez-
kosztowych lub ograniczających koszty. Będą zwracać
uwagę na wady systemu, czasami bezduszność perso-
nelu, może nawet rzucą obietnicę bez pokrycia dosypa-
nia pieniędzy.

Egzaminowani tymczasem, poza nielicznymi wyjątkami,
nie zdają sobie sprawy, że egzamin, który spędza im sen
z powiek, który uważają za najistotniejszy dla swej przy-
szłości, jest zaledwie elementem definiowania tej przy-

Czas egzaminów
SZACUNEK DLA ŚWIEŻO UPIECZONYCH LEKARZY I NOWYCH LEKARZY SPECJALISTÓW.
OGROM PRACY ZA WAMI, OGROM PRACY NA HORYZONCIE!
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Słyszymy z ust polityków, którzy nie chcą dokładać
do systemu ochrony zdrowia ani złotówki (zdecy-
dowana większość), bo to przecież pieniądze

wyrzucone w błoto (głosów nie przyniosą za szybko,
a i jeszcze sondaże mogą popsuć), że za te pieniądze,
które wydajemy na system, mamy najlepszą i najwydaj-
niejszą ochronę zdrowia na świecie. Na pierwszy rzut oka
można się z tym zgodzić! Najmniej personelu w Europie
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, najmniejszy odse-
tek PKB przeznaczany na zdrowie, jedna z gorszych infra-
strukturalnie dziedzin rynku, a system „jakoś działa”!
Pacjenci nie umierają na ulicach (poza pojedynczymi wy-
jątkami), każdy ma „darmowy” (!) dostęp do ochrony
zdrowia, przede wszystkim w sytuacjach nagłych (pójdzie
lub go dowiozą do SOR), nie jest źle. Takie słyszę argu-
menty. I połowa Polaków, słuchając takich wypowiedzi,
myśli sobie: – No tak, mają rację. Ile można dokładać do
tej studni bez dna? Jeszcze podatki nam zwiększą! Kiedyś
trzeba umrzeć, a jak się ma być chorym, to i tak się będzie.

Nie winię obywateli za takie myślenie, nie każdy musi się
znać na wszystkich elementach systemu państwa,
a przede wszystkim nie każdy może (a tak naprawdę
większość nie może) realnie ocenić wygłaszane przez
polityków słowa, bo nie jest specjalistą ani od medycyny
klinicznej, ani od systemu zarządzania w ochronie zdro-
wia. Winię polityków, a szczególnie polityków rządzą-
cych (z jakiejkolwiek są partii), którzy mają większość
w parlamencie (akurat obecnie tak jest). Dlaczego? Dla-
tego, że kapitał polityczny można zbijać (choć i tego nie
lubię) na kwestiach światopoglądowych, na sporach
ideowych, ale są dziedziny, gdzie 2+2=4 i inaczej nie
będzie! Medycyna należy do takich dziedzin, w których
jak nie dopilnujesz z jednej strony, to wyjdzie z drugiej,
z podwójną siłą. To jak leczenie pacjenta z niedoborem
odporności – przegapisz lub zbagatelizujesz mały „kata-
rek”, to dostaniesz w zamian zapalenie płuc. Tak jest
i w medycynie klinicznej, i w całym systemie ochrony
zdrowia. Można dopychać kolanem, ale trzeba (!) prze-
widzieć, że to, co dopchnięte, wychodzi inną dziurą.
Dlatego wymagam od rządzących polityków, szczegól-
nie gdy mają większość w parlamencie, odważnych
i nieobliczonych na poklask „pijaru” decyzji. Wymagam
mądrych reform zaczerpniętych z dokumentów anali-
tycznych, przygotowanych przez profesjonalistów. Wy-
magam wieloletnich strategii, decyzji ponad podziałami,
zmian wskazywanych jako konieczne oraz formowania
systemu w kształcie, o którym mówią fachowcy.

OPINIE

Za mały ten guzik
do tej dziurki!
JAROSŁAW BILIŃSKI, wiceprezes ORL w Warszawie
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

Nie widziałem takiego postępowania wybrańców naro-
du odkąd świadomie oceniam życie doczesne.

Widzę coś innego – pudrowanie trupów, malowanie za-
grzybionych ścian, tuszowanie odpadającego tynku oraz,
co chyba najgorsze, granie zdrowiem i życiem pacjentów
przez dopychanie kolanem „sztuk” personelu medyczne-
go na dyżurach na SOR, w nocnej pomocy lekarskiej,
na oddziałach szpitalnych, w karetkach, w przychodniach
specjalistycznych. Ma się zgadzać „kwit” (potwierdzający
stosowne wykształcenie, a i to nie zawsze), „sztuka”, by
zapełnić dane stanowisko, a jak nie ma takich, którzy
wymogi spełniają, to... poluzujmy wymogi!

W takim kształcie i takim napięciu pracuje oblany potem,
przegrzany system ochrony zdrowia. I w taki sposób ma-
szyna jakoś jedzie. „System jest wydajny”! Mamy 1246
miejsc do obsadzenia i zatrudniamy 1246 pracowników!
Nie ma nieefektywności! Genialne zarządzanie. Hmm,
szkoda, że życie nie jest takie proste. Bo akurat jeden
z tych 1246 pracowników systemu ochrony zdrowia zacho-
rował i nie mógł przyjść do pracy. Akurat był to lekarz. Aku-
rat pracował na oddziale immunologii klinicznej, gdzie
prowadził sześciu „skomplikowanych” pacjentów z poważ-
nymi niedoborami odporności (to i tak za dużo, zawsze
zostawał po godzinach). Lekarz nie przyszedł, więc jego
pacjenci zostali przydzieleni innym lekarzom. Akurat jeden
z tych sześciu pacjentów miał niewinnie wyglądający „ka-
tarek”, ale doktor go przegapił, bo walczył o życie innego
pacjenta, który trafił z sepsą do izby przyjęć. Ten „katarek”
niespodziewanie przerodził się w zapalenie płuc, niewydol-
ność oddechową. Intubacja, oddział intensywnej terapii
i… zgon. Świat się zatrzymał. Dla rodziny pacjenta, dla leka-
rza prowadzącego, dla personelu całego oddziału. Ale
nie dla polityków, nie dla zarządzających tym systemem
– przecież 1245 na 1246 pracowników przyszło do pracy.
Jest dobrze! System jest wydajny. A co, jeśli będzie epide-
mia grypy wśród personelu medycznego?

Jest coś takiego jak zgony możliwe do uniknięcia.
W Polsce, tylko dlatego, że brakuje pieniędzy w syste-
mie, ponoć mamy 30 tys. zgonów możliwych do unik-
nięcia rocznie! Całe miasteczko umiera, a mogłoby żyć!

No, ale tak jest, kiedy przyszywa się malutki guzik do
spodni, które dziurkę mają już skrojoną na guzik trzy
razy większy. Trzeba się liczyć z tym, że to wszystko pu-
ści, rozepnie się, zbędne kilogramy tłuszczu wyleją się
spod spodni i koszuli.

Ale… kto się tym przejmuje? �
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Pan dr n. med. Jarosław Biliński pyta w ostatnim
swoim felietonie: „Czy polski system ochrony zdro-
wia nie jest takim tworem, rakiem niszczącym duży

polski organizm?”. Otóż nie jest! Rak (czy białaczka, jeśli
sprowadzimy to na grunt hematologii) to choroba nie-
kontrolowanego rozplemu komórek, który konsumując
ogromne środki, wyniszcza i zabija organizm gospoda-
rza. Otóż polski system ochrony zdrowia nie zużywa
100 proc. dochodu narodowego, ba, nie zużywa nawet
6 proc., o które Pan Doktor słusznie walczy, 6 proc.
znacznie mniejszego dochodu narodowego niż mają
np. sąsiednie Niemcy. Reasumując, polski system
ochrony zdrowia nie wyniszcza polskiego „organizmu”.
Jest raczej odwrotnie, to inne działy gospodarki

żerują na służbie zdrowia. W ogóle trudno oceniać
obecny system ochrony zdrowia w Polsce, gdyż od
początku, czyli od reformy w 1999 r., funkcjonuje
z ogromnym niedoborem środków, a następnie z zadłu-
żeniem. To tak, jakby próbować oceniać biegacza, który
ma przyczepioną kulę do nogi i nadal stara się biec. Ale
co to ma do żerowania innych działów gospodarki na
służbie zdrowia? Otóż ma, przykładowo: aby utrzymać
od blisko 20 lat zadłużenie szpitali na poziomie około
10 mld zł, trzeba spłacać odsetki od tego długu, czyli
co najmniej miliard rocznie. Tym „miliardzikiem” boga-
ta służba zdrowia dotuje rokrocznie biedny sektor ban-
kowy. Wszyscy pracujemy na ten „miliardzik”.

Gdyby polska służba zdrowia była rakiem, w centrum
Warszawy zamiast biurowców i apartamentowców
stałyby niepotrzebne nikomu szpitale. Tymczasem
szpitale się raczej likwiduje niż buduje. Chciałbym,
aby mi ktoś pokazał tańszy od polskiego system
ochrony zdrowia, który oferuje zbliżony poziom usług.
Obawiam się jednak, że nikt takiego systemu nie
wskaże, gdyż przy wszystkich swoich wadach jest to
jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych systemów na
świecie za te pieniądze.

Może warto przypomnieć, że w 1945 r. startowaliśmy
jako PRL, mając mniej niż 8 tys. lekarzy (w czasie II woj-
ny światowej straciliśmy ich 40 proc.), z trzema wcze-
śniej istniejącymi wydziałami lekarskimi (w Krakowie,
Warszawie i Poznaniu – wszystkie w stanie dewastacji),
a skończyliśmy w 1989, mając ponad dziesięć razy wię-
cej lekarzy i kilkanaście utworzonych od zera wydziałów
lekarskich (i 13 mln więcej Polaków, których trzeba było
urodzić, ubrać, wykarmić, wykształcić i leczyć). Tylko
w Warszawie zbudowano szpitale: Bielański, Bródnow-

Białaczka
czy anemia?

ski, przy ulicach Banacha, Szaserów, Grenadierów oraz
Centrum Onkologii, Centrum Zdrowia Dziecka. I nie
jest to lista kompletna. Utworzony wtedy system
ochrony zdrowia to był system budżetowy (wzorowa-
ny na systemie w Wielkiej Brytanii) obsługiwany przez
bardzo niewielką administrację, która z łatwością mie-
ściła się w pałacu Paca, a lekarze zajmowali się wy-
łącznie medycyną. I ten system przekazał nowym

władzom szpitale niezadłużone.

Jest prawdą, że działacze izb lekarskich z lat 90. (w tym
autor tekstu) byli zwolennikami wprowadzenia systemu
ubezpieczeniowego, który obciążył nas ogromną biuro-
kracją. Wynikało to stąd, że po zmianie systemu poli-
tycznego, kiedy o budżecie dla zdrowia decydowało
jednocześnie kilka partii, ta sfera życia stała się corocz-
nym targowiskiem politycznym o nieprzewidywalnych
skutkach zależnych od bieżącej konfiguracji sił. Dlatego
wprowadzenie „automatu”, czyli określonej procentowo
składki, wydawało się najlepszym rozwiązaniem dla sta-
bilizacji systemu. Rządzący wtedy SLD obliczył, że aby
utrzymać ówczesny poziom świadczeń, powinna ona
wynosić 9 proc. i taką ustawę przyjął. Ale następne wy-
bory wygrał AWS, który obiecywał 11-proc. składkę. A jak
wygrał, w jego imieniu pan premier Balcerowicz zmniej-
szył ją do 7,5 proc. i do czasu jej korekcji do 9 proc. wy-
generował 20 mld deficytu w systemie. 10 mld system
nadrobił, z resztą bujamy się do dzisiaj. Jak technicznie
zadłużono szpitale? Otóż w 1999 r. w ramach tworzo-
nych kas chorych przyznano szpitalom 90 proc. środków
z 1997 i nie przyznano w ogóle środków na krew (do
1999 była finansowana centralnie i szpitale za nią nie
płaciły). W następnych latach rządzący po korekcji do
wcześniejszych 9 proc. wrzucali w nie kolejne nowe wy-
datki, m.in. była taka ustawa 203 zwiększająca wynagro-
dzenia bez przyznania nowych środków. I tak dalej. Ten
system nie przypomina białaczki, tylko anemię, w której
występuje chroniczny brak substratów i która powoli
przeradza się w pancytopenię, gdyż obok niedoboru
lekarzy jeszcze bardziej dotkliwy staje się niedobór pie-
lęgniarek, a wkrótce dramat dotknie też diagnostów
laboratoryjnych. Anemię leczy się, uzupełniając niedo-
bory żelaza, witaminy B12 i kwasu foliowego, przetacza-
jąc krew i wreszcie pobudzając jej wytwarzanie.

W najkrótszych słowach, aby unormalnić system, trzeba
przede wszystkim zrównoważyć koszty i refundację,
a w drugiej kolejności oddłużyć szpitale, aby zaczęły
funkcjonować jak normalne podmioty gospodarcze. �

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

POLEMIKI

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

10  www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



Organizatorzy protestu Akcja „Zdrowa Praca”

– Porozumienie Rezydentów OZZL i Ogólno-

polski Związek Zawodowy Lekarzy – apelują

do lekarzy o ograniczenie czasu pracy do 48

godzin tygodniowo. Akcja wiąże się z wypo-

wiadaniem klauzuli opt-out do końca sierpnia

ze skutkiem od 1 października 2019 r.

21 sierpnia w siedzibie OIL w Warszawie
odbyło się spotkanie poświęcone temu
zagadnieniu.

– Jeśli ktoś będzie zmuszał lekarza do podpisania klauzu-
li opt-out lub próbował wpływać, aby klauzuli nie wypo-
wiadał, izba zareaguje – zapewnił prezes ORL w Warsza-
wie Łukasz Jankowski i zaznaczył, że izba lekarska nie
pozostawia swoich członków bez pomocy. – To nasza
cegiełka do tego przedsięwzięcia.

Prezes Jankowski podkreślił, że w OIL w Warszawie działa
rzecznik praw lekarza zajmujący się sprawami z zakresu
ochrony praw lekarzy i lekarzy dentystów. – Podjęcie kon-
kretnego problemu przez samorząd ośmiela naszych kole-
gów lekarzy, którzy zgłaszają się wówczas do nas z podob-
nymi sprawami, np. dotyczącymi mobbingu.

– Do rzecznika można zgłaszać się telefonicznie, pi-
semnie, za pośrednictwem mediów elektronicznych,
a także osobiście w siedzibie izby – poinformowała
Anna Darocha, zastępca rzecznika praw lekarza OIL
w Warszawie.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Jan

Czarnecki podkreślił, że celem protestu Akcja „Zdrowa
Praca” jest promowanie optymalnych warunków pracy,
a także skłonienie rządzących do naprawy systemu
ochrony zdrowia. Wśród postulatów wymienił: zwiększe-
nie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB
w ciągu trzech lat (z uwzględnieniem aktualnego współ-
czynnika PKB), likwidację kolejek, rozwiązanie problemu
braku personelu medycznego oraz likwidację biurokracji

Akcja „Zdrowa Praca”

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

w ochronie zdrowia. Przekonywał, że przemęczenie
lekarza prowadzi m.in. do wypalenia zawodowego
i zwiększa ryzyko błędów w pracy. �                                 ach
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Przeciwko grypie lekarze i lekarze dentyści

powinni szczepić się co roku. W decyzji

o zaszczepieniu się przeciwko odrze będą

pomocne pytania i odpowiedzi opracowane

przez izbowy Zespół ds. Szczepień.

ODRA

Ch
orobę wywołuje wirus odry. Zanim

wprowadzono powszechne szczepienia

ochronne była to ciężka, powszechna

choroba wieku dziecięcego. Warto zwrócić uwagę, że

niemal 1/3 pacjentów wymagała hospitalizacji.

Na odrę można zachorować niezależnie od wieku. Zaka-

żamy się drogą wziewną, np. w wyniku kontaktu z cho-

rym kaszlącym lub kichającym. Trzeba pamiętać, że to

jedna z najbardziej zaraźliwych wirusowych chorób.

Statystyki pokazują, że po kontakcie z chorym na odrę

może zachorować aż 90 proc. osób.

Zakażać można od czterech dni przed wystąpieniem

wysypki i do czterech po jej pojawieniu się. Okres wylę-

gania się choroby wynosi 7–21 dni.

OBJAWY ODRY W OKRESIE PRODROMALNYM:

� zapalenie spojówek,

� światłowstręt,

� nieżyt nosa,

� szczekający, metaliczny kaszel,

� plamki Koplika (na błonie śluzowej jamy ustnej),

� wysoka gorączka.

OBJAWY ODRY W OKRESIE WYSYPKOWYM:

� wysoka gorączka,

� kaszel,

� czerwona, zlewająca się, plamisto-grudkowa wysypka

(zaczyna się na linii włosów za uszami, zstępuje na

twarz, następnie obejmuje szyję i tułów, a potem

kończyny).

POWIKŁANIA U DOROSŁYCH:

� biegunka (80/1000 chorych),

� zapalenie ucha środkowego (90/1000 chorych),

� zapalenie krtani,

� zapalenie płuc (do 60/1000 chorych),

� zapalenie wątroby,

� małopłytkowość,

� drgawki (5/1000 chorych),

� zapalenie mózgu (1/1000 chorych),

� podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE;

1/2500 chorych),

� śpiączka,

� zgon (1–2/1000 chorych).

Szczepimy
– chronimy
Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w Warszawie

Już po raz drugi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie w ramach akcji „Szczepimy – chronimy”
przeprowadzi bezpłatne szczepienia dla lekarzy i lekarzy dentystów. W ubiegłym roku szczepiliśmy
lekarzy tylko przeciwko grypie, w tym – również przeciwko odrze. Szczepienia odbędą się
na terenie izby, zapisy przyjmujemy przez naszą stronę internetową.

Przeprowadzimy akcję we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie,
honorowy patronat objął Główny Inspektorat Sanitarny.

TERMINY SZCZEPIEŃ:

przeciwko odrze – 1.10.2019 r.

(w godz. 15.00–18.00)

przeciwko grypie – od 14 do 17.10.2019 r.

(14 października w godz. 10.00–14.00,

15–17 października w godz. 15.00–19.00)

NASZE SPRAWY
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Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP),

Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) oraz Amery-

kańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (AAFP) zalecają

podanie wszystkim osobom dorosłym, które nie cho-

rowały na odrę, świnkę lub różyczkę, jednej lub dwóch

dawek szczepionki MMR w odstępie przynajmniej

czterech tygodni. WHO zaleca dwie dawki ze względu

na ochronę przed świnką.

W Polsce szczepienia przeciwko odrze rozpoczęto

w 1975 r. Wówczas podawana była tylko jedna dawka

szczepionki. Dwie dawki wprowadzono w 1991 r.,

a w 2004 zaczęto stosować szczepionkę skojarzoną

przeciwko odrze/śwince/różyczce (MMR) w dwóch

dawkach.

Jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy byłaś/byłeś

szczepiony przeciwko odrze/śwince/różyczce

Można sprawdzić obecność przeciwciał, wykonując

badania laboratoryjne. Jeżeli brakuje dokumentacji

medycznej o przechorowaniu lub szczepieniu, nale-

ży się zaszczepić. W przypadku udokumentowania

podania dwóch dawek szczepionki nie ma potrzeby

powtarzania szczepienia ani podawania kolejnej

dawki. Dokumentacja o podaniu dwóch dawek

szczepionki przeciw odrze jest wystarczającym

dowodem uodpornienia. Badanie poziomu przeciw-

ciał można traktować jedynie jako badanie pomoc-

nicze, pamiętając o tym, że wynik ujemny nie

musi świadczyć o tym, że nie mamy odporności

na odrę.

Otrzymałeś tylko jedną dawkę szczepionki

przeciwko odrze

Powinieneś się doszczepić. Zalecane są dwie dawki.

Jaki jest wymagany cykl szczepienia

przeciwko odrze/śwince/różyczce?

Szczepienie przeciw odrze obejmuje podanie dwóch

dawek skojarzonej szczepionki MMR (przeciw odrze,

śwince i różyczce) w odstępie czterech tygodni lub

dłuższym.

Jeśli byłeś chory na odrę, czy musisz się doszczepić?

Przechorowanie odry zwalnia z konieczności

doszczepienia się.

Jeśli chorowałeś na różyczkę i/lub świnkę,

czy powinieneś się szczepić przeciwko odrze

szczepionką MMR?

Przechorowanie różyczki i/lub świnki nie jest prze-

ciwwskazaniem do otrzymania szczepionki MMR.

Czy po kontakcie z chorym pacjentem występuje

ryzyko zachorowania na odrę?

U niezaszczepionych osób ryzyko zachorowania wynosi

90-95 proc.

Ile czasu może upłynąć od kontaktu z chorym

pacjentem do momentu zaszczepienia się,

aby szczepienie było skuteczne?

Szczepienie MMR wykonane w ciągu 72 godzin po kon-

takcie z chorym może zapobiec zachorowaniu lub zła-

godzi przebieg choroby.

Bibliografia

1. https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zaka-

zenia-wirusowe/165555,odra-u-doroslych
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139686,szczepienie-doroslych

3. https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/odra_swinka_rozycz-

ka_ekspert/mmr-schemat/86151,jak-szczepic-osobe-dorosla-

skojarzona-szczepionka-przeciwko-odrze-swince-i-rozyczce-

mmr
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Powszechnie znana maksyma – „Lepiej zapobiegać

niż leczyć” – nie zawsze idzie w parze z działa-

niem. O profilaktyce zapominają nie tylko pacjen-

ci. Choć nie jest to temat nieznany i zdawać by się mo-

gło, że akcji, kampanii i dyskusji o tym, jak wiele zależy

od świadomego zaangażowania się na rzecz własnego

zdrowia, nie brakuje, wciąż zbyt małą wagę przykłada

się do systematycznej edukacji zdrowotnej społeczeń-

stwa. Potrzebujemy priorytetowego podejścia do profi-

laktyki ze strony decydentów, organizatorów systemu

ochrony zdrowia, ale też jej operatorów – personelu

medycznego. Korzyści byłyby bezsporne, gdyż nie tylko

lepiej zapobiegać niż leczyć, ale również taniej, a to po-

winno interesować płatników – chociażby NFZ,

a także każdego obywatela.

W stomatologii profilaktyka ma ogromne znaczenie.

Stan zdrowia jamy ustnej przekłada się nie tylko na kon-

dycję zębów, dziąseł, błony śluzowej, ale również na

funkcjonowanie całego organizmu. Zadaniem lekarzy

dentystów oprócz leczenia jest wspieranie pacjentów

w edukacji zdrowotnej, wskazywanie im odległych ko-

rzyści wynikających z troski o własne zdrowie.

Tymczasem w natłoku codziennych obowiązków zawo-

dowych w gabinecie stomatologicznym najczęściej sku-

piamy się na problemie zdrowotnym chorego. Opowia-

damy mu dokładnie o metodzie i celu leczenia, a czasu

na rozmowę o profilaktyce w stomatologii brakuje. Dla-

tego na tę pierwszą linię frontu troski o edukację zdro-

wotną pacjenta kierujemy najczęściej higienistki stoma-

tologiczne. Należy zaznaczyć, że w tej potrzebnej misji

liczą się wiedza i przygotowanie wyniesione przez higie-

nistki ze szkoły, praktyka zdobywana w gabinecie pod

okiem lekarza dentysty, gdyż wszelkie zabiegi wykonują

one pod nadzorem i na zlecenie lekarza, ale również

otwartość na pacjenta, umiejętności komunikacji oraz

motywowania.

Na pewno lekarze dentyści mają zdecydowanie mniej

problemów z leczeniem pacjentów świadomych rangi

profilaktyki. Tych, którzy wcześniej zostali dobrze poin-

formowani o stanie zdrowia jamy ustnej i zalecanych

zabiegach, którzy pilnują terminów wizyt i reagują na

niepokojące zmiany lub dolegliwości wymagające

sprawdzenia.

Edukacji zdrowotnej naszych pacjentów nie możemy

pozostawiać w rękach „doktora Google’a”. Informacje

czerpane ze stron internetowych nie zawsze są prawdzi-

we, nie zawsze poparte dowodami naukowymi, równie

często niepoprawnie interpretowane. Lekarze wielu spe-

cjalności mierzą się z problemem ruchu antyszczepion-

kowego, a w stomatologii – z tzw. antykanałowcami,

propagującymi nieprawdziwe teorie i zniechęcającymi

do sprawdzonych, skutecznych metod leczenia.

W środowisku stomatologicznym cieszymy się z powro-

tu lekarzy dentystów do szkół. To słuszne działanie

i bardzo ważny obszar z punktu widzenia profilaktyki

zdrowotnej. Z zainteresowaniem będziemy obserwowali,

jak będzie przebiegało wdrażanie programu opieki sto-

matologicznej w placówkach edukacyjnych, gdyż plany

i obietnice Ministerstwa Zdrowa są znaczące. Ważne

jest również, aby projekty były konsultowane, a potem

wprowadzane we współpracy z towarzystwami nauko-

wymi stomatologii dziecięcej, konsultantami wojewódz-

kimi i krajowymi oraz samorządem lekarskim.

Profilaktyka stomatologiczna powinna mieć szczególną

rangę w procesie kształtowania już od najmłodszych lat

zdrowych nawyków na całe życie i być wyrazem troski

o zdrowie całego społeczeństwa.�

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

DARIUSZ PALUSZEK
wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów
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Prezentujemy sylwetki członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów. W tym numerze „Pulsu”:

Dr n. med. Marcin Aluchna, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany od VII kadencji, delegat na Okręgowy Zjazd

Lekarzy OIL w Warszawie.

Celem mojej działalności w Komisji ds. Lekarzy Dentystów jest integracja i współpra-

ca samorządu lekarskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a także pod-

kreślanie roli naszego samorządu w konfrontacji z działaniami organów państwa

i zwrócenie uwagi na szczególne warunki wykonywania zawodu przez lekarzy denty-

stów jako autonomiczne podmioty gospodarcze. Chcę zachęcać do zwiększenia

zaangażowania lekarzy w prace samorządu, m.in. kreowanie i korygowanie nowych

aktów prawnych, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz bezpieczne i rentowne

realizowanie zadań zawodowych. Dostrzegam potrzebę wspierania lekarzy z wielolet-

nim stażem w adaptacji do dynamicznie następujących zmian w technologiach

medycznych, materiałowych i informatycznych.

Andrzej Siarkiewicz, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany do VI kadencji. Pełnił funkcje zastępcy okręgo-

wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warsza-

wie (w VI i VII kadencji), członka Komisji ds. Stażu Podyplomowego (w VI i VII kaden-

cji). W VIII kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, Komisji ds. Praktyk

Lekarskich i Komisji ds. Stażu Podyplomowego, pełni również funkcję mediatora OIL

w Warszawie.

W samorządzie lekarskim zajmuję się przede wszystkim pracą nad doskonaleniem

mediacji jako metody sprawnego, szybkiego, skutecznego i ostatecznego rozwiązy-

wania konfliktów powstałych na linii lekarz – pacjent. Mediacja jest jedną z form po-

mocy prawnej, przewidzianych ustawą o izbach lekarskich. Może też mieć charakter

prywatny i zostać podjęta na wniosek stron. Chcę również pomagać kolegom w roz-

wiązywaniu problemów wynikłych z różnej interpretacji przepisów przez urzędników

państwowych odpowiedzialnych za ich wdrażanie i przestrzeganie. �

Koleżanki i Koledzy Lekarze Dentyści,

zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy z Komisją ds.

Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Państwa uwagi, pomysły, przemyślenia dotyczące problemów związa-

nych z wykonywaniem naszego zawodu można przekazywać drogą

telefoniczną – nr tel. biura komisji: 22-542-83-55, na adres e-mailowy:

kld@oilwaw.org.pl, bądź osobiście podczas posiedzeń komisji

(terminy: 6 listopada, 18 grudnia).

Prezydium komisji obraduje:

18 września, 2 października,  16 października, 20 listopada, 4 grudnia.

Tylko dzięki wspólnej aktywności możemy na bieżąco reagować na

problemy nękające lekarzy dentystów i rozwiązywać sprawy dotyczące

naszego środowiska.

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów,

przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów

dr n. med. Dariusz Paluszek
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Panie prezydencie, jak ocenia pan dostęp mieszkań-

ców Warszawy, przyjezdnych i tych, którzy tu pracują,

do opieki zdrowotnej?

Posłużę się metaforą: jest słodko-kwaśny. Z jednej

strony stolica jest szczególna w skali kraju, bo ma

świetnych specjalistów, znakomite szpitale, które

przyciągają nazwiskami specjalistów, poziomem wyposa-

żenia itp. Na konsultacje i leczenie przyjeżdżają pacjenci

z całej Polski.

Z drugiej strony mam poczucie, że ten obraz jest lekko

kwaśny. Bo dostępność leczenia jest na pewno niezado-

walająca, głównie ze względu na braki kadrowe, ale tak-

że z powodu braku rozwiązań systemowych, niezależne-

go przecież od nas, samorządowców. To zresztą

problem całego kraju.

Publiczne szpitale w stolicy są własnością siedmiu

organów: m.st. Warszawy, MSWiA, MON, MZ, urzędu

marszałkowskiego, WUM, CMKP. Czy łatwo skoordy-

nować bieżące działania?

Zdrowie w Warszawie,
słodko-kwaśno

Z wiceprezydentem m.st. Warszawy Pawłem Rabiejem, odpowiedzialnym za sprawy ochrony

zdrowia w Warszawie, rozmawia Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk.

Gdy patrzę na mapę w gabinecie dyrektora warszaw-

skiego oddziału NFZ, widzę, że nie wszystko jest właści-

wie skoordynowane. W Warszawie można się leczyć na

dobrym poziomie, ale z możliwością korzystania z nawet

najważniejszych świadczeń nie jest najlepiej.

Rozmawiamy o tym w czasie posiedzeń Warszawskiej

Rady Zdrowia powołanej przez prezydenta Warszawy.

Staramy się problemy rozwiązywać wspólnie. Tak jest np.

z psychiatrią dziecięcą, niezwykle palącą kwestią. Tu ewi-

dentnie potrzeba szybkich decyzji. Podobnie jak w lecze-

niu nowotworów. Gdyby świat był prosty, powinniśmy

realizować wspólną politykę. Na razie tak nie jest, wszy-

scy walczą o swoje i kontrakty. Cierpią na tym pacjenci.

Miejskie szpitale są w stosunkowo dobrej kondycji, ale

zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji pacjentów,

którzy czekają w długich kolejkach. Musimy wspólnie

prawić sytuację na SOR. Mamy zapaść. To ogromny

problem, wynikający i z wadliwości systemu, i z braku

lekarzy.
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Obowiązuje wiele dziwnych reguł, istnieją absurdy, które po-

wodują, że system jest niewydolny. Często to bardzo drobne

rzeczy, które w sumie przyczyniają się do długiego czasu

oczekiwania, nieefektywności pracy lekarzy. To jest oczywi-

ście kwestia systemowa, kwestia finansowania oraz sieci szpi-

tali i tkwimy w tym wszyscy po uszy. Wiele skomplikowała

sieć szpitali. Mamy np. problem z uruchomieniem nowego

Szpitala Południowego na Ursynowie, bo jest poza siecią, nie

przewidziano go w kontraktach.

Specyfika stolicy?

Warszawiacy dbają o zdrowie. Z naszych badań opinii, ale też

z rozmów, które prowadzimy z mieszkańcami miasta, wynika,

że sprawy zdrowia i dbania o nie są dla warszawiaków ważne.

Z jednej strony kieruje nimi obawa przed zachorowaniem,

niektórzy myślą o profilaktyce. Z drugiej strony rośnie świado-

mość, że zdrowie jest elementem udanego życia. Trzecia

cecha charakterystyczna: warszawiacy nie tylko liczą na pań-

stwowy system ochrony zdrowia, ale często korzystają z po-

mocy prywatnego. I czwarty aspekt, bardzo ważny – wzrost

wymagań i znajomości praw pacjenta.

Inwestycje w Warszawie?

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz żartem mawiała, że w

„szpitalach warszawskich inwestycje były takie, jakby postawić

dwa mosty”. A mosty to ogromna inwestycja. Dzisiaj mamy

remonty i rozbudowy w szpitalach Wolskim, Praskim i Bielań-

skim (w tym ostatnim rozbudowa bloków operacyjnych).

Stępińska i Solec czeka unowocześnienie SOR, to wyzwanie.

Dużo inwestujemy w wymianę specjalistycznego sprzętu

– bo też się starzeje, a diagnostyka jest kluczowa.

Podkreślam, że celem władz miasta jest dbanie o leczenie

pacjentów, inwestycja w ich zdrowie, a nie tylko kondycja

spółek szpitalnych, ale musimy też liczyć się z kosztami.

Wzrost cen energii uderza w ochronę zdrowia.

Przedstawiciele Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy

spotkali się kilka razy z przedstawicielami OIL.

Tak, rozmawiamy m.in. o programie szczepień.

A także o braku lekarzy…

To trochę jak pętla na szyi. Wiek lekarzy i ograniczenia doty-

czące czasu pracy powodują, że jest nam wszystkim niezwy-

kle trudno. Najgorsze rozwiązanie to „podkupowanie” lekarzy

przez szpitale, przez różne organy założycielskie, a to ma

miejsce.

Co miasto robi, co może zrobić, żeby lekarzy

zatrzymać?

Do pracy w konkretnej placówce przekonuje na pewno jej

atmosfera i sposób działania. Nasze miejskie szpitale są zmo-

dernizowane, mają dobry sprzęt, poprawiamy zarządzanie.

Wynagrodzenie ma na pewno duże znaczenie, ale też znaczenie

ma środowisko, w którym się pracuje. Na wynagrodzenie, jako

miasto, mamy niewielki wpływ. Możemy jednak zachęcać kom-

fortem pracy w naszych szpitalach i innymi rozwiązaniami, ko-

rzystnymi dla młodych lekarzy. Przykładowo miejsce dla dziecka

w żłobku to już jest coś, a żłobki w Warszawie są bezpłatne,

i tym możemy zachęcać. Liczę, że wypracujemy tu dobre roz-

wiązania. Wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie.  �

Austria zakazuje glifosatu

Rada Narodowa (izba niższa austriackiego parla-

mentu) uchwaliła ustawę wprowadzającą całko-

wity zakaz stosowania rakotwórczego glifosatu

(zawiera go m.in. stosowany powszechnie

w Polsce preparat chwastobójczy Roundup).

Praca w pogotowiu

Od przyszłego roku w karetce może jeździć jedy-

nie lekarz ze specjalizacją z medycyny ratunko-

wej. Ci, którzy nie planują jej robić, zaczynają

masowo rezygnować z pracy. Zgodnie z Krajo-

wym Rejestrem Lekarzy, prowadzonym przez

Naczelną Izbę Lekarską, takich specjalistów jest

w Polsce zaledwie 1051. Tymczasem z szacun-

ków Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunko-

wej wynika, że potrzeba ich co najmniej 5 tys.

Nieszczepieni w Niemczech

Niemiecki rząd federalny chce w przyszłym roku

zakazać osobom niezaszczepionym przeciw

odrze korzystania z placówek opieki społecznej,

publicznych szkół i przedszkoli. Przepisy te doty-

czyłyby również uchodźców, a za ich nieprze-

strzeganie przewidziano kary finansowe. W 2018

w Niemczech odnotowano 651 zachorowań na

odrę, a w pierwszych czterech miesiącach bie-

żącego roku już ponad 400.

Czy będzie lek na rak trzustki?

Opracowane przez brytyjskich naukowców prze-

ciwciała spowolniły rozwój nowotworu u myszy

i sześciokrotnie zwiększyły ich przeżywalność

– informuje „Journal of Pathology”.

Cukrzyca – ryzyko poronienia

Badacze z University of Glasgow ostrzegają, że

cukrzyca u kobiet w ciąży nawet czterokrotnie

zwiększa ryzyko poronienia.

Diagnostyka depresji

Poziom kortyzolu we włosach może pomóc

wskazać nastolatków bardziej narażonych na

zaburzenia zdrowia psychicznego – twierdzą

naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio.

Pierwsza eutanazja w Australii

Portal BBC News informuje, że cierpiąca na raka

piersi 61-letnia Australijka jako pierwsza skorzy-

stała z obowiązujących w stanie Wiktoria no-

wych przepisów o wspomaganej śmierci. �

  17www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



Od lat w psychiatrii dzieci i młodzieży brakowało kadr.

Czy sytuacja się zmienia?

K ilka lat temu minister Bartosz Arłukowicz zarzą-

dził, że nasza specjalizacja staje się priorytetową.

Ale nadal z kadrami jest niedobrze. Z danych

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wynika, że na

Mazowszu jest około 80 lekarzy tej specjalności. Niepo-

kojący jest ich przekrój wiekowy: 20 osób ma ponad 60

lat, 17 – ponad 50. Tylko około 50 proc. stanowią młodsi

lekarze. To bardzo niekorzystne proporcje. Niepokoi też

fakt, że lawinowo spada liczba młodych lekarzy chcą-

cych robić tę specjalizację. Wcześniej były roczniki, gdy

zgłaszało się kilkunastu chętnych, potem kilku, a ostat-

nio albo nikt, albo jedna osoba.

W sesji wiosennej z absolwentów uczelni medycznych

na pięcioletnią rezydenturę zgłosiła się jedna osoba, na

tryb pozarezydencki pojedyncze osoby, głównie po psy-

chiatrii ogólnej (specjalizacja trwa wówczas dwa i pół

roku). Jeśli sytuacja się nie zmieni, grozi nam upadek

dziedziny. A odwrotnie do liczby lekarzy rosną potrzeby.

Ile jest miejsc szkoleniowych w trybie akredytacji?

Kilkadziesiąt, i są wolne. Nie ma żadnego problemu z przy-

jęciem chętnych, bo mamy kilka placówek z akredytacją

CMKP: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Wieku Roz-

wojowego WUM, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii

[gdzie rozmawiamy]. Także kilka poradni posiada upraw-

nienia do prowadzenia staży. Brakuje chętnych.

Jakie są tego przyczyny?

Przyczyny są złożone. Jedna wynika z samego kształce-

nia studentów, w toku którego bardzo niewiele mówi się

na temat psychiatrii, zajęcia z psychiatrii dziecięcej

trwają tylko kilka dni. Studenci nie są w stanie jej poznać

i zrozumieć, na czym polega sedno sprawy w tej dziedzi-

nie. Nie wiem, czy wszystkie uczelnie medyczne pro-

wadzą tego typu zajęcia, bo niektóre znajdują się

w miastach niemających placówek psychiatrii dzieci

i młodzieży.

Drugim powodem spadku liczby chętnych, o którym

zresztą mówią sami rezydenci, m.in. ostatnio prezes

ORL Łukasz Jankowski, jest fakt, że to trudna dziedzi-

na, złożona, wymagająca intensywnej nauki. W dodat-

ku pracuje się w ciężkich warunkach, z dużym obciąże-

niem emocjonalnym.

Od jakiegoś czasu psychiatria dziecięca i młodzieżowa

stała się popularna medialnie, co ma zalety i wady. Wię-

cej oczywiście zalet, bo jej problemy zostały zauważone,

a przez dziesiątki lat była zaniedbywana. Mam nadzieję,

że w długoterminowej perspektywie wpłynie to na po-

prawę sytuacji. Z drugiej strony, choć większość artyku-

łów i wywiadów pokazuje, zgodnie z prawdą, psychiatrię

dziecięcą jako dziedzinę, w której ma się do czynienia

z ludzkimi problemami, wręcz dramatami, w wielu in-

nych szuka się jednak sensacji, sytuacji mrożących krew

w żyłach. To zniekształca obraz rzeczywistych proble-

mów pacjentów i z pewnością wpływa na sposób pod-

chodzenia do psychiatrii młodzieży medycznej i jej plany

specjalizacyjne. Panuje ogólne przekonanie, że psychia-

tra dziecięcy nie ma szans wyleczenia pacjenta, co jest

absolutnie nieprawdą. Dzięki naszym działaniom bardzo

często poprawia się nie tylko jakość życia dziecka, ale

też jakość życia całej jego rodziny.

Trzecia przyczyna to możliwość zarobkowania. Nie ma nic

złego w tym, że człowiek kończący trudne studia zasta-

nawia się, jaką wybrać dziedzinę, aby godnie żyć. Tym

bardziej że nadal pensje lekarskie znacząco odbiegają od

standardów europejskich, nawet z krajów dawnego bloku

socjalistycznego. Młodzi lekarze szukają dziedzin zapew-

niających wysokie zarobki. Nie dziwię się temu.

W psychiatrii też można dojść do wysokich pensji, ale

osiąga się je, pracując bardzo wiele godzin, a przecież

wiąże się z tym ogromny wysiłek psychiczny. Konsulta-

Z dr n. med. Lidią Popek, konsultantem

wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci

i młodzieży na Mazowszu,

rozmawia Małgorzata Skarbek.

Zła sytuacja psychiatrii
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cja psychiatryczna jednego pacjenta trwa średnio 45

minut. Inni w tym czasie przyjmują co najmniej trzech

pacjentów. Ponadto nie można leczyć dziecka, nie zaj-

mując się najbliższą rodziną i środowiskiem.

Czy środowisko psychiatrów dzieci i młodzieży

podejmuje próby zaradzenia sytuacji?

Przypominam, że mamy różne możliwości szkolenia, nie

tylko podczas rezydentury, bezpośrednio po ukończeniu

medycyny. Istnieje skrócona ścieżka szkolenia po psy-

chiatrii dorosłych i neurologii dziecięcej. Zabiegamy

o to, aby przywrócić skróconą ścieżkę po pediatrii. Pod-

dajemy też pod rozwagę Ministerstwa Zdrowia możli-

wość utworzenia dodatkowej rezydentury (tylko dwa

i pół roku) dla lekarzy, którzy już ukończyli psychiatrię

ogólną w trybie rezydenckim, a chcieliby specjalizować

się jeszcze w dziecięcej. Byłaby to forma dotowania

psychiatrii dziecięcej, a w obecnej sytuacji dążenie do

zwiększenia naszych kadr jest konieczne. Bardzo liczymy

na rozważenie tej propozycji przez ministra zdrowia.

Każdy szkolący się ma okazję przekonać się, jak atrakcyj-

na jest nasza dziedzina i jak rozszerza horyzonty myślowe.

Medycyna staje się redukcjonistyczna. Wielu lekarzy zaj-

muje się sztuką, ma różnorodne zainteresowania, ale

podczas studiów trudno je realizować. Psychiatria powo-

duje, że zaczynamy interesować się różnymi kierunkami:

filozofią, psychologią, pedagogiką, prawem i sztuką,

bo przecież w psychoterapii wykorzystuje się te dziedziny.

Czy mamy dostateczną liczbę placówek psychiatrii

dzieci i młodzieży?

Mazowsze jest w specyficznej sytuacji, m.in. dlatego, że

sprawujemy opiekę psychiatryczną nie tylko nad dziećmi

z naszego województwa, ale również z Podlasia oraz

innych regionów Polski. Wiele osób szuka u nas pomocy,

słusznie uważając, że nasze ośrodki są wysoko wyspe-

cjalizowane. W ościennych województwach brakuje

dobrze zorganizowanej opieki psychiatrycznej nad

dziećmi i młodzieżą – poradni, oddziałów opieki dzien-

nej i poradni leczenia uzależnień.

Ale oczywiście u nas też brakuje miejsc. Bardzo zła jest

sytuacja oddziałów stacjonarnych, które właściwie tylko

latem pracują mniej więcej tak, jak powinny, czyli z nie-

wielką nadwyżką wykorzystania łóżek. Z końcem sierp-

nia, od września do pierwszych dni lipca, nie ma na Ma-

zowszu oddziału stacjonarnego, na którym dzieci nie

leżałyby na dostawionych łóżkach, a czasami na matera-

cach. Wielokrotnie widziałam dziecko siedzące na krze-

śle i czekające na wolne łóżko.

Dlaczego tak się dzieje?

Sytuacja dzieci i młodzieży jest związana ze szkołą

i opieką rodzicielską. Latem nie ma zajęć szkolnych, nie

ma więc stresów, rodzice bardziej zajmują się dziećmi.

To zjawisko pokazuje, jakie czynniki są przyczyną trud-

ności dzieci w innych miesiącach. Nie bez powodu

w maju notuje się najwyższy wskaźnik prób samobój-

czych w tej grupie wiekowej.

Brak miejsc szczególnie odczuwamy tutaj, na oddziale

dziecięcym Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii,

jedynym na Mazowszu i Podlasiu. Są dwa oddziały mło-

dzieżowe przyjmujące w trybie ostrego dyżuru i trzeci

przyjmujący w trybie planowym. Potrzeby młodzieży są

więc lepiej zaspokajane niż potrzeby dzieci. Oddziały

kliniczne WUM przyjmują wybrane przypadki w trybie

planowym i na oddział dzienny.

Na naszym 22-łóżkowym oddziale leczymy 34 albo 36

pacjentów. Na oddziale młodzieżowym IPiN na 28 łóżek

bywa 40 pacjentów. To sytuacja trudna i niebezpieczna.

Obciążający jest fakt, że tak jak w poradniach, na

oddziałach też brakuje lekarzy. Staramy się, by dzieci

nie pozostawały bez właściwej pomocy, zwiększamy

liczbę psychologów, opiekunów medycznych, wycho-

wawców, współpracujemy ze szkołami. Czekamy

na reformę zapowiadaną od września. Ale też się jej

boimy.

Co w projekcie reformy należałoby zmienić?

Reforma przewiduje trzy poziomy referencyjności:

pierwszy – pomoc w środowisku, zapewniana przez od-

powiednio przygotowanych pracowników: psychologów,

psychoterapeutów. Nasze obawy biorą się stąd, że na

razie nie ma tych odpowiednio przeszkolonych kadr.

A słabe przygotowanie pracowników może mieć zły

skutek – zwiększyć liczbę dzieci potrzebujących pomocy

stacjonarnej, bo np. nieodpowiednio przeszkolona oso-

ba dziecko z myślami samobójczymi natychmiast skieru-

je do szpitala.

Na drugim poziomie ma się znaleźć oddział dzienny,

lekarz, przychodnia. Te placówki mają być rozlokowane

w terenie. Trzeci poziom to jednostki z wysokimi możli-

wościami pomocy specjalistycznej, np. podobne

do naszej, z izbą przyjęć, oddziałami stacjonarnymi

i dziennymi.

Obawiam się też, że ośrodki pomocy psychiatrycznej dla

dzieci nie będą rozlokowane równomierne. Sieć poradni

pedagogiczno-psychologicznych w Polsce jest bardzo

gęsta, właśnie one mogłyby zapewnić równomierny

dostęp do pomocy. Szkoda, że nie doszło do porozumie-

nia z tymi instytucjami.

Powstaje nowa specjalizacja – z zakresu psychoterapii

dzieci i młodzieży. Mogą na nią zgłosić się lekarze,

psycholodzy, pedagodzy. Muszą spełnić warunki podane

już na stronie CMKP.

Niedofinansowanie naszej dziedziny medycyny jest

żenujące. W XXI w. zdrowie psychiczne dzieci i młodzie-

ży w tak bogatym kraju jak Polska jest bardzo zaniedba-

ne. A przecież jest także profilaktyka, która powinna być

podstawą nowoczesnego myślenia o zdrowiu psychicz-

nym. W ogóle jej nie prowadzimy. �

dziecięcej
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D
zisiaj nie przeczytacie tutaj
Państwo o czarnych snach, ale

o tym, jakby było, gdyby się udało.
Nie, nie mnie ani żadnej konkretnej
osobie, ani partii. Gdyby się udało
Polsce mieć premiera, którego „ob-
sesją” stanie się zdrowie. Dla które-
go, o czym od lat marzymy w na-
szym środowisku Medycznej Racji
Stanu, zdrowie stanie się co naj-
mniej równie ważne dla bezpieczeń-
stwa państwa jak zakupy broni.

Nowy premier powinien mianować
ministra zdrowia wicepremierem, bo
tak wzmocniłby jego pozycję w rzą-
dzie. Powinien powierzyć mu koordy-
nację pracy kilku ministerstw, m.in.
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki

PAWEŁ

KOWAL

Przyszł
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J
uż trwa w najlepsze przedwy-
borczy festiwal sukcesów, jakimi

może się pochwalić Ministerstwo
Zdrowia. Kolejki do operacji zaćmy
krótsze o 70 proc. Coraz więcej
e-recept. Spory zastrzyk pieniędzy.
Nawet odchodzący z funkcji wice-
ministra Zbigniew Król, odpowie-
dzialny do tej pory w kierownictwie
resortu za choroby rzadkie i psy-
chiatrię, w ostatnim wywiadzie
udzielonym popularnemu portalowi
branżowemu mówił o tych obu
dziedzinach w samych superlaty-
wach. A wiadomo przecież, że
należą do najbardziej zapuszczo-
nych w naszej ochronie zdrowia.
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PAWEŁ

WALEWSKI

Przez

Sz
erokim echem w mediach elektronicznych odbi-
ło się utworzenie funkcji pełnomocnika ministra

zdrowia ds. reformy w psychiatrii dorosłych. Wydaje
się, że ta nowa funkcja ma nie tylko znaczenie prak-
tyczne w sferze koordynacji działań, ale również

w pewnym stopniu symboliczne. Może oznaczać, że oczekiwane od lat zmia-
ny w psychiatrycznej opiece zdrowotnej stają się jednym z priorytetów naszej
polityki zdrowotnej. Piszę „stają się”, bo oprócz zmian organizacyjnych
– wprowadzanych już w psychiatrii dorosłych i planowanych w opiece nad
dziećmi i młodzieżą – konieczne jest także znaczne zwiększenie nakładów
finansowych. Będziemy mogli mówić o rzeczywistym priorytecie dla zdrowia
psychicznego, dopiero gdy tak się stanie.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że w połowie sierpnia minęło 25 lat od
uchwalenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jej twórcy stawiali
sobie trzy cele. Pierwszym była ochrona praw obywatelskich osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, w szczególności wprowadzenie do porządku praw-
nego gwarancji ich przestrzegania w stosunku do osób poddawanych po-
stępowaniu przymusowemu. Drugim – nowoczesna opieka psychiatryczna
polegająca na upowszechnieniu modelu środowiskowego i odejściu od
dominacji dużych szpitali psychiatrycznych. I wreszcie ostatnim w tym ze-
stawieniu, ale nie mniej ważnym celem była promocja zdrowia psychiczne-
go oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z problemami w zakresie
zdrowia psychicznego.

Jak realizacja tych celów przedstawia się z dzisiejszej perspektywy? Można
się tu posłużyć słowami wybitnego psychiatry prof. Stanisława Dąbrowskie-
go, który w 1997 r. napisał we wstępie pierwszego komentarza do ustawy:
„Wraz z uchwaleniem ustawy o ochronie zdrowia psychicznego formalno-

prawna sytuacja lecznictwa psychiatrycznego w Polsce stała się zbliżona do

standardów europejskich. Jednakże dopiero po skutecznym wdrożeniu prze-

pisów dotyczących ochrony praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

i praw gwarantujących wielostronną dostępność i zróżnicowanie lecznictwa

psychiatrycznego można będzie mówić o spełnieniu merytorycznych wyma-

gań europejskich. Poprawa dostępności lecznictwa zależy przede wszystkim

od funduszy przeznaczonych na

ten cel przez państwo”.

Merytorycznych
wymagań europej-
skich odnośnie do
lecznictwa psy-
chiatrycznego

nie udało nam się
w tym czasie spełnić,

a nakłady ciągle utrzymują się na poziomie
3,4 proc. całości wydatków na zdrowie przy

europejskiej średniej przekraczającej 6 proc.

Jednak kilka faktów budzi dzisiaj nadzieję. Od roku
dobrze rozwija się pilotaż centrów zdrowia psychicz-
nego dla dorosłych. Jesienią, po dołączeniu kolej-
nych placówek, swoim zasięgiem obejmie już 15

proc. ludności. Wkrótce mają też rozpocząć się zapo-
wiadane zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży. Bra-

kuje tylko większych kwot w planie finansowym NFZ.
Może teraz się pojawią. �

MAREK BALICKI
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Społecznej oraz Ministerstwa Finan-
sów, po to, żeby te instytucje w trzy
miesiące przygotowały koncepcję
zmian dotyczących ochrony zdrowia.
W tym czasie powinny być przepro-
wadzone konsultacje ze środowiskami
opiniotwórczymi z dziedziny medycy-
ny i organizacjami pacjentów. Po
trzech miesiącach prac, czyli w stycz-
niu 2020 r., minister zdrowia powinien
przedstawić premierowi raport i pro-
jekty ustaw, premier zaś – przeprowa-
dzić konsultacje z opozycją, by pod-
stawowe zmiany zyskały poparcie
przynajmniej jej części. W efekcie tych
prac szef rządu w wystąpieniu sejmo-
wym poinformowałby Polaków, co się
zmieni w służbie zdrowia. Takie
wystąpienie powinno być nową
polityczną tradycją. Każdego roku
premier podsumowywałby, co
zmieniło się w dziedzinie ochrony
zdrowia w ostatnich 12 miesiącach.

Co zaproponować w pierwszym
„zdrowotnym” exposé? Trzy rzeczy,

które można zrobić w ciągu dwóch
lat. Po pierwsze onkologia. Chorym
w Polsce dajmy możliwość korzy-
stania z najlepszych metod lecze-
nia, dokładnie takich, do jakich
mają dostęp chorzy na Zachodzie,
w innych państwach UE. Hasło po-
winno być proste: „już nie boimy
się raka”. Drugi element to program
walki z otyłością i cukrzycą – z tym
samym priorytetowym założeniem:
Polacy muszą wiedzieć, co robić, by
nie paść ofiarą epidemii otyłości,
i mieć możliwość leczenia się na
takim samym poziomie jak obywa-
tele innych państw Unii. Trzeci
punkt powinien dotyczyć może
małej, ale bardzo ważnej grupy
– cierpiących na choroby rzadkie
i bardzo rzadkie. Przekaz powinien
być następujący: z powodów etycz-
nych społeczeństwo nie zostawia
żadnego rodzica dziecka chorego
na takie choroby samemu sobie.
Skoro bowiem jesteśmy za życiem,
to ratujmy je we wszystkich przy-

Dobry nastrój to jednak ważny
składnik socjotechniki, bo wyborcy
w Polsce niestety nie mają w zwy-
czaju rozliczać polityków ze składa-
nych obietnic ani z tego, czego
faktycznie podczas kilkuletniej
kadencji udało im się dokonać.
Wielu ministrów może więc spać
spokojnie, bo cokolwiek spartaczą
lub czego nie zrobią dobrego, nie
wpisuje się im w kajet i z czystym
kontem mogą startować do następ-
nych wyborów lub walczyć o kolej-
ne stanowiska. Ale czy z czystym
sumieniem?

Służby prasowe i PR Ministerstwa
Zdrowia dwoją się więc i troją, aby
przed wyborami resort wypadał
w mediach – zwłaszcza publicz-
nych – jak najlepiej. Co dzieje się
jednak z projektami, które już
dawno powinny obowiązywać, bo
takie składano obietnice? Ustawa
o badaniach genetycznych. Naro-

dowy Program Leczenia Niewy-
dolności Serca oraz koordynowa-
na opieka dla pacjentów z tym
schorzeniem. Narodowy Plan dla
Chorób Rzadkich. Kilka ustaw
związanych z produkcją i obrotem
leków. Można koncentrować się
tylko na wąskim wycinku zrealizo-
wanego programu sprzed czte-
rech lat, ale ostateczny bilans
wcale nie jest na plus, bo rzeczy
trudne wciąż czekają na rozwiąza-
nie. I niewiele o nich słyszymy.
A obawiam się, że przed wybora-
mi nie usłyszymy już wcale.

Widzowie „Wiadomości” w TVP 1
nie mają dostępu do obiektywnej
informacji i skazani są na przekaz,
który w poważnym stopniu wykrzy-
wia rzeczywistość. Nie jest to moje
subiektywne wrażenie, ale opinia
niezależnych instytucji badających
rynek mediów i ekspertów, którzy
analizują go na bieżąco. A jednak

milionom ludzi zasiadających co
wieczór przed telewizorami wcale
to nie przeszkadza i karmią się wia-
domościami, których równie do-
brze mogłoby nie być. Tak samo
jest z tweetami i relacjami wysyła-
nymi zza murów Ministerstwa Zdro-
wia – kreują jakąś pozytywną rze-
czywistość, która w opinii autorów
ma wiernych odbiorców, gotowych
uwierzyć, że ochrona zdrowia kwit-
nie i wszystko zmienia się w niej na
korzyść. Czyżby? Można zaklinać
rzeczywistość i za pomocą zaklęć
wygrać najbliższe wybory parla-
mentarne, ale wcześniej czy później
przychodzi moment konfrontacji.
Bo gdy sięgamy w wyobraźni nawet
najdalszych gwiazd i trzymamy
głowę w najwyższych chmurach,
grawitacja musi nas ściągnąć na
Ziemię. �

Autor jest publicystą „Polityki”.

padkach, w których postęp medy-
cyny na to pozwala, i szczególnie
pilnujmy tych, którzy sami nie zawi-
nili, a znaleźli się w wyjątkowo trud-
nej sytuacji. Premier powinien
jasno, prostym językiem, bez cią-
głego mówienia o pieniądzach (to
minister finansów ma mieć na gło-
wie finansowanie wielkiej zmiany
dotyczącej ochrony zdrowia) po-
wiedzieć, co jest do zrobienia przez
pierwsze dwa lata realizacji refor-
my. Tylko wtedy bowiem jest
szansa na to, że Polacy uwierzą,
iż można zrobić więcej. Premier
powinien powiedzieć o celach:
profilaktyce (godzina dla zdrowia
w szkołach), walce z konkretnymi
chorobami, porządnych płacach dla
lekarzy i pielęgniarek itd. Ministro-
wie powinni szukać środków.

Tymczasem pobudka! Nie jest tak
dobrze, ale zobaczymy, może
w kampanii, która się zaczyna, bę-
dzie jednak więcej o zdrowiu? �

różowe okulary

ość to obietnica naszej wyobraźni

  21www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



Czy jakość
wykonywanych
świadczeń
może/powinna
przekładać się
na ich wycenę,
kontrakty?

Jednym z filarów Strategii Narodowego Fun-

duszu Zdrowia, a jednocześnie kluczową dla

nas wartością, jest szeroko pojęta efektyw-

ność. Może być postrzegana zarówno w ujęciu

społecznym, jak i finansowym. Jednak w każ-

dym z tych aspektów dotyczy obowiązku za-

gwarantowania wysokiej jakości świadczeń

opieki zdrowotnej.

Zapewnienie najwyższej jakości udzielanych świad-
czeń jest dla NFZ na tyle ważne, że zostało zapisa-
ne w misji firmy:

„Działając w imieniu i na rzecz Pacjentów, Narodowy
Fundusz Zdrowia wspólnie ze Świadczeniodawcami
dba o zdrowie obywateli zarówno poprzez działania
profilaktyczne, jak też należytą jakość i dostępność
świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospo-
darowanie środkami publicznymi”.

To, że misja stanowi manifest najważniejszych celów
każdej firmy i jest fundamentem jej funkcjonowania,
obrazuje rolę jakości dla narodowego płatnika. Określa-
nie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
należy do kluczowego zakresu działań NFZ.

W systemie, w którym pacjent jest najważniejszy, do
jakiego dążymy dzięki opiece koordynowanej i monito-
rowaniu efektów leczenia, jesteśmy w stanie osiągnąć
lepsze efekty i jakość leczenia, co z kolei przekłada się
bezpośrednio na efektywność finansową.

Im wyższa będzie jakość udzielanych świadczeń, tym
lepszy efekt terapeutyczny. Aby osiągnąć najwyższą ja-
kość, należy premiować te podmioty, które uzyskują lep-
sze wyniki leczenia. Milowym krokiem do premiowania
podmiotów za jakość udzielanych świadczeń było stwo-
rzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpiecze-
nia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli sieci szpitali. Do
ustalania wysokości ryczałtu na kolejny okres rozliczenio-
wy stosuje się – niezależnie od wzoru uwzględniającego
realizację i zmianę wyceny świadczeń – współczynniki
korygujące, które służą modyfikacji wysokości ryczałtu na
podstawie oceny jakości udzielanych przez podmioty
sieciowe świadczeń. Współczynniki te można podzielić na
dwie grupy – wynikające ze spełnienia określonych wy-
mogów oraz wynikające z realizacji świadczeń w poprze-
dzających okresach sprawozdawczych.

Szpital posiadający certyfikat akredytacyjny Centrum
Monitorowania Jakości otrzymuje dodatkowo zwięk-
szenie wartości ryczałtu do 2 proc., co przekłada się
nawet na kilka milionów złotych rocznie. Analiza stan-
dardów akredytacyjnych obejmuje wiele aspektów
działalności ocenianej jednostki, od monitorowania
odległych skutków operacji i wyciągania wniosków
w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń po
zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji
medycznej. Uzyskanie co najmniej 75 proc. oceny
maksymalnej pozwala zdobyć certyfikat.

Również posiadane świadectwa Centralnego Ośrodka
Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz
Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce
Laboratoryjnej przyczyniają się do zwiększenia finanso-
wania szpitala.

Dodatkowo szpital może zyskać, zwiększając udział
świadczeń ambulatoryjnych w ryczałcie, co ma na celu
poprawę dostępności poradni i unikanie niepotrzebnych
hospitalizacji (o czym była mowa w artykule kwietnio-
wym Czy pacjent na pobranie krwi musi leżeć w szpitalu

trzy dni?), oraz wykazać skrócenie kolejek oczekujących
do poradni przez zmniejszenie liczby oczekujących albo
skrócenie średniego czasu oczekiwania.

Chociaż wymienione zasady finansowania świadczeń
w oparciu o jakość dotyczą wyłącznie podmiotów obję-
tych systemem podstawowego szpitalnego zabezpie-
czenia świadczeń opieki zdrowotnej, na uwagę zasługu-
je fakt, że w umowach „sieciowych” w województwie
mazowieckim realizowana jest połowa wszystkich
świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz
aż 96 proc. świadczeń szpitalnych. Niewykluczone, że
z czasem wszystkie świadczenia zdrowotne będzie moż-
na finansować nie tylko z perspektywy ilości, ale rów-
nież ich jakości. Zawsze jednak należy pamiętać o tym,
jak ważne – poza standardami postępowania i przestrze-
ganiem procedur – jest podejście do człowieka, który
jest zależny od innych, niejednokrotnie potrzebuje
wsparcia i empatii na równi z farmakoterapią. �

Wojciech Modzelewski

zastępca dyrektora
Oddziału ds. Służb Mundurowych i Świadczeniodawców

BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ
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Dr hab. n. med. MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA

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

Z NASZEJ PRAKTYKI

cz. 4

Niesteroidowe leki
przeciwzapalne
Mechanizm działania

Główny mechanizm ich działania polega na bloko-
waniu syntezy prostaglandyn przez wpływ na
cyklooksygenazy: konstytutywną (COX1) i indu-

kowaną (COX2). COX1 występuje w organizmie człowie-
ka w warunkach fizjologicznych (płytki krwi, śluzówka
żołądka, nerki, endotelium) i bierze udział w przemianie
kwasu arachidonowego do prostaglandyny E2 i I2. Dzia-
ła cytoprotekcyjnie na przewód pokarmowy, wpływa
korzystnie na przepływ krwi w nerkach oraz reguluje
funkcję płytek krwi. COX2 powstaje najczęściej w na-
stępstwie działania endotoksyny lub cytokin pozapal-
nych (IL1, TNF-a). Jest powodem powstawania prosta-
glandyn indukujących wzrost przepuszczalności naczyń,
obrzęk i ból. Należy pamiętać, że COX2 występuje także
w warunkach fizjologicznych w: OUN, komórkach kana-
lików nerkowych, gdzie zawiaduje prawidłową funkcją
układu renina-angiotensyna-aldosteron. Obecność
COX2 stwierdzono także w obszarze gojącego się
owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz podczas
zapalenia indukowanego infekcją Helicobacter pylori.

W 2002 r. odkryto kolejną cyklooksygenazę, którą
nazwano COX3. To izomer COX1 występujący m.in.
w strukturach OUN, a jego aktywność jest hamowana
przez niskie stężenie metamizolu i niektórych NLPZ,
np. diklofenaku.

Poza wpływem na cyklooksygenazy NLPZ wykazują tak-
że efekt hamowania czynnika jądrowego NF-kB regulu-
jącego proces transkrypcji genowych wszystkich poza-
palnie działających cytokin. Efekt przeciwzapalny NLPZ
jest związany również z aktywacją przez tę grupę leków
układu lipoksyn (zwłaszcza lipoksyny A), które są endo-
gennymi mediatorami przeciwzapalnymi. NLPZ mają
również zdolność hamowania ekspresji NOS (syntazy
tlenku azotu), mogą hamować syntezę selektyn oraz
wpływać na apoptozę komórek uczestniczących

w progresji zapalenia. Niektóre NLPZ wykazują zdolność
hamowania przechodzenia leukocytów przez ścianę
naczynia do miejsca zapalenia w tkankach (nimesulid,
diklofenak, ketoprofen, meloksykam). Nimesulid zmniej-
sza przyleganie neutrofilów do śródbłonka oraz produk-
cję wolnych rodników tlenowych, przez co hamuje
obumieranie chondrocytów. Hamuje aktywność kolage-
nozy, enzymu degenerującego chrząstkę stawową (zale-
cany w zaostrzeniu choroby zwyrodnieniowej stawów
i zapaleniu miazgi zęba), a także transmisję nadrdze-
niową i chronifikację bólu. Kwas acetylosalicylowy, keto-
profen i naproksen hamują wydzielanie elastazy przez
neutrofile w miejscu zapalenia, a lornoksykam (xefora-
pid) i nimesulid hamują produkcję interleukiny 1 i 6,
i TNF-a oraz silnie hamują NOS. NLPZ mogą zwiększać
uwalnianie b-endorfin (zwłaszcza ibuprofen). Mają też
zdolność do modulacji nadrdzeniowych szlaków choli-
nergicznych (zwłaszcza ketoprofen i deksketoprofen).

Wybór NLPZ

NLPZ są lekami najczęściej stosowanymi nie tylko
w terapii bólu, ale również w praktyce klinicznej. Aby
korzyści terapeutyczne były większe, a ryzyko wystąpie-
nia działań niepożądanych jak najmniejsze, wybór NLPZ
nie może być przypadkowy, musi uwzględniać nie tylko
wszystkie znane mechanizmy ich działania, ale i stan
ogólny pacjenta. U chorych w wieku podeszłym wybie-
ramy formy leków o krótkim okresie półtrwania w suro-
wicy krwi (większe bezpieczeństwo przy pogarszającej
się z wiekiem funkcji nerek). Stosujemy je w minimalnej
skutecznej dawce, tak krótko jak to możliwe, oraz łączy-
my z NLPZ miejscowymi, co pozwala na zredukowanie
dawki leku, który stosujemy systemowo. U chorych
z patologią układu krążenia wybieramy te, które niosą
mniejsze ryzyko rozwoju niewydolności krążenia
i zaostrzenia choroby wieńcowej, pamiętając jednak
o fakcie, że wszystkie NLPZ (poza niską kardioprotek-
cyjną dawką aspiryny) są kardiotoksyczne.

Bezpieczeństwo stosowania

Choć NLPZ są obciążone wieloma działaniami niepożą-
danymi, niekorzystnymi zwłaszcza dla chorych w wieku
podeszłym, pacjenci postrzegają je jako bezpieczne.
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Jednak ryzyko powikłań, często groźnych dla życia, jest
wysokie (rośnie po przekroczeniu maksymalnych dawek
lub stosowaniu łącznie więcej niż jednego NLPZ). Doty-
czy to zwłaszcza ryzyka rozwoju niewydolności krążenia,
niewydolności nerek i krwawienia z przewodu pokarmo-
wego. Największe ryzyko uszkodzenia śluzówki przewo-
du pokarmowego wykazują: piroksykam, indometacyna,
ketoprofen i naproksen (ten ostatni zwłaszcza w stosun-
ku do dolnego odcinka przewodu pokarmowego – natu-
ralne działanie przeciwpłytkowe). Ostatnio dostępna jest
nowa lizynowa forma ketoprofenu o szybszym początku
działania i większym bezpieczeństwie dla śluzówki prze-
wodu pokarmowego (dodatek lizyny i redukcja dawki
maksymalnej z 200 do 150 mg/dobę).

NLPZ obniżają skuteczność działania wszystkich grup
leków hipotensyjnych, pogłębiając ich efekt nefrotok-
syczny. Stosowanie ich łącznie z aspiryną budzi wiele
wątpliwości (antagonizowanie przeciwpłytkowego działa-
nia aspiryny). Jeżeli takie połączenie jest konieczne, wy-
bieramy formy leków silniej blokujące COX2 lub o bardzo
krótkim okresie półtrwania w surowicy krwi, choć wyniki
badań są często kontrowersyjne. Wydaje się, że w naj-
mniejszym stopniu efekt przeciwpłytkowy aspiryny
z leków z I stopnia drabiny analgetycznej odwracają:
paracetamol, ketoprofen/dekaketoprofen i diklofenak,
a najbardziej naproksen, piroksykam, indometacyna,
ibuprofen, metamizol; wobec nimesulidu i celekoksybu
wyniki badań są kontrowersyjne. Stosowanie NLPZ
w skojarzeniu z aspiryną, glikokortykosteroidami (GKS)
lub doustnymi dwufosfonianami zwiększa ryzyko owrzo-
dzeń żołądka i dwunastnicy oraz krwawień z górnego
odcinka przewodu pokarmowego. W przypadku skojarze-
nia NLPZ z GKS najmniejsze ryzyko związane jest ze sto-
sowaniem deksametazonu. Wynika to głównie z faktu, że
lek ten nie posiada aktywności mineralokortykoidowej.

Zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego
opisywano również u pacjentów leczonych NLPZ w sko-

jarzeniu z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrot-
nego serotoniny – SSRI (selective serotonin reuptake

inhibitors) i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoni-
ny i noradrenaliny – SNRI (serotonin noradrenaline reup-

take inhibitors), które zmniejszają wychwyt zwrotny
serotoniny przez płytki krwi, pogarszając ich zdolności
zlepne. Ryzyko krwawień jest też wyższe u chorych
przyjmujących preparaty heparyny, również drobnoczą-
steczkowe. Stosowanie NLPZ z doustnymi antykoagu-
lantami zwiększa 6–13 razy ryzyko wystąpienia krwa-
wiącego wrzodu żołądka i dwunastnicy, szczególnie
u pacjentów w wieku podeszłym i tych, u których war-
tość wskaźnika INR (international normalized ratio) jest
niestabilna. NLPZ mogą wpływać na farmakokinetykę
doustnych antykoagulantów, m.in. przez wypieranie ich
z połączeń z albuminami.

Większość NLPZ charakteryzuje się wysokim stopniem
wiązania z albuminami (97–99,5 proc.). U chorych z pa-
tologią naczyń wieńcowych i mózgowych nie zaleca się
stosowania diklofenaku i aceklofenaku ze względu na
zwiększone ryzyko ostrego udaru mózgu i zawału mię-
śnia sercowego (komunikat bezpieczeństwa leków).

Wskazania

NLPZ mają przede wszystkim zastosowanie w leczeniu
bólu ostrego pooperacyjnego i pourazowego, miesiącz-
kowego i migrenowego, bólu przewlekłego w chorobie
nowotworowej (przerzuty do kości) oraz przewlekłego
bólu zapalnego w narządzie ruchu, choć tam powinny
być stosowane tylko w okresach zaostrzeń, nie przewle-
kle. Wyjątkiem jest ból zapalny, np. zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). NLPZ stanowią
ważny element uśmierzania bólu w narządzie ruchu.

Wykazują synergizm działania z paracetamolem, meta-
mizolem, analgetykami opioidowymi, a w chorobie zwy-
rodnieniowej stawów – z glukozaminą, chordroityną
(lekami, nie suplementami diety) i duloksetyną. �
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CIEKAWE

Na stole operacyjnym się nie umiera

Największe ryzyko zgonu występuje w okresie poopera-
cyjnym, w szpitalu oraz w domu, a nie na stole operacyj-
nym. Nie pozostawiają co do tego wątpliwości badania
kanadyjskich specjalistów. Na sali operacyjnej umiera
zaledwie 1 proc. pacjentów, którzy byli operowani z po-
wodów innych niż kardiochirurgiczne.

Specjaliści pod kierunkiem dr. P.J. Devereaux z McMa-
ster University przeanalizowali ponad 40 tys. przypad-
ków zgonów pacjentów w wieku co najmniej 45 lat,
poddanych różnego typu zabiegom, z wyłączeniem
kardiochirurgicznych, w 28 szpitalach w 14 krajach.
Losy chorych śledzono przez 30 dni od operacji. Tylko
1 proc. nie przeżyło zabiegu, 70 proc. zmarło w szpitalu,
a 29 proc. po wypisaniu do domu.

Odnotowano trzy główne przyczyny zgonów: masywne
krwawienie, zaburzenie pracy serca oraz zakażenie krwi.
Krwawienie i powikłania kardiologiczne dwukrotnie
zwiększały ryzyko zgonu w okresie 30 dni po operacji.
Sepsa okazała się najbardziej groźna: aż pięciokrotnie
zwiększała ryzyko zgonu.

Dr Devereaux tłumaczy, że operacje stały się dużo bar-
dziej bezpieczne niż w przeszłości dzięki znacznej po-
prawie technik zabiegowych i wprowadzeniu metod
małoinwazyjnych. Za to pacjenci mają więcej obciążeń
zdrowotnych i częściej są wypisywani do domu w gor-
szym stanie niż dawniej, krócej przebywają w szpitalu.
Spośród badanych połowa miała nadciśnienie tętnicze,
co piąty chorował na cukrzycę, a 13 proc. cierpiało na
chorobę wieńcową.

(bit.ly/2LNohts „Canadian Medical Association Journal”, lipiec 2019)

„Zwykłe” szpitale nie są gorsze
od topowych

Szpitale zajmujące czołowe miejsca w rankingach nie
zawsze oferują zabiegi najwyższej jakości. Nie zawsze
zatem należy kierować się rankingami. Znacznie lepszym
kryterium wyboru miejsca poddania się operacji jest
liczba wykonywanych w danym ośrodku zabiegów oraz
doświadczenie przeprowadzających je chirurgów. Przyj-
muje się, że powinni wykonywać co najmniej 50 takich
samych operacji rocznie.

Wniosek nie jest zaskoczeniem, ale to, o czym zwykle
wiedzą lekarze, potwierdziły badania przeprowadzone
przez prof. Ninha Nguyena z University of California
Irvine Medical Center. Specjalista wziął pod uwagę naj-
częściej wykonywane w USA małoinwazyjne zabiegi
gastrologiczne, takie jak operacje bariatryczne, jelita
grubego i przepukliny rozworu przełykowego. Przeanali-
zował te, które odbyły się w 2017 r.

Powikłań i zgonów w szpitalach, które nie znalazły się
w rankingach, nie było wcale więcej niż w tych, które
zajmowały czołowe miejsca. Prof. Nguyen stwierdził, że
w „topowych” szpitalach operacje były jedynie droższe,
a pacjenci przebywali w nich nieco dłużej. Prof. Albert
Wu z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
w Baltimore w wypowiedzi dla Reutera podkreśla, że
potrzebne są wiarygodne metody oceny jakości wyko-
nywanych w szpitalach procedur oraz tego, jak szybko
pacjenci mogą opuścić szpital i powrócić do pracy.

(bit.ly/313z4Do and bit.ly/2MyRack „JAMA Surgery”, lipiec 2019)

Ryzyko poronienia

Większej troski wymagają kobiety w ciąży z otyłością
i cukrzycą, są bowiem bardziej narażone na poronienie.
W przypadku cukrzycy ryzyko to jest od czterech do
nawet pięciu razy większe – wykazały badania naukow-
ców z University of Glasgow, przeprowadzone przez
dr Sharon Mackin. W aż co trzecim przypadku do poro-
nienia doszło dopiero pod koniec ciąży.

Zagrożone są zarówno kobiety z cukrzycą typu 1, jak
i typu 2. Z tą różnicą, że w przypadku cukrzycy insulinoza-
leżnej ryzyko poronienia jest prawie czterokrotnie więk-
sze, a w przypadku cukrzycy dorosłych – prawie pięcio-
krotnie. Sugerują to badania przeprowadzone w Szkocji
wśród 3857 kobiet cierpiących na cukrzycę, które od
1998 r. do 2016 urodziły 5392 dzieci. Wynika z nich, że na
1 tys. porodów zdarza się 4,9 poronienia, w przypadku
kobiet z cukrzycą typu 1 – 16,1, a typu 2 – 22,9.

Seks po menopauzie

Spór na ten temat trwa od wielu lat, przeprowadzono
wiele badań, zrobiono wreszcie ich metaanalizę i wnio-
sek jest taki, że testosteron może być pomocny dla czę-
ści kobiet po menopauzie, które chcą poprawić swoje
życie seksualne.

Główną autorką metaanalizy jest Susan Davis z Monash
University z Australii. Twierdzi, że męski hormon wzma-
gał libido i pobudzenie seksualne, pozwalał na głębsze
przeżywanie orgazmu. Zdaniem specjalistki testosteron
wpływa bezpośrednio na mózg oraz na funkcje seksual-
ne, a także poprawia ukrwienie narządów płciowych,
a to sprawia, że zażywające go kobiety bardziej odczu-
wają pożądanie i częściej przeżywają orgazm.

Testosteron nie jest wciąż akceptowaną terapią w lecze-
niu dysfunkcji seksualnych u kobiet po menopauzie. Dr
Rossella Nappi z Uniwersytetu w Pawi zauważa w wypo-
wiedzi dla Reutera, że należy rozważyć stosowanie te-
stosteronu przede wszystkim u kobiet z niskim popędem
seksualnym. Ma on jednak pewne działania niepożąda-
ne. Kremy oraz plastry z hormonem mogą powodować
nieznaczne tycie, trądzik oraz owłosienie, a zażywanie
go w tabletkach zwiększać we krwi poziom LDL.

(doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30189-5, „Lancet Diabetes

& Endocrinology”, lipiec 2019)�

Zbigniew Wojtasiński
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Już po raz czwarty rozstrzygnięty został kon-

kurs Dum spiro, spero na najlepszy artykuł

naukowy poświęcony zagadnieniom wpływu

zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, przy-

gotowany w polskich ośrodkach badawczych.

Konkurs został ogłoszony dla uczczenia pa-

mięci dr. Wojciecha Lubińskiego, lekarza

prezydenta RP, który zginął w katastrofie lot-

niczej pod Smoleńskiem podczas pełnienia

dyżuru lekarskiego.

C
elem jest motywowanie i nagradzanie polskich
naukowców zajmujących się problematyką
konsekwencji zdrowotnych smogu. Wyniki ogła-

sza się podczas dorocznej konferencji ku pamięci
dr.  Wojciecha Lubińskiego. Gen. Lubiński zainicjował
badania naukowe poświęcone tej tematyce, które pro-
wadzone były w Wojskowym Instytucie Medycznym
wspólnie z Politechniką Warszawską, konkurs jest zatem
formą żywej pamięci o naszym koledze, ma bowiem na
celu zachęcanie do kontynuowania rozpoczętych przez
niego badań. Dum spiro, spero organizują Wojskowy
Instytut Medyczny oraz Polska Federacja Stowarzyszeń
Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Komisja konkursowa,
w składzie: prof. Michał Krzyżanowski z King’s College
London (przewodniczący), dr hab. inż. Artur Badyda
z Politechniki Warszawskiej, dr hab. n. med. Andrzej
Chciałowski z Wojskowego Instytutu Medycznego
i dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, przyznała w tym roku nagro-
dy za najlepszy artykuł i wyróżnienie.

Pierwszą nagrodę za najlepszy artykuł 2018 r. w wysoko-
ści 4 tys. zł otrzymał lekarz Michał Zieliński z Katedry
i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego za pracę zatytułowaną „Influ-
ence of Gaseous Pollutants on COPD Exacerbations in
Patients with Cardiovascular Comorbidities”. W pracy tej
lekarze ze Śląska wykazali wpływ wzrostu zanieczysz-
czenia powietrza na częstość zaostrzeń POChP. W prze-
ciwieństwie do incydentów sercowo-naczyniowych,
które obserwowano w okresie najwyższych stężeń py-
łów PM

10
 i PM

2,5
, efekt zwiększonego stężenia pyłów

zawieszonych w powietrzu na wzrost liczby hospitaliza-
cji z powodu zaostrzeń POChP był widoczny dopiero
po 14 dniach.

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 2 tys. zł otrzymała
dr Ewa Brągoszewska z Politechniki Śląskiej za cykl

Konkurs
Dum spiro, spero

KONFERENCJA

czterech artykułów poświęconych obecności bakterii
i ich oporności na antybiotyki w powietrzu w biurach,
przedszkolach i szkołach na Górnym Śląsku. Nagrodę
w postaci oczyszczacza powietrza dla uczestnika
konferencji, który najciekawiej uzasadnił potrzebę
jego posiadania, wygrała dr Hanna Dmeńska z Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Zapewniła, że urządzenie dzia-
łające w gabinecie lekarskim będzie argumentem
przekonującym rodziców leczonych przez nią dzieci
z chorobami układu oddechowego o potrzebie czyste-
go powietrza.

Podczas konferencji wystąpili ubiegłoroczni laureaci:
dr Anna Merklinger-Gruchała z Krakowa, nagrodzona
za artykuły: „Parity Conditions the Risk for Low Birth
Weight after Maternal Exposure to Air Pollution” oraz
„Effect of Air Pollution on Menstrual Cycle Length
– A Prognostic Factor of Women’s Reproductive Health”,

a także zdobywca drugiej nagrody dr Grzegorz Dziuba-
nek z Zabrza za pracę zatytułowaną „Preliminary study
of possible relationships between exposure to PCDD/Fs
and dl-PCBs in ambient air and the length of life of
people”.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych do
udziału w piątym konkursie Dum spiro, spero. Jego re-
gulamin znajduje się na stronach internetowych Wojsko-
wego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Prace
opublikowane w 2019 r. można zgłaszać do 31 stycznia
2020. Podtrzymujmy w ten sposób pamięć o dr. Wojcie-
chu Lubińskim.�

Tadeusz M. Zielonka,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
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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. 12.00–14.00
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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Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków – 30 września 2019 r.

Projekt skierowany jest do

lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

– przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie,

– ukończyli 60. rok życia,

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Pro Seniore

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18

tel. 22-542-83-30

e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.proseniore.pl

Fundacja Pro Seniore

serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom.

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.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Fundacja Pro Seniore, lek. Bożena Pietrzak
oraz gospodarze domów i koncertów zdrojowiskowych

zapraszają do udziału w koncertach domowych,
które są kontynuacją idei

koncertów domowych zdrojowiskowych
z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Najbliższy koncert odbędzie się 28 września w Otwocku.

Mamy cztery zaproszenia dla seniorów.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje:

Renata Sobolewska – tel. 22-542-83-30,

e-mail: r.sobolewska@oilwaw.org.pl 

FUNDACJA

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

PRO SENIORE
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Obwieszczenie nr 17/2019/VIII
przewodniczącej

Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu
członka Prezydium

Okręgowej Rady Lekarskiej  w Warszawie
VIII kadencji 2018–2022

Na podstawie §45 ust. 3 regulaminu wyborów, będące-

go załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu

Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wy-

borów do organów izb lekarskich, na stanowiska w orga-

nach i trybu odwoływania członków tych organów

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.

Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną: http://izba-lekarska.pl/lista-szkolen/

SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL
DLA WYTRWAŁYCH NAGRODY!

14.09.2019 Prawo medyczne:

Recepty lekarskie – zasady

wystawiania i odpowiedzialności

21.09.2019 Psychologiczne metody radzenia

sobie z bezsennością

25.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu (Radom)

26.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu; godz. 9.00–11.00

26.09.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu; godz. 13.00–15.00

28.09.2019 Radzenie sobie ze stresem

i przeciwdziałanie wypaleniu

zawodowemu

12.10.2019 Stany zagrożenia życia w gabinecie

lekarza dentysty

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.

i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, na podstawie uchwały nr
25/2019/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu na
VIII kadencję 2018–2022, w związku z art. 33 ust. 1 usta-
wy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2018 r.,
poz. 168, t.j. ze zm.), obwieszcza się, co następuje:

§1

Obwieszcza się wygaśnięcie mandatu członka Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie VIII ka-
dencji 2018–2022 kol. Marka Wolskiego.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Ewa Miękus-Pączek

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)

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

28.11.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu; godz. 9.00–11.00

28.11.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu,

praktyczne szkolenie z obsługi

programu; godz. 13.00–15.00
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To pierwsza tego typu placówka na południowym
Mazowszu – w Mazowieckim Szpitalu Specjali-
stycznym w Radomiu został uroczyście otwarty
Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób
Wewnętrznych i Metabolicznych.

Przygotowania do uruchomienia ośrodka trwały blisko
półtora roku. Łączy oddziały: wewnętrzny I i II, reumato-
logiczny, kardiochirurgiczny, kardiologiczny i pulmono-
logiczny, a także pracownię endoskopii oraz poradnie:
endokrynologiczną, diabetologiczną, kardiologiczną,
reumatologiczną, interdyscyplinarnego leczenia oste-
oporozy, chorób płuc i gruźlicy, kardiochirurgiczną
i gastroenterologiczną.

– Stworzyliśmy ośrodek, w którym dzięki nowoczesnej

diagnostyce i terapii oraz koordynacji pracy personelu

wszystkich oddziałów opieka nad pacjentem będzie lep-

sza, a jego pobyt w szpitalu krótszy – wyjaśnia kierujący
placówką prof. Leszek Markuszewski, znakomity kardio-
log, diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych,
medycyny sportowej i rehabilitacji.

Zdaniem Krzysztofa Zająca, wiceprezesa MSS, powstanie
nowego ośrodka to również szansa na rozwój i edukację
lekarzy, którzy będą mogli systematycznie omawiać trud-
ne przypadki, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem,
współpracować we wdrażaniu nowych metod leczenia.

Radom dołączył do wąskiego grona miast, w któ-
rych wykonywane są zabiegi laparoskopowego
usunięcia pęcherza moczowego oraz prostaty.

Operacje laparoskopowe w onkourologii mają bardzo
wiele zalet, m.in. znacznie skrócony (w porównaniu
z tradycyjnymi zabiegami chirurgicznymi) czas rekonwa-
lescencji. Już dwa dni po zabiegu pacjent może samo-
dzielnie wstawać. Mimo to w Polsce przeprowadza się je
tylko w czterech ośrodkach: we Wrocławiu, w Krakowie,
Szczecinie i Warszawie.

W lipcu do tej listy dołączył Radom. W Radomskim Cen-
trum Onkologii grupa lekarzy pod kierunkiem prof. Igala
Mora przeprowadziła laparoskopowe usunięcie pęche-
rza moczowego oraz prostaty u pacjenta z zaawansowa-
nym rakiem pęcherza, poddanego wcześniej chemiote-
rapii w RCO.

To efekt współpracy radomskiej placówki ze stołecznym
Szpitalem Mazovia. Od połowy lipca w lecznicy na Wa-
cynie wykonuje się zabiegi onkourologiczne u osób
z rakiem m.in. pęcherza, prostaty, nerki i moczowodu.
Współpraca lecznic realizowana jest w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Rozszerzyliśmy

w ten sposób wachlarz metod stosowanych w naszym

szpitalu, zapewniając pacjentom z regionu leczenie

w zakresie chirurgii onkologicznej na europejskim pozio-

mie – podkreśla prof. Zoran Stojcev, dyrektor medyczny
RCO. – Współpraca onkologów, radioterapeutów, urolo-

gów i chirurgów zwiększa szanse chorych na komplekso-

we leczenie nowotworów.

Dla pacjentów potrzebujących leczenia w zakresie onko-
logii urologicznej otwarto także poradnię, w której kon-
sultacji udzielają specjaliści z Warszawy. �          raf

Laparoskopowa rewolucja

– To także nasza inwestycja w przyszłość. Chcemy

bowiem stworzyć zaplecze dla wydziału lekarskiego

radomskiej uczelni. Musimy zadbać o to, żeby zyskać

kadrę dla naszego szpitala. Jeśli tego nie zrobimy, nie-

długo możemy mieć problem z zapewnieniem obsady

lekarskiej – podkreśla Krzysztof Zając. �                      raf

Innowacyjny ośrodek w radomskim szpitalu

Z MAZOWSZA
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Pielęgniarstwo

w Ciechanowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie będzie mogła kształcić magistrów
pielęgniarstwa.

Do tej pory studenci tutejszej uczelni kończyli naukę na
zdobyciu tytułu licencjata. 5 lipca minister nauki i szkol-
nictwa wyższego nadał PWSZ prawo kształcenia mło-
dych ludzi na studiach magisterskich. Tytuł magistra
będzie można zatem zdobyć na miejscu, bez przenosze-
nia się na inną uczelnię.

Dyrektor szpitala zostaje
Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora
Szpitala Powiatowego w Makowie Mazowieckim.

Obowiązki dyrektora nadal pełnić będzie Jerzy Wielgo-
lewski, który w ocenie zarządu powiatu dobrze sobie
radzi z kierowaniem placówką. Został wybrany na kolej-
ny sześcioletni okres.

Konkurs

FameLab 2019
Tegoroczny konkurs wygrała dr hab. n. med. Eweli-
na Sielska-Badurek, audiolog i foniatra, pracownik
Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
WUM.

Specjalizuje się w leczeniu chorób narządu głosu. Ponad-
to jest magistrem sztuki w zakresie śpiewu solowego.

W trzech etapach konkursu, z których dwa ostatnie od-
były się w Centrum Nauki Kopernik, laureatka zaintere-
sowała jury wynikami najnowszych badań głosu doty-
czących patofizjologii refluksu gardłowo-krtaniowego.

Międzylesie

dla kobiet i dzieci
W Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wkrót-
ce zostanie przeprowadzona kolejna modernizacja.
Obejmie oddziały ginekologiczno-położniczy
i neonatologiczny. Władze Mazowsza przeznaczyły
na ten cel 27 mln zł.

Na Mazowszu, szczególnie w stolicy, rodzi się coraz wię-
cej dzieci. W ubiegłym roku 21 tys. Szpital międzyleski
służy nie tylko mieszkankom prawobrzeżnej Warszawy,
ale także okolicznych powiatów. Ponadto jest referen-
cyjnym oddziałem ginekologiczno-położniczym dla ko-
biet z chorobami dna miednicy.

Jarosław Rosłon, dyrektor MSS, zapewnia, że zmoderni-
zowany oddział ginekologiczno-położniczy zostanie

wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę, a oddział
noworodkowy będzie spełniał wymogi oddziału trzecie-
go stopnia referencyjnego. Podpisano już umowę
z wykonawcą.

„Kręci mnie

bezpieczeństwo nad

wodą”
Ogólnopolską kampanię pod tym hasłem prowadzi
policja. Akcja jest skierowana właściwie do wszyst-
kich, zarówno kąpiących się, jak i gospodarzy tere-
nów nadwodnych, basenów, plaż.

Patronat nad kampanią, obok MSW, sprawuje PZU.
W ramach akcji w wielu miastach odbywają się pokazy
ratownicze. Jeden z nich miał miejsce w lipcu w Nowym
Dworze Mazowieckim, a przeprowadzili go strażacy
z OSP Ratownictwo Wodne.

Liczba tegorocznych ofiar utonięć jest przerażająca,
wskazuje na konieczność prowadzenia takiej profilaktyki.

Brain Plan dla Polski
22 lipca obchodzony jest Światowy Dzień Mózgu.
Z tej okazji w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
z inicjatywy Fundacji NeuroPozytywni odbyła się
konferencja poświęcona światowej kampanii za-
pobiegania wykluczeniu osób z chorobami mózgu.

Przedstawiono raport, który jest pierwszą próbą analizy
polskiego modelu opieki nad pacjentami z chorobami
mózgu pod kątem społecznym, prawnym i ekonomicz-
nym. Z raportu wynika, że kluczowymi problemami w tej
dziedzinie są: niska świadomość problemu, brak profi-
laktyki, fragmentaryczność opieki, niedofinansowanie
świadczeń gwarantowanych oraz nieefektywna alokacja
środków i braki kadrowe.

Problem jest niezwykle aktualny, ponieważ choroby neu-
rologiczne i psychiczne dotyczą coraz większej liczby
osób. Wzrost zachorowalności to nie tylko konsekwencja
starzenia się społeczeństw, ale też zmian cywilizacyjnych.

Tablica pamięci
Na frontowej ścianie przychodni przy ul. Leszno 17,
należącej do SPZOZ Warszawa Wola Śródmieście,
zawisła tablica upamiętniająca ofiary II wojny
światowej:

„Ku czci pracowników Szpitala św. Łazarza w Warszawie

poległych na placu boju we wrześniu 1939 r., rozstrzela-

nych i zamęczonych w więzieniach, obozach koncentra-

cyjnych oraz wymordowanych podczas powstania war-

szawskiego na terenie szpitala przez okupantów

niemieckich”. �

mkr
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Testy diagnostyczne HIV zaczęto stosować

w 1985 r. Do grudnia 2018 zakażenie stwier-

dzono u 23 931 Polaków i osób mieszkających

w Polsce. 3667 zakażonych zachorowało

na AIDS, z czego 1411 zmarło.

Na
świecie te liczby przedstawiają się znacznie
bardziej dramatycznie. Z powodu AIDS zmarło

dotąd ponad 35 mln osób, 940 tys. tylko w 2017 r.
Jednak śmiertelność z tej przyczyny systematycznie
spada, głównie dzięki skutecznemu leczeniu. We-
dług statystyk na świecie żyje około 40 mln osób
zakażonych HIV. W 2017 r. dożywotnią terapią antyre-
trowirusową (ARV) było objętych 59 proc. zakażonych
dorosłych i 52 proc. dzieci. 80 proc. zakażonych ko-
biet w ciąży i karmiących piersią korzysta z terapii
ARV. Nadal trwają prace nad ograniczeniem skutków
ubocznych długotrwałej terapii, która może powodo-
wać dysfunkcje, m.in. przewodu pokarmowego, ne-
rek, układu krążenia, i zaburzenia metaboliczne. Naj-
nowszym osiągnięciem jest zastąpienie trzech leków
dwoma. Wkrótce mogą zyskać status powszechnego
standardu leczenia.

– Postęp w tej terapii sprawił, że HIV uważa się obecnie

za chorobę przewlekłą, która wymaga od osób zakażo-

nych stosowania wielolekowej terapii przez całe życie

– mówi dr Bartosz Szetela, specjalista chorób zakaźnych
z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. – Na koniec 2018 r. w Polsce objętych lecze-

niem ARV było 11 063 pacjentów, w tym 101 dzieci. Tera-

pia jest prowadzona i finansowana w ramach programu

przyjętego przez MZ „Leczenie antyretrowirusowe osób

żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017–2021”.

W Polsce produkowane są nowoczesne leki antyretrowi-
rusowe. Niemniej jednak życie pacjentów z HIV nie jest
łatwe. Oprócz konsekwencji przyjmowania wielu leków
przez całe życie (kilkudziesięciu tysięcy dawek) obawiają
się stygmatyzacji. Dlatego wielu ukrywa chorobę, żyje
samotnie, z dala od rodzin, nie ma dzieci, w obawie
przed zakażeniem partnera nie uprawia seksu. Dyskry-
minacja spotyka pacjentów czasami także ze strony pra-
cowników służby zdrowia.

Poważnym problemem społecznym, także w Polsce,
jest niewiedza na temat możliwości zakażenia i terapii
oraz stanu własnego zdrowia. Specjaliści zgodnie
twierdzą, że faktyczna liczba zakażonych HIV jest
znacznie większa od liczby wykrytych przypadków.
Zatem główne kierunki działania to: upowszechnianie
testów w kierunku HIV oraz wiedzy na temat dróg za-
każenia HIV, metod profilaktyki i leczenia, przekonanie
wszystkich, że wczesne wykrycie infekcji i szybkie roz-
poczęcie leczenia przeciwretrowirusowego pozwalają
choremu normalnie funkcjonować. �                        mkr

Życie z HIVNadchodzi
epidemia
osteoporozy

Światowa Organizacja Zdrowia uznała oste-

oporozę za chorobę cywilizacyjną i jedno

z najważniejszych wyzwań zdrowotnych XXI w.

Mimo że medycyna coraz więcej wie o tej

chorobie, jej patogenezie i fizjologii, kliniczna

i społeczno-ekonomiczna skala problemu

w praktyce pozostaje niedoszacowana.

D
ane, chociaż ciągle wycinkowe, przedstawiają obraz
cichej epidemii o dużym potencjale rozwoju. Mówią

o skrajnie niskim poziomie diagnozowania osteoporozy
i braku jej właściwego leczenia. Prowadzone w ośmiu
krajach Europy (także w Polsce) badania dowodzą po-
wszechnego lekceważenia osteoporozy przez podsta-
wową opiekę zdrowotną, także w przypadku kobiet,
które nie tylko z uwagi na wiek znajdują się w grupie
narażonej na złamania osteoporotyczne.

Osteoporozę można skutecznie leczyć. Wymaga to jed-
nak rozwiązań organizacyjnych (pytanie, która specjal-
ność medyczna ma się tym problemem zajmować?) oraz
wprowadzenia ujednoliconych standardów postępowa-
nia diagnostycznego i terapeutycznego.

– Istotna jest również edukacja społeczna: zalecanie od-

powiedniego stylu życia, kierowanie uwagi na zdrowie

kości i skorygowanie obiegowych poglądów, np. że oste-

oporozę można wyleczyć witaminą D i suplementami

diety – mówi prof. Ewa Sewerynek, kierownik Zakładu
Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Kate-
dry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
– Choć warto podkreślić, że suplementacja preparatami

wapnia i witaminą D3 jest bardzo ważna, bo zwiększa

efektywność leków antyresorpcyjnych i ułatwia wyrów-

nanie gospodarki wapniowo-witaminowej, zmniejsza

ryzyko hipokalcemii podczas terapii osteoporozy.

W Polsce problem osteoporozy jest szczególnie ważny.
Znajdujemy się w grupie krajów, w których procesy sta-
rzenia się społeczeństwa w najbliższym czasie nasilą
się najbardziej. Dodatkowo stale powiększać się będzie
liczba starzejących się kobiet (feminizacja starości)
oraz osób pozostających w jednoosobowych gospodar-
stwach domowych (singularyzacja w starości), co znacz-
nie zwiększy liczbę pacjentów wymagających pomocy
i skomplikuje jej udzielanie.

Procesy te są nieuniknione, więc im wcześniej to sobie
uświadomimy, tym lepiej. �                                              mkr
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Znamy to wszyscy: POZ jako zmora. Zmora

lekarza: niekończąca się kolejka, niczym przy

kasie w hipermarkecie, naszpikowana dodat-

kowymi pacjentami pytającymi, czy doktor

jeszcze przyjmie, ekwilibrystyka zorganizowa-

nia sobie chwili wytchnienia na kawę, posiłek

czy toaletę. I wieczna niepewność, o której

uda się skończyć pracę. Zmora pacjenta: sta-

nie od szóstej rano w kolejce po „numerek”

albo wiszenie na telefonie, aby pięć po ósmej

dowiedzieć się, że „już nie ma na dziś numer-

ków”. Koszmar przepychania się zatłoczonym

korytarzem, aby ubłagać kolejkę z „numerka-

mi” o możliwość wejścia z pytaniem, czy

doktor przyjmie dodatkowo. Zmora lekarza:

nacisk ze strony ZOZ na ograniczanie liczby

badań diagnostycznych. Zmora pacjenta:

próba uproszenia lekarza, żeby skierował na

badania. Wszyscy, lekarze i pacjenci POZ, je-

dziemy na tym samym wózku: niewydolności

systemu i braku rozwiązań podstawowych

problemów. Z jednej strony składki pacjenta,

z drugiej brak satysfakcji finansowej lekarza.

Z jednej strony potrzeby zdrowotne, z drugiej

– przeciążenie pracą uniemożliwiające ich

prawidłowe zaspokajanie. Po prostu impas.

Eryka poznałam przez stronę na Facebooku „POZ
– oferty pracy”. Przedstawił się jako przedsiębior-
ca, który chce założyć nowoczesną przychodnię

POZ, po prostu „POZ marzeń”, sprawnie działającą
i spełniającą oczekiwania zarówno pacjenta, jak i leka-
rza. Na spotkanie przyszedł punktualnie.

– Czas to wartość – mówi. – Ja szanuję czas lekarza.

Jest bardzo młody, nie ma jeszcze trzydziestki. Wy-
kształcenie: ukończone zagranicą studia ekonomiczne.

– Dlaczego chcesz założyć przychodnię POZ?

Chłopiec z szarym plecaczkiem siada naprzeciw mnie,
otwiera laptop i pokazuje ramowy zarys swojego projektu.
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Z NASZEJ PRAKTYKI

Zwracają uwagę bardzo grube soczewki jego okularów.

– Zobacz – mówi z entuzjazmem – takie są moje zało-
żenia: pozyskuję inwestorów, zakładamy spółkę, two-
rzymy najpierw jakby prototyp przychodni, pilotażową
komórkę, w której testujemy nowy styl podstawowej
opieki zdrowotnej. Potem otwieramy pierwszą przy-
chodnię, następnie sieć. Wszystko oparte na zupełnie
nowych zasadach. Zauważyłaś, że cała dotychczasowa
działalność lecznicza w Polsce jest nastawiona na na-
prawianie już zaistniałych szkód, leczenie chorób?
A gdzie profilaktyka? Może większość chorób wcale nie
musi się rozwinąć, jeśli wcześniej wykryjemy zagroże-
nie i odpowiednio pokierujemy zmianami stylu życia
pacjenta? Dlaczego, przy obecnych możliwościach
diagnostycznych i poziomie świadomości społeczeń-
stwa, wciąż dopuszczamy do powstania choroby
zamiast jej zapobiegać?

– Byłeś w jakiejś polskiej poradni POZ? – uśmiecham się
lekko. – Widziałeś, co tam się dzieje? Jak w takich wa-
runkach znaleźć czas na profilaktykę, edukację?

– Tam nie ma czasu nawet na popatrzenie sobie w oczy
lekarza i pacjenta – śmieje się Eryk. – Lekarz stuka
w klawiaturę i patrzy w monitor, a przytłoczony pacjent
często już nawet nie próbuje zwrócić na siebie większej
uwagi.

– Jak chcesz to zmienić? – pytam z niedowierzaniem.

– Mój pomysł to maksymalizacja oszczędzania czasu
lekarza. Chcę dać lekarzowi narzędzia, które pozwolą
mu wykonywać tylko jego pracę, uwolnią od żmudnego
wypełniania masy dokumentacji. Elektroniczny asystent
uporządkowałby dane o pacjencie, dokonał analizy
i przedstawił w formie prezentacji, aby lekarz mógł na-
wiązać relację z pacjentem i zmotywować go do aktyw-
nego zaangażowania w proces diagnostyczno-profilak-
tyczno-terapeutyczny.

– To może być kosztowny zabieg, zdajesz sobie z tego
sprawę?

– Oczywiście – uśmiecha się Eryk. – Jestem ekonomistą.
Ale to właśnie moje zadanie: optymalizacja kosztów.
Działania medyczne pozostawiam lekarzowi.

– Jak chcesz pozyskać kadrę lekarską? Wiesz, że moi ko-
ledzy, szczególnie starsi, mogą być niechętnie nastawieni
do przejścia na jeszcze wyższy poziom cyfryzacji niż
e-dokumentacja i e-zwolnienia? A szeregi lekarskie są
wciąż mocno przerzedzone i rekrutacja będzie trudna.

HANNA ODZIEMSKA

lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW
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– Nie zniechęcisz mnie. Jestem nastawiony na cel, nie
na przeszkody. Gdybym myślał tylko o tym, jak będzie
ciężko, nie zaczynałbym realizacji projektu.

– Nurtuje mnie jedno pytanie: dlaczego wybrałeś
POZ? Z twoją wiedzą i energią mógłbyś rozwinąć każ-
dy biznes.

Eryk zdejmuje okulary i przeciera chusteczką grube
szkła.

– Kilka lat temu pogorszył mi się nagle wzrok. Zaczą-
łem widzieć czarne plamki, szybko się powiększały.

Okulista z prywatnego gabinetu wysłał mnie na SOR
z informacją: „grozi panu całkowita ślepota”. Diagnoza
brzmiała: obustronne odwarstwienie siatkówki, w tym
w okolicy plamki żółtej. Leczenie było długie, lekarz,
który je prowadził, cerował laserem misternie moją gi-
nącą siatkówkę przez kilka miesięcy. Nawet kiedy było
już w miarę stabilnie, rokowania co do mojego wzroku
pozostawały nie najlepsze. Niepewny swojego losu,
wyruszyłem w podróż życia po różnych krajach, żeby
jeszcze coś zobaczyć, zanim ogarną mnie ciemności.
Odwiedzałem tam szpitale i przychodnie, sprawdzałem,
jak działają, czym różnią się od tych w Polsce. Wcześniej
przecież poznałem polskie piekło SOR i POZ, z których
musiałem korzystać z racji mojej choroby. A że byłem
żółtodziobem, niedoświadczonym w poruszaniu się po

tym zaminowanym terenie, wpadałem w pułapki
kolejek, skierowań i procedur, przerażony perspektywą
utraty wzroku na progu dorosłego życia i całkowitym
brakiem wsparcia w moim niefajnym położeniu. Zrozu-
miałem, że pacjent chce się czuć pod opieką, prowa-
dzony przez gąszcz meandrów systemu. Najbardziej
fundamentalna, nagminnie niezaspokajana w Polsce
potrzeba pacjenta, to poczucie bezpieczeństwa. Wi-
działem w innych krajach przykłady, jak można zaspo-
koić tę potrzebę, widziałem placówki medyczne, gdzie
pielęgniarka towarzyszyła pacjentowi w oczekiwaniu

pod gabinetem lekarskim, aby nawet na chwilę nie
zostawiać go samego, bezradnego ze swoimi lękami
i cierpieniem.

Patrzę na szczupłą postać i grube soczewki okularów
Eryka. Na początku spotkania opowiadał mi trochę
o swoim dzieciństwie. Nie mówił do 12. roku życia.
To chyba dobrze rokuje, może jest jednym z tych late

bloomers, młodych geniuszy, których mózg rozwija się
niestandardowo i potrafi wygenerować nieprzeciętne
zdolności. Obiecuję Erykowi na koniec rozmowy, że
będę mu kibicować, niech stworzy swój POZ marzeń,
ziemię obiecaną dla spełnionych lekarzy i zadbanych
pacjentów. Jeżeli mu się uda, rzeczywistość polskiej
opieki zdrowotnej przestanie być zmorą. �

  37www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



Po rezygnacji Theresy May stanowisko pre-

miera rządu Wielkiej Brytanii objął Boris

Johnson, były burmistrz Londynu i minister

spraw zagranicznych. To zapewne jemu przy-

padnie rola wyprowadzenia 66-milionowego

państwa z Unii Europejskiej (Johnson zarzeka

się, że uczyni to do 31 października, choćby

i bez umowy).

Po opublikowaniu na łamach „Pulsu” dwóch
poprzednich artykułów o brexicie otrzyma-
łem sporo listów na temat emigracji. Wiele

koleżanek i kolegów zastanawia się nad podjęciem tej
ważnej decyzji. Jako przyczynę podają nie tylko względy
ekonomiczne, ale również problemy z otwarciem wybra-
nej specjalizacji, ograniczenia w pracy naukowej, brak
wsparcia ze strony przełożonych i placówek medycz-
nych w podnoszeniu kwalifikacji, feudalne stosunki
w pracy, mobbing i nepotyzm, rosnące obciążenia admi-
nistracyjne, roszczeniowość i agresję pacjentów obar-
czających lekarzy winą ze złe funkcjonowanie systemu
ochrony zdrowia.

„Nie napiszę, że pracuję po godzinach prywatnie,
bo nawet gdybym chciała, to zabrakłoby mi doby.
Drugi etat mam na dyżurach, a trzeci
w domu, jestem kobietą, matką dwoj-
ga dzieci i chcę, aby te dzieci wyrosły
na ludzi wykształconych i odpowie-
dzialnych. Dlaczego wśród dzieci wy-
wodzących się z rodzin lekarskich jest
tyle patologii? Bo zagonieni za pienią-
dzem rodzice, często obydwoje leka-
rze, nie mają czasu na nic, a już na
pewno na wychowywanie dzieci”
– napisała jedna z lekarek.

Wyższa pensja to nie wszystko

Niektórzy eksperci podkreślają, że z ekonomicznego
punktu widzenia emigracja nie jest już tak opłacalna.
Według Europejskiego Urzędu Statystycznego, który
policzył koszyk konsumpcji bieżącej, taniej niż u nas
w Unii jest tylko w Bułgarii i Rumunii. W pozostałych
krajach życie jest dużo droższe niż w Polsce.

Według opublikowanego w grudniu ubiegłego roku ra-
portu Eurostatu ceny w Wielkiej Brytanii są o 117 proc.

wyższe niż w Polsce, w Holandii o 111 proc., a w Niem-
czech o 92 proc. To średnia. Dużo tańsze są u nas głównie
opłaty za mieszkania, usługi telekomunikacyjne oraz żyw-
ność. Droższe są samochody i paliwo. Stąd zaskakujący
wniosek, że realnie (uwzględniając ceny) polscy emigran-
ci na Wyspach i w Holandii już teraz praktycznie zarabiają
mniej niż rodacy w kraju. W przypadku emigracji niemiec-
kiej sytuacja – zdaniem ekspertów z serwisu ekonomicz-
nego Money.pl – powinna wyrównać się za sześć lat.

Należy jednak podkreślić, że dotyczy to uśrednionych
zarobków, a lekarze należą (przynajmniej w wymienio-
nych krajach Europy Zachodniej) do najlepiej uposażo-
nych grup zawodowych. W Niemczech lekarz bez spe-
cjalizacji zarabia od 2,4 tys. euro miesięcznie (około
10 tys. zł). Tyle wynosi pensja podstawowa, średnie
dochody medyków w tym kraju sięgają nawet 80 tys.
euro rocznie (28,6 tys. zł miesięcznie). Serwis Prakti-
scharzt.de informuje, że w przypadku ordynatorów jest
to kwota 280 tys. euro rocznie (100 tys. zł miesięcznie).

Tu i tam – podobieństwa i różnice

Warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie polskich
lekarzy pracujących poza granicami kraju, którzy chętnie
dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami:

„W Czechach po wprowadzeniu opłat za wizytę u leka-
rza rodzinnego (30 koron, czyli
około 5 zł) liczba wizyt spadła
o 30 proc. (sic!), a liczba (często
niepotrzebnych) wezwań pogotowia
(50 koron = 8 zł za wezwanie) aż
o 50 proc. Postawiło to system cze-
ski na nogi z dnia na dzień. Fakt, że
»z pomysłu się wycofano«, był wy-
nikiem walki polityków w kolejnych
wyborach. Populistyczni politycy po

prostu obiecali głupiemu ludowi, że zniosą opłaty (które
nie były wysokie i nie miały wpływu na czeski budżet,
ale stanowiły świetną obronę przed niepotrzebnym za-
wracaniem głowy w gabinetach lekarzy rodzinnych)
i oczywiście partie obiecujące zniesienie opłat wygrały.
Tak politycy niszczą dobre pomysły w gospodarce. Nad
drobnymi opłatami u lekarza rodzinnego zastanawiają
się również Anglicy. Obliczyli już, że zbieranie tych opłat
(księgowanie, kasy fiskalne, drukowanie rachunków)
kosztowałoby więcej niż przychody z tychże, ale korzyść
z obniżenia liczby niepotrzebnych wizyt, konsultacji
telefonicznych itd. byłaby znacznie większa”.

JAROSŁAW KOSIATY
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Zostać
czy wyjechać?

NA CZASIE

Sytuacja polskich przychodni

i szpitali staje się coraz bardziej

dramatyczna. Liczba praktykują-

cych lekarzy na 1 tys. mieszkań-

ców wynosi zaledwie 2,3.

Dla porównania w Grecji – 6,3.
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„W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa NFZ w sprawie
pełnienia w naszym kraju dyżurów nocnych przez leka-
rzy POZ pragnę poinformować: W Wielkiej Brytanii leka-
rze rodzinni mieli początkowo zakontraktowaną opiekę
nocną, ale »oddali« część kontraktu i związane z nią
pieniądze firmom komercyjnym, organizującym opiekę
»out of hours« (czyli opiekę po zamknięciu przychodni,
od godz. 18.30 do 8.00 rano dnia następnego). Dzięki
temu lekarze mogą sobie na dyżurach OOH dorabiać do
pensji”.

Emigracja się nie opłaca?

W związku z brakiem istotnych reform oraz czynnikami
wymienionymi na początku artykułu pytanie dotyczące
emigracji pozostaje dla wielu, zwłaszcza młodych kole-
żanek i kolegów, wciąż aktualne.

„Zdaniem ekonomisty Witolda Orłowskiego, autora m.in.
książki »Czy Polska dogoni Niemcy?«, emigracja prze-
staje się opłacać, gdy realne różnice w uposażeniach
między krajem docelowym a tym, z którego się wy-
jeżdża, spadają poniżej jednej trzeciej. Przy takim zało-
żeniu nadal ma sens przeniesienie się z Polski na stałe
do Niemiec i Danii, ale Belgia i Holandia są już na grani-
cy takiego rachunku. W Szwecji i Finlandii różnica
w rzeczywistej mocy nabywczej pensji spadła poniżej
30 proc., w Irlandii i Włoszech poniżej 20 proc., w Hisz-
panii poniżej 10 proc., w Grecji i Portugalii zaś zarabia
się już tak naprawdę mniej niż nad Wisłą”.*

Tymczasem sytuacja polskich przychodni i szpitali staje
się coraz bardziej dramatyczna. Liczba praktykujących
lekarzy na 1 tys. mieszkańców wynosi zaledwie 2,3. Dla
porównania w Grecji – 6,3. To właśnie ten czynnik może
skutecznie przyczynić się do wzrostu lekarskich wyna-
grodzeń i w efekcie zmniejszenia liczby wyjazdów.

Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma

Narzekamy często na rodzimy NFZ. Kilka lat temu dr
Marek Bakowski z Gelsenkirchen w Niemczech przysłał
mi na pocieszenie pewne zestawienie. Było to porówna-
nie ówczesnych cen świadczeń wykonywanych przez
lekarzy (tak wycenionych przez tamtejsze kasy chorych)
z innymi, popularnymi usługami:
– Wizyta u fryzjera (tzw. trwała ondulacja) – 46,00 euro/

Domowa wizyta lekarska – 17,59 euro,
– Otwarcie zatrzaśniętych drzwi w aucie – 45,00 euro/

EKG w praktyce lekarskiej – 10,97 euro,
– Naprawa cieknącego kranu – 54,50 euro/Kolonoskopia

u lekarza specjalisty – 67,51 euro,
– Sprawdzenie normy ASU u mechanika samochodowe-

go – 49,00 euro/Zszycie rozległej rany u chirurga
– 9,96 euro.

Na koniec powróćmy na Wyspy. Przed nami finał zma-
gań z brexitem. Już dzisiaj ponad połowa mieszkańców
Londynu nie jest rdzennymi Anglikami, 40 proc. urodziło
się poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Opusz-
czenie Unii już tego nie zmieni. �

* J. Bielecki, Już się nie opłaca emigrować, „Rz” z 12.02.2018.

Lek. Jarosław Kosiaty, redaktor naczelny „Esculapa”
Goniec Medyczny  jest elektronicznym biuletynem informacyjnym,

wysyłanym bezpłatnie trzy razy w tygodniu pod blisko 100 tys. adresów

poczty elektronicznej polskich lekarzy i innych profesjonalistów medycz-

nych – użytkowników portalu edukacyjnego „Esculap” (www.esculap.com).

Dostęp do wszystkich materiałów i usług w „Esculapie” jest bezpłatny, przy

pierwszej wizycie wymagane jest jedynie wybranie własnego loginu i hasła.

Nie ma kto leczyć
Niedawno przestał istnieć oddział zakaźny w szpitalu

w Makowie Podhalańskim, to samo stało się w Skier-

niewicach. W Cieszynie zniknął oddział chirurgii dzie-

cięcej, a w Rzeszowie wystarczy, że część lekarzy we-

źmie urlop i praca szpitala jest sparaliżowana. Ostatni

raport „Health at a Glance 2018”, przygotowany przez

OECD i Komisję Europejską, wskazuje, że w Polsce

brakuje już około 30 tys. lekarzy, a tych, którzy mają

w planie wyjazd z kraju, można liczyć w setkach.

W Europie odradza się kiła
W 2017 r. kiłę zdiagnozowano u ponad 33 tys. osób.

Od 2010 odsetek zachorowań systematycznie rośnie,

głównie wśród homoseksualnych mężczyzn mieszkają-

cych w miastach.

Pikantne potrawy a demencja
Spożywanie dużej ilości chili koreluje z pogorszeniem

się funkcji poznawczych, w szczególności pamięci

– to wniosek z badania, którego wyniki opublikowa-

no w czasopiśmie „Nutrients”.

Nadzieja dla niewidomych
Przełomowe odkrycie naukowców z Baylor Medical

College w Teksasie i University of California w Los

Angeles! Udowodnili, że możliwe jest widzenie bez

angażowania oczu. Odbywa się ono dzięki przymo-

cowanej do okularów kamerze wideo, która przesyła

obraz bezpośrednio do implantu wszczepionego do

kory wzrokowej mózgu.

Więcej dorosłych choruje na odrę
Od stycznia w całej Polsce odnotowano ponad 1200

przypadków tej choroby. Dla porównania: w całym

ubiegłym roku odrę zdiagnozowano

u 900 pacjentów.

Japońscy naukowcy będą badać
ludzko-zwierzęce embriony
Dr Hiromitsu Nakauchi z Tokyo University ma zostać

pierwszym w Japonii badaczem, który zyska prawo

stworzenia szczurzych i mysich zarodków z komórka-

mi człowieka i wszczepienia ich samicom. Będą mo-

gły się rozwijać niemal do końca ciąży, do momentu,

w którym organy są prawie uformowane. Technika ta

ma służyć rozwojowi transplantologii, rodzi jednak

poważne wątpliwości natury etycznej. �
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przeniesiony do Kliniki Neurologii w Hradec Králové.

Po wykonaniu rezonansu magnetycznego rozpoznano

duże ogniska zapalne w okolicach lewego biodra i na

kręgosłupie (zapalenie krążka Th4/Th5, zapalenie nad-

twardówkowe Th4/Th6), zapalenie rdzenia kręgowego

na tym samym poziomie oraz paraplegię (porażenie koń-

czyn dolnych). A.B. został zakwalifikowany od operacji

laminektomii.

3.09.2012 r. odbył się pierwszy, a 5.09.2012 drugi za-

bieg. Powróciło powierzchowne czucie w nogach.

30.10.2012 r. pacjent został przewieziony do Centrum

Rehabilitacji Neurologicznej w G. Podczas pobytu w tej

placówce A.B. uzyskał poprawę sprawności ogólnej,

wygojono odleżyny.

W ocenie pełnomocnika pana A.B. lekarze przychodni

miejskiej w L. postawili złą diagnozę, na skutek której

pacjent doznał niedowładu od wysokości klatki piersio-

wej. Nie skierowali pacjenta do dalszej diagnostyki

w celu weryfikacji, co jest przyczyną tak silnych dolegli-

wości bólowych i tkliwości z promieniowaniem kończy-

ny dolnej, wykazali się więc całkowitym brakiem profe-

sjonalizmu oraz kompetencji. Pełnomocnik złożył zatem

roszczenie wobec przychodni miejskiej w L. o wypłatę

kwoty 1 mln zł z tytułu zadośćuczynienia oraz 32 850 zł

z tytułu zwrotu kosztów opieki. Sprawa została przeka-

zana ubezpieczycielowi placówki medycznej.

W toku postępowania likwidacyjnego, w celu ustalenia,

czy działanie medyczne lekarek W.Z. oraz R.S. było pra-

widłowe, zgodne z aktualną wiedzą medyczną i przepro-

wadzone z należytą starannością, ubezpieczyciel za-

sięgnął opinii specjalisty chorób płuc, toksykologii

klinicznej oraz medycyny pracy. Opiniujący, na podsta-

wie analizy przedłożonych akt sprawy oraz dokumenta-

cji medycznej, stwierdził, że personel medyczny przy-

chodni miejskiej w L. nie dopuścił się wobec A.B. błędu

medycznego lub nienależytej staranności podczas

udzielania świadczeń medycznych 11.08.2012 oraz

15.08.2012 r.

cz. 5

Wina jako podstawa
odpowiedzialności
lekarza

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
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Pan A.B. został przyjęty w przychodni miejskiej w L.

11.08.2012 r. w ramach nocnej i świątecznej opieki

zdrowotnej z powodu dolegliwości bólowych

z lewej strony, w okolicach biodra.

Dyżurująca lekarka W.Z. po przeprowadzeniu wywiadu

i stwierdzeniu m.in. ograniczenia ruchów oraz dodatnich

objawów Lasegue’a rozpoznała mononeuropatię koń-

czyny dolnej, zrobiła pacjentowi zastrzyk i przepisała

leki przeciwbólowe. Ponadto zaleciła choremu dalsze

leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Ból częściowo ustąpił, wobec czego A.B. wrócił do Pragi

w Czechach, gdzie pracował.

13.08.2012 r. pacjent udał się do lekarza zakładowego.

Lekarka T.U. rozpoznała tkliwość lewej strony uda

i zaczerwienienie skóry, wystawiła zwolnienie do

19.08.2012 r.

15.08.2012 r. A.B. wrócił do Polski. Pojawiły się wymioty.

Ze względu na utrzymujące się dolegliwości pacjent

został ponownie zawieziony do przychodni miejskiej

w L. Dyżurująca tego dnia lekarka R.S. stwierdziła bóle

LKD, palpacyjną tkliwość pośladka promieniującą

wzdłuż kończyny i dała choremu zastrzyk przeciwbólo-

wy. Wystawiła receptę na ketonal i zaleciła kontrolę

u lekarza POZ.

W związku z tym, że pan A.B. nie miał ubezpieczenia

w Polsce, następnego dnia wezwał neurologa na wizytę

domową. Lekarka O.P. uznała, że z uwagi na prezento-

wany obraz kliniczny pacjent wymaga poszerzenia dia-

gnostyki w warunkach szpitalnych. A.B. odmówił jednak

hospitalizacji.

18.08.2012 r. pacjent udał się do szpitala w F., w Cze-

chach, gdzie przebywał do 29.08.2012 r. Podczas pobytu

w szpitalu stwierdzono u pacjenta zarażenie gronkow-

cem złocistym, pogorszenie funkcji nerek, obrzęk koń-

czyn dolnych, utrzymywanie się wysokich parametrów

zapalnych. Z braku odpowiedniego sprzętu umożliwiają-

cego kontynuację leczenia w tej placówce A.B. został

`

40  www.miesiecznik-puls.org.pl  –––  nr 9/2019 (293)



w
w
w
.p
ra
w
n
ik
le
k
a
rz
a
.p
l

znacznie na lewostronną rwę kulszową. Nie występowa-

ły wówczas objawy mogące nasuwać podejrzenie in-

nych chorób. Zastosowane leczenie było adekwatne do

obrazu klinicznego.

Odnosząc się do kolejnej wizyty, 15.08.2012 r., opiniują-

cy wyjaśnił, że w chwili zgłoszenia się do placówki pa-

cjent prezentował podobne objawy jak na początku

choroby, ale doszły do nich wymioty. Nie występowała

gorączka, objawy miejscowego zakażania ani cechy

uogólnionej reakcji zapalnej. Opiniujący lekarz wyjaśnił,

że objawy rwy kulszowej mogą utrzymywać się bez

poprawy tygodniami. Dlatego jego zdaniem izolowane

pięciodniowe bóle o charakterze korzeniowym nie sta-

nowiły bezwzględnego wskazania do zlecenia badań

diagnostycznych lub kierowania A.B. do szpitala.

W opinii drugiego lekarza orzecznika trudno uznać

postępowanie personelu zatrudnionego w placówce

medycznej za niewłaściwe.

Tak więc, na podstawie opinii lekarskich, odmówiono

panu A.B. wypłaty wnioskowanego roszczenia.

Pytanie redakcji: Czy w opisanym przypadku ubezpie-

czyciel placówki medycznej słusznie odmówił wypłaty

świadczenia pacjentowi?

Odpowiedź prawnika lekarza: W tym przypadku decyzja

ubezpieczyciela była słuszna. Umowa ubezpieczenia ma

chronić lekarza w przypadku, w którym stwierdzona

zostanie jego odpowiedzialność cywilna. Jest ona uza-

leżniona od wystąpienia łącznie trzech przesłanek:

– szkody w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała

lub rozstroju zdrowia,

– winy lekarza oraz

– związku przyczynowego między winą a szkodą.

Jeśli tylko jedna z nich nie wystąpi, nie będzie można

uznać odpowiedzialności i dokonać wypłaty z polisy.

Z opinii orzeczników wynika, że w tym przypadku nie

stwierdzono winy lekarzy. Tym samym nie zachodziła

jedna z przesłanek odpowiedzialności.

Pytanie redakcji: A w jakich przypadkach można mówić

o winie lekarza?

Odpowiedź prawnika lekarza: Wina lekarza może pole-

gać zarówno na działaniu, jak i zaniechaniu (np. nie-

udzieleniu pomocy) powodującym u pacjenta szkodę,

której można byłoby uniknąć, gdyby lekarz dołożył

należytej staranności. Wina zazwyczaj związana jest

z takim postępowaniem lekarza, które ocenimy ujem-

nie ze względu na naruszenie przez niego obowiązków

zawodowych albo ogólnych reguł ostrożności. Definiu-

jąc winę lekarza, Sąd Najwyższy w wyroku z 1 kwietnia

1955 r. (sygn. akt IV CR 39/54) wskazał, że błędem

w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza

w odniesieniu do diagnozy i terapii niezgodna z nauką

medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym.  �

Lekarz orzecznik wyjaśnił, że pacjent dwukrotnie stawiał

się w placówce medycznej w godzinach nocnych w ra-

mach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jego stan

ogólny był na tyle dobry, że nie wymagał w obu przy-

padkach pilnego kierowania do szpitala.

Podczas pierwszej wizyty (11.08.2012 r.) wywiad dotyczą-

cy początku choroby obejmował praktycznie poprzedni

dzień i był typowy dla zespołu bólowego korzeniowego.

Za takim rozpoznaniem przemawiały zgłaszane przez

A.B. dolegliwości, ich lokalizacja oraz wynik badania

fizykalnego, który potwierdzał obecność dodatniego

objawu Lasegue’a – typowego zespołu korzeniowego.

W ocenie lekarza orzecznika A.B. został zaopatrzony

przez dyżurującą lekarkę prawidłowo i adekwatnie do

jego stanu klinicznego (biorąc pod uwagę rodzaj poda-

nych mu na miejscu leków o działaniu przeciwbólowym

i przeciwzapalnym oraz zalecenia dotyczące dalszego

leczenia, także w postaci wydanych recept).

Lekarz opiniujący nadmienił, że w kolejnym dniu, tj.

12.08.2012 r., pacjent, zgodnie z zaleceniem lekarki

przyjmującej go w ramach nocnej i świątecznej opieki

zdrowotnej, korzystał z porady czeskiej lekarki podsta-

wowej opieki zdrowotnej w Pradze dr T.U. Jej zadaniem

było wdrożenie stosownej diagnostyki w postaci badań

dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych, gdyż

dr T.U. wykonywała obowiązki lekarza w standardowych

warunkach, których nie zapewnia żadna pomoc doraźna.

Zdaniem opiniującego pan A.B., odbywając w okresie

udzielonego mu zwolnienia lekarskiego podróż do Pol-

ski, mógł przyczynić się do postępu choroby. Orzecznik

podkreślił, że lekarka R.S., udzielając 15.08.2012 r. pora-

dy roszczącemu, ponownie rozpoznała zespół bólowy

korzeniowy na podstawie charakteru zgłaszanych dole-

gliwości, wyniku badania fizykalnego oraz uzyskanej od

A.B. informacji o odbytej przed trzema dniami wizycie

u lekarza w Pradze. Stan ogólny pacjenta 15.08.2012 r.

był nadal na tyle zadowalający, że nie kwalifikował go

do pilnego leczenia szpitalnego. Ponadto u A.B. nie

stwierdzono w wyniku badania przedmiotowego cech

stanu zapalnego w obrębie tkanek kończyny dolnej le-

wej i pośladka, w szczególności: zaczerwienia i obrzęku

tkanek, ani wzmożonego ocieplenia powłok ciała.

Z zebranego wywiadu i badania nie wynikało, aby

u roszczącego występowały objawy świadczące o poważ-

nej chorobie infekcyjnej. Wymioty, które po raz pierwszy

pojawiły się 15.08.2012 r., jako mało specyficzny objaw

mogły być związane z przyjmowaniem przez A.B. leków

o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

Zatem również postępowanie lekarki R.S. względem

pacjenta 15.08.2012 r. było w pełni prawidłowe i ade-

kwatne do jego stanu klinicznego. Prezentowany przez

A.B. stan ogólny w tym dniu nie kwalifikował go do pil-

nej hospitalizacji, którą jako jedyne rozwiązanie mógł

zlecić lekarz udzielający pomocy doraźnej.

Ubezpieczyciel przychodni miejskiej w L. zasięgnął do-

datkowej opinii specjalisty z zakresu chorób wewnętrz-

nych. W ocenie drugiego orzecznika podczas wizyty

w ubezpieczonej placówce 11.08.2012 r. zarówno wy-

wiad, jak i badanie przedmiotowe wskazywały jedno-

`
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L ekarze mogą dochodzić satysfakcji prawnej nie

tylko za pomocą dotychczas opisanych instytucji,

ale też na drodze postępowania karnego.

Skorzystanie np. z powództwa cywilnego o naruszenie

dóbr osobistych i dochodzenie w związku z tym kom-

pensacji pieniężnej nie wyłącza jednoczesnego docho-

dzenia przez pokrzywdzonego lekarza swoich praw na

drodze postępowania karnego. Innymi słowy lekarz,

który poczuł się skrzywdzony zachowaniem pacjenta

lub członka jego rodziny, może równolegle wytoczyć

sprawę cywilną, jak również – o ile zostaną spełnione

przesłanki – skierować do właściwego wydziału karnego

prywatny akt oskarżenia przeciwko potencjalnemu

sprawcy czynu zabronionego. Zanim zostaną przedsta-

wione i opisane prawnokarne instrumenty, którymi

w danym przypadku lekarz może się posłużyć, zasadne

jest poznanie różnicy istniejącej między karnym i cywil-

nym porządkiem prawnym.

Postępowanie karne, co do zasady, ma na celu ukaranie

sprawcy za popełniony czyn. Oznacza to, że celem pro-

cesu karnego, w odróżnieniu od postępowania cywilne-

go, które sprowadza się do np. naprawienia szkody, jest

poniesienie przez oskarżonego osobistej odpowiedzial-

ności za swoje zachowanie.

Zgodnie z normami ogólnymi, określonymi w kodeksie

karnym, karami są: grzywna, ograniczenie wolności,

pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności,

dożywotnie pozbawienie wolności (art. 32 kodeksu kar-

nego, DzU 2018.1600, t.j. z 21.08.2018). To, która kara

oraz w jakiej wysokości będzie orzeczona, zależy od

wielu czynników, natomiast na potrzeby niniejszej publi-

kacji wystarczy podkreślić, że w części szczególnej ko-

deksu karnego ustawodawca z góry określił ramy i ro-

dzaj kar, które mogą zostać przez sąd zastosowane za

wypełnienie przez oskarżonego znamion czynu zabro-

nionego. Kary mają istotne znaczenie w obrocie praw-

nym, albowiem spełniają m.in. funkcję prewencyjną,

wychowawczą, represyjną, sprawiedliwościową.

Kolejnym czynnikiem różnicującym sprawy karne i cywil-

ne jest odmienna procedura. Nie wchodząc w szczegóły

– albowiem materia jest dość obszerna i zdaniem autora

publikacji nieprzydatna czytelnikom – podnieść należy,

że w postępowaniu cywilnym pismem inicjującym po-

stępowanie sądowe jest pozew, który musi spełniać

m.in. takie wymogi formalne jak oznaczenie sądu, do

którego jest kierowany, oznaczenie stron, oznaczenie

pisma, określenie żądania, przytoczenie faktów i twier-

Dwie strony
barykady
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dzeń, powołanie dowodów itp. (szerzej zob. art. 126 i 187

ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania

cywilnego, DzU 2019.0.1460 t.j.). W postępowaniu kar-

nym nie funkcjonuje pojęcie pozwu. Jak inicjowane jest

postępowanie dotyczące przestępstwa, zależy od tego,

czy mamy do czynienia z trybem publicznoskargowym,

czy prywatnoskargowym. Wymienione dwa tryby roz-

różnia to, że ustawodawca odgórnie podzielił przestęp-

stwa na takie, których ściganiem zajmuje się podmiot

publiczny, i takie, które ścigane są przez podmiot pry-

watny, bezpośrednio zainteresowany.

W przypadku postępowania publicznoskargowego odpo-

wiedni organ – policja lub prokuratura – musi zostać po-

informowany o możliwości popełnienia przestępstwa.

Najczęściej taką wiadomość organom ścigania przekazu-

je poszkodowany we wniosku, który może zostać wnie-

siony pisemnie lub ustnie do protokołu. Najogólniej rzecz

ujmując, jeżeli wniosek o ściganie przestępstwa jest uza-

sadniony, a prowadzący postępowanie organ, w toku

wykonywanych czynności przedprocesowych (tzw. po-

stępowania przygotowawczego), uzna, że istnieje praw-

dopodobieństwo popełnienia przez wskazaną osobę

przestępstwa, najpierw stawia jej zarzuty, a następnie

kieruje akt oskarżenia do sądu. Nie zawsze jednak posta-

wienie zarzutów musi skończyć się wystosowaniem do

sądu aktu oskarżenia. Dopiero po skierowaniu do sądu

aktu oskarżenia rozpoczyna się postępowanie sądowe.

Natomiast w trybie prywatnoskargowym organy pu-

bliczne, co do zasady, nie zajmują się ściganiem prze-

stępstwa, a cała inicjatywa leży po stronie oskarżyciela

prywatnego. W takiej sytuacji nie zgłasza się żadnego

wniosku do organów ścigania, nie jest przeprowadzana

sensu stricte procedura przygotowawcza. Oskarżyciel

prywatny bezpośrednio kieruje do właściwego sądu akt

oskarżenia. Prywatny akt oskarżenia musi zawierać takie

elementy jak: wskazanie osoby oskarżonej, oznaczenie

zarzucanego oskarżonemu czynu, dowody na poparcie

stawianych zarzutów. Ponadto pismo inicjujące postę-

powanie karne winno określać organ, do którego jest

skierowany akt oskarżenia, dane wnoszącego akt oskar-

żenia, treść (w razie potrzeby z uzasadnieniem), datę

i podpis składającego akt oskarżenia.

Przedstawione różnice między trybem prywatnoskargo-

wym i publicznoskargowym prowadzą do wniosku, że

tryb prywatnoskargowy wymaga od zainteresowanego

znaczenie więcej zaangażowania, dlatego warto w ta-

kich przypadkach skorzystać z pomocy adwokata, który

pomoże przejść przez takie postępowanie.  �
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Środowisko lekarskie podniosło słuszny protest

przeciwko nowelizacji art. 155 k.k., jaką zapropono-

wało Ministerstwo Sprawiedliwości,* polegającej

na takim podwyższeniu zagrożenia karą, aby w wyjątko-

wych wypadkach możliwe było orzeczenie wobec lekarza,

oskarżonego o czyn nieumyślnego spowodowania śmierci

pacjenta, kary pozbawienia wolności z warunkowym za-

wieszeniem jej wykonania. Konsekwencją proponowanych

zmian byłaby realna groźba więzienia dla każdego, kto

wykonuje zawód medyczny. Prezydent skierował kontro-

wersyjną nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego,

a kwestia jej wejścia w życie została odroczona. Problem

postulowanego kierunku zmian powróci, dlatego warto

rozmawiać o racjonalności polityki karnej w zakresie błę-

dów lekarskich, a także o wypracowaniu skutecznego

systemu reagowania na tzw. zdarzenia medyczne.

Warto zwrócić uwagę, że przywoływany po wielokroć

w niedawnej debacie art. 155 k.k. opisuje czyn nieumyśl-

nego spowodowania śmierci, który zarzucany jest leka-

rzom znacznie rzadziej aniżeli czyn z art. 160 §2 k.k., pole-

gający na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo

śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oba artykuły

chronią życie i zdrowie człowieka, ale różnica między nimi

jest zasadnicza. Nieumyślne spowodowanie śmierci pole-

ga na takim naruszeniu zasad wykonywania zawodu lub

sztuki medycznej, którego skutkiem jest zgon pacjenta.

Przy czym warunkiem przypisania lekarzowi czynu z art.

155 k.k. jest, aby materiał dowodowy, w szczególności

opinia biegłych, jednoznacznie wskazywał, że określone

działanie lub zaniechanie skutkowało śmiercią. Dla zaist-

nienia przestępstwa z art. 160 §2 k.k. nie jest konieczny

skutek w postaci zgonu lub ciężkiego uszczerbku na zdro-

wiu. Do jego popełnienia dochodzi wówczas, gdy lekarz

działaniem lub zaniechaniem nieuzasadnionym zasadami

wykonywania zawodu lub sztuki medycznej naraża pa-

cjenta na ryzyko śmierci lub kalectwa. Wystarczy zatem,

aby materiał dowodowy w takiej sprawie wskazywał na

tak poważny błąd diagnostyczny lub terapeutyczny, które-

go skutek mógł okazać się tragiczny, a niebezpieczeństwo

jego nastąpienia było bezpośrednie.

Wynika z tego, że przypisanie lekarzowi przestępstwa

z art. 160 §2 k.k. jest dowodowo wyraźnie łatwiejsze niż

czynu z art. 155 k.k., ponieważ nie wymaga wykazania

istnienia obiektywnego związku przyczynowego między

określonym postępowaniem lekarza a zgonem pacjenta.

W praktyce zatem sprawy, w których lekarz oskarżony

jest jedynie o narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo,

zdarzają się wyraźnie częściej aniżeli takie, w których

oskarżony jest również o nieumyślne spowodowanie

śmierci. Nie ulega wątpliwości, że czyn polegający na

nieumyślnym spowodowaniu śmierci jest co do zasady

bardziej szkodliwy społecznie niż narażenie na niebez-

pieczeństwo takiego skutku. Pewną niespójnością syste-

mu kar jest zatem to, że przestępstwo z art. 155 k.k. za-

grożone jest taką samą karą jak przestępstwo z art. 160

§2 k.k., tzn. od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Niespójność tę próbuje wykorzystać Ministerstwo Spra-

wiedliwości, forsując podwyższenie kary w art. 155 k.k.

Kierunek zmian obrany przez Ministerstwo Sprawiedliwo-

ści jest oczywiście błędny. Przyniesie wiele negatywnych

konsekwencji dla służby zdrowia, a śmiem wątpić, aby

w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do rozwiązania pro-

blemu błędów medycznych i ich konsekwencji. Jestem

zwolennikiem depenalizacji błędów lekarskich, ale uwa-

żam, że zmiany powinny nastąpić równolegle na dwóch

płaszczyznach. Na gruncie kodeksu karnego dla odpowie-

dzialności lekarzy podstawowe znaczenie ma art. 160 §2

k.k., który kryminalizuje wszelkie odstępstwa od sztuki

medycznej skutkujące bezpośrednim niebezpieczeń-

stwem śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pa-

cjenta, a nie tylko te, które skutkowały zgonem. Artykuł

ten stanowi obecnie podstawowe narzędzie prokuratury

do ścigania lekarzy. Dlatego zmiany idące w kierunku de-

penalizacji konieczne są przede wszystkim w zakresie

odpowiedzialności za czyn z art. 160 §2 k.k., a nie art. 155

k.k., który kryminalizuje zachowania lub zaniechania dużo

poważniejsze w skutkach. Drugim aspektem zmian, jakie

powinny nastąpić, jest stworzenie skutecznego sposobu

reagowania na tzw. zdarzenia medyczne i szkody, jakie

niosą dla pacjentów i ich rodzin. Uważam, że inicjatywa

w zakresie stworzenia skutecznego systemu rozwiązywa-

nia sporów z pacjentami powinna wyjść ze strony środo-

wiska medycznego we współpracy z przedstawicielami

zawodów prawniczych oraz towarzystwami ubezpieczeń,

ponieważ jego funkcjonowanie będzie kluczowym argu-

mentem za depenalizacją błędów, a mieliśmy okazję nie-

dawno się przekonać, że politycy proponują nam jedynie

populistyczne i szkodliwe rozwiązania. �

FILIP NIEMCZYK, adwokat
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Zaostrzanie kar
czy depenalizacja
błędów?

* Ustawa z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz

niektórych innych ustaw.
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PRAWO

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak

1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 21 maja 2019 r. w sprawie ramo-

wego programu kursu w dziedzinie medycyny

rodzinnej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1017.

1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 30 maja 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie nadania statutu Na-

rodowemu Funduszowi Zdrowia, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1020.

5 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra infrastruktury z 9 maja 2019 r. w spra-

wie wzoru karty ewidencyjnej centrum medycy-

ny lotniczej oraz wzoru certyfikatu centrum me-

dycyny lotniczej, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 958.

6 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 26

kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkolo-

gicznej, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 969.

6 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z 26

kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo far-

maceutyczne oraz niektórych innych ustaw,

opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 959.

7 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra spraw wewnętrznych i administracji

z 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń

i chorób pozostających w związku ze służbą

w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony

Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 1046.

7 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1065, obwieszczenie ministra in-

westycji i rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

ministra infrastruktury w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-

dynki i ich usytuowanie.

11 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1077, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o systemie powiadamiania ratunkowego.

12 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1085, obwieszczenie ministra

zdrowia z 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia ministra

zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu.

17 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1127, obwieszczenie marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

18 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

Rady Ministrów z 8 maja 2019 r. w sprawie

współdziałania komisji lekarskich podległych

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny

pracy, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1027.

19 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra sprawiedliwości z 27 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określe-

nia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zry-

czałtowanych oraz sposobu dokumentowania

wydatków niezbędnych dla wydania opinii

w postępowaniu cywilnym, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1028.

20 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 13 czerwca 2019 r. w spra-

wie nagród ministra właściwego do spraw

zdrowia dla nauczycieli akademickich, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 1150.

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1172, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych.

25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1175, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o służbie medycyny pracy.

28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej

z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1099.

28 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1205, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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28 czerwca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1199, obwieszczenie ministra

zdrowia z 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia ministra

zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu leczenia stomatologicznego.

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 21 czerwca 2019 r. w spra-

wie sposobu podziału środków finansowych dla

uczelni medycznych nadzorowanych przez mi-

nistra właściwego do spraw zdrowia, opubliko-

wane w DzU z 2019 r., poz. 1201.

29 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniające-

go rozporządzenie w sprawie świadczeń gwa-

rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1196.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospi-
talizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia
dzieci są zobowiązani zapewnić, w okresie od 1 stycznia
2019 r. do 31 grudnia 2019 r., aby równoważnik etatu pie-
lęgniarek lub położnych na 1 łóżko nie był niższy, niż okre-
ślony w rozporządzeniu ministra zdrowia z 11 października
2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 26 kwietnia 2019 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie stażu podyplomo-

wego lekarza i lekarza dentysty, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 862.

Lekarz i lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasad-
nicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2465 zł.

1 lipca 2019 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawy z 21
lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
niektórych innych ustaw, opublikowanej w DzU z 2019 r.,
poz. 399.

Zgodnie ze zmianą przepisów ustawy o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym w szpitalnym oddziale ratunko-
wym jest prowadzona segregacja medyczna, czyli proces
ustalenia kolejności udzielania świadczeń opieki zdrowot-
nej realizowany wobec osób w stanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego, uwzględniający stan zdrowia tych osób.

1 lipca 2019 r. weszły w życie niektóre przepisy

ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych

ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami

oczekujących na udzielenie świadczenia opieki

zdrowotnej, opublikowanej w DzU z 2018 r., poz.

2429.

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 26 czerwca 2019 r. w sprawie

zakresu niezbędnych informacji przetwarza-

nych przez świadczeniodawców, szczegółowe-

go sposobu rejestrowania tych informacji oraz

ich przekazywania podmiotom zobowiązanym

do finansowania świadczeń ze środków publicz-

nych, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1207.

1 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. w sprawie

szpitalnego oddziału ratunkowego, opubliko-

wane w DzU z 2019 r., poz. 1213.

Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki
zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz
podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji
funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego:

– przetransportowanych przez:

*zespoły ratownictwa medycznego,

*jednostki współpracujące z systemem Państwowe Ra-
townictwo Medyczne,

*zespoły wyjazdowe, o których mowa w przepisach roz-
porządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem
medycznym imprezy masowej,

*lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze,

*podmioty realizujące transport sanitarny na podstawie
zlecenia lekarza albo felczera, w ramach udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych,

– zgłaszających się samodzielnie.

Oddział organizuje się w szpitalu, w którym w lokalizacji
oddziału znajdują się co najmniej:

– oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową, a w przy-
padku szpitala, który zgodnie z postanowieniami regula-
minu organizacyjnego podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych
wyłącznie osobom do 18. roku życia lub osobom po
ukończeniu 18. roku życia, którym świadczenia opieki
zdrowotnej są udzielane jako kontynuacja wcześniej
udzielanych świadczeń – oddział chirurgii dziecięcej,

– oddział chorób wewnętrznych, a w przypadku szpitala,
który zgodnie z postanowieniami regulaminu organiza-
cyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą
udziela świadczeń zdrowotnych wyłącznie osobom do
18. roku życia lub osobom po ukończeniu 18. roku życia,
którym świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane jako
kontynuacja wcześniej udzielanych świadczeń – oddział
pediatrii,

– oddział anestezjologii i intensywnej terapii, a w przy-
padku szpitala, który zgodnie z postanowieniami regula-
minu organizacyjnego podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych
wyłącznie osobom do 18. roku życia lub osobom po
ukończeniu 18. roku życia, którym świadczenia opieki
zdrowotnej są udzielane jako kontynuacja wcześniej
udzielanych świadczeń – oddział anestezjologii i inten-
sywnej terapii dla dzieci,

– pracownia diagnostyki obrazowej,

– miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej.
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W skład oddziału wchodzą obszary: segregacji medycz-
nej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy,
wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej,
obserwacji, konsultacyjny oraz zaplecza administracyjno-
-gospodarczego.

Osoby zgłaszające się samodzielnie:

– pobierają w automacie bilet z oznaczeniem indywidual-
nego numeru oraz czasu przybycia do oddziału,

– są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej,
w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany w celu
ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowot-
nych i przypisania do jednej z pięciu kategorii, zróżnico-
wanych pod względem stopnia pilności udzielenia
świadczeń zdrowotnych,

– są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej,

– oczekują na pierwszy kontakt z lekarzem i kolejne etapy
udzielania im świadczeń zdrowotnych.

Segregacji medycznej osób przewiezionych do szpitalne-
go oddziału ratunkowego dokonuje pielęgniarka syste-
mu, ratownik medyczny lub lekarz systemu przez prze-
prowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych
służących ocenie stanu zdrowia i zakwalifikowaniu do
jednej z kategorii stopnia pilności udzielenia jej świad-
czeń zdrowotnych, z wykorzystaniem systemu zarządza-
jącego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale
ratunkowym.

W razie potrzeby w ramach segregacji medycznej dodat-
kowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi
włośniczkowej i temperatury ciała oraz badanie EKG.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba
przewieziona do szpitalnego oddziału ratunkowego jest
przydzielana do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych
pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń
zdrowotnych:

– kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z leka-
rzem,

– kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na
pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut,

– kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kon-
takt z lekarzem do 60 minut,

– kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy
kontakt z lekarzem do 120 minut,

– kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy
kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz sys-
temu informują osobę przetransportowaną do szpitalnego
oddziału ratunkowego lub osobę jej towarzyszącą o przy-
dzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksy-
malnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy
kontakt z lekarzem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności
oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być
kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń
zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Za osoby przewiezione do oddziału przez zespoły, jed-
nostki lub uprawnione podmioty bilet pobiera członek
tego zespołu, jednostki lub podmiotu.

Osoby przewiezione pozostają na terenie oddziału pod
opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub

lekarza systemu i w razie potrzeby poddawane są ocenie
ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokony-
wana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili
pobrania biletu, a jej wyniki są odnotowywane w doku-
mentacji medycznej.

Minimalne zasoby kadrowe oddziału stanowią:

1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący
lekarzem posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie me-
dycyny ratunkowej,

2) pielęgniarka oddziałowa będąca pielęgniarką systemu
albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posia-
dający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż
pracy na oddziale, koordynujący pracę osób, o których
mowa w pkt. 4 i 5,

3) lekarze w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidło-
wego funkcjonowania oddziału, m.in. do spełnienia wa-
runków dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kon-
takt z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności,
przy czym co najmniej jeden lekarz przebywający stale
na oddziale będący lekarzem systemu,

4) pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbęd-
nej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania od-
działu, w tym realizacji zadań związanych z segregacją
medyczną,

5) rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy od-
działu w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania oddziału, w tym do spełnienia warunków
dotyczących czasu oczekiwania na pierwszy kontakt
z lekarzem w poszczególnych kategoriach pilności.

Ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) lub wy-
znaczony przez niego spośród lekarzy systemu, o których
mowa w pkt. 3, lekarz posiadający tytuł specjalisty w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej – lekarz dyżurny oddziału,
koordynują pracę oddziału w systemie całodobowym.

Lekarz dyżurny oddziału:

– udziela świadczeń zdrowotnych na oddziale,

– kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala,
w którym działa oddział ratunkowy,

– odmawia przyjęcia na oddział osoby niebędącej w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

– potwierdza lub wystawia skierowanie z oddziału na
leczenie w innym szpitalu,

– wystawia zlecenie na lotniczy transport sanitarny.

Dopuszcza się udział personelu realizującego świadczenia
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych na oddziale.

Do 31 grudnia 2020 r. ordynatorem oddziału (lekarzem
kierującym oddziałem), a do 31 grudnia 2026 r. wyznaczo-
nym lekarzem (lekarzem dyżurnym oddziału) jest lekarz
systemu.

Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medyczne-
go, zapewniający pomieszczenie na wyroby medyczne
i produkty lecznicze, system alarmowo-wyjazdowy oraz
system łączności wewnątrzszpitalnej, zaplecze socjalne
oraz sanitarno-higieniczne dla członków zespołów ratow-
nictwa medycznego, magazyn sprzętu oraz miejsce wy-
posażone w źródła energii elektrycznej i wody, funkcjonu-
jący 1 lipca 2019 r. może wchodzić w skład oddziału do
31 grudnia 2019 r.

PRAWO
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19 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1350, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o instytutach badawczych.

20 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 19 lipca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

osób ubiegających się o uprawnienia do kiero-

wania pojazdami i kierowców, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1356.

24 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz.1373, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 12 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych.

26 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie

świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opubliko-

wane w DzU z 2019 r., poz. 1285.

29 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1405, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i prze-

szczepianiu komórek, tkanek i narządów.

31 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 26 lipca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie określenia wykazu

świadczeń opieki zdrowotnej wymagających

ustalenia odrębnego sposobu finansowania,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1409.

31 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

Rady Ministrów z 31 lipca 2019 r. w sprawie usta-

nowienia pełnomocnika rządu do spraw Pań-

stwowego Ratownictwa Medycznego, opubli-

kowane w DzU z 2019 r., poz. 1434.

1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 11 lipca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-

nej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1335.

1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 28 czerwca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków wynagra-

dzania za pracę pracowników podmiotów leczni-

czych działających w formie jednostki budżeto-

wej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1325. �

2 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1222, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 czerwca

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o publicznej służbie krwi.

3 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z 16 maja

2019 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta

i rzeczniku praw pacjenta, opublikowana w DzU

z 2019 r., poz. 1128.

4 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 27 czerwca 2019 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie programu pilota-

żowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru

niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej

trombektomii mechanicznej naczyń domózgo-

wych lub wewnątrzczaszkowych, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1236.

6 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 3 lipca 2019 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie recept, opublikowa-

ne w DzU z 2019 r., poz. 1253.

8 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1259, obwieszczenie ministra

zdrowia z 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra

zdrowia w sprawie wzorów odznak i legitymacji

wydawanych w związku z honorowym daw-

stwem krwi.

9 lipca 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1267, obwieszczenie ministra zdro-

wia z 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia ministra

zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycz-

nych wydawanych na zlecenie.

16 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 3 lipca 2019 r. w sprawie Sys-

temu Wspomagania Dowodzenia Państwowego

Ratownictwa Medycznego, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1310.

19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 4 czerwca 2019 r. zmieniają-

ce rozporządzenie w sprawie kierowania na

leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację

uzdrowiskową, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 1136.

19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie

ministra zdrowia z 16 lipca 2019 r. w sprawie

limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim

i lekarsko-dentystycznym, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1344.
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Jedna z moich pierwszych operacji, kiedy to dostą-

piłem zaszczytu asystowania prof. Grucy – dumna,

czwarta asysta – stanowiła dla mnie ciężkie prze-

życie, także i z powodu przebiegu operacji.

Operowana była urodziwa dziewczyna z powodu zanie-

dbanego, czyli nieleczonego we właściwym czasie, wro-

dzonego zwichnięcia biodra. Prof. Gruca sprawnie spre-

parował poszczególne tkanki, odpowiednio przeciął

kości i wstawił do stawu głowę kości udowej. Trzeba

było wykonać śródoperacyjną kontrolę rentgenowską.

Zabezpieczyliśmy pole operacyjne i cały

zespół wycofał się do położonej obok niszy

w celu uniknięcia promieniowania, po czym

do stołu operacyjnego podjechał aparat

rentgenowski. To była moja pacjentka,

przeto czułem się za nią odpowiedzialny

i obserwowałem wykonywanie zdjęcia.

Kiedy w pewnym momencie po włączeniu

prądu ciało pacjentki wygięło się w klasycz-

ny łuk: leżąca na plecach chora stanęła na

czubku głowy i piętach, zorientowałem się,

że doszło do porażenia prądem. Wyrwałem

z gniazdka wtyczkę i doskoczyłem do

chorej.

Pacjentka nie oddychała, nastąpiło poraże-

nie mięśnia sercowego. Anestezjolog,

doktor Ewa Górska, podała odpowiednie

leki. Rozpoczęliśmy masaż serca przez

zamkniętą klatkę piersiową. Ponieważ ani

to, ani nakłucie serca nie przyniosło efektu,

Ewa krzyknęła do mnie: – Artur! Otwieraj

klatkę piersiową, robimy bezpośredni masaż

serca.

Uczyniłem to pierwszy raz w życiu, ale teo-

retycznie byłem dobrze przygotowany.

Nacięcie klatki piersiowej trwało moment.

„Zagrajcie¿ mi,
niechaj cofnie siê œwiat”
Wszystkie teksty z tego cyklu maj¹ charakter wspomnieniowy
i odnosz¹ siê do okresu sprzed 50 lub wiêcej lat.

Masaż serca
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Artur Dziak

Umożliwiło mi włożenie ręki do klatki piersiowej i ryt-

miczne uciskanie serca. Wykonałem jeszcze kolejne

wstrzyknięcie leków bezpośrednio do mięśnia serco-

wego i serce ruszyło. Ranę zaszyliśmy i zakończyliśmy

operację.

Pacjentka przeżyła zatrzymanie akcji serca bez naj-

mniejszego szwanku. Sprawa zakończyła się jednak

pozwaniem do sądu Akademii Medycznej o jednorazo-

we duże odszkodowanie oraz comiesięczną rentę do

końca życia. �
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Prof.

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

JĘZYK NASZ GIĘTKI

PRZYIMKI
WTÓRNE

Posłuchać,
zobaczyć…
Posłuchać,
zobaczyć…
Malarstwo XX w.
Na wystawę „Widoczne Niewidoczne” składają się

dzieła rzadko pokazywane i w większości przecho-

wywane w muzealnych magazynach. Zaprezento-

wano 143 obrazy ze zbiorów Muzeum Narodowego

w Warszawie, m.in. prace: Zdzisława Beksińskiego,

Bronisława W. Linkego, Romana Opałki, Ewy Kury-

luk, Tamary Łempickiej, Jana Cybisa. Wystawę

można oglądać do 1 grudnia.

www.mnw.art.pl

Lądowanie na Księżycu
20 lipca minęło 50 lat od momentu, gdy Neil Arm-

strong postawił stopę na Księżycu. Wystawa „Zdo-

być Księżyc” w Domu Spotkań z Historią przedsta-

wia fotograficzny zapis „wielkiego skoku dla

ludzkości”. Zdjęcia z archiwów NASA obrazują nie

tylko eksplorację Księżyca, ale również proces,

który do niej doprowadził. Ekspozycja otwarta do

6 października.

www.dsh.waw.pl

Muzyczna podróż
10. Szalone Dni Muzyki odbędą się pod hasłem

„Kartki z podróży”. W bogatym programie znajdą

się utwory kompozytorów, którzy czerpali arty-

styczną inspirację, zmieniając miejsca pobytu

i poznając odmienne kultury. Słuchacze wyruszą

w muzyczną podróż z dziełami Mozarta, Liszta,

Chopina, Bartóka, Gershwina, Glinki, Borodina

i Saint-Saënsa. Festiwal potrwa od 26 do 29 wrze-

śnia, koncertów można będzie posłuchać w siedzi-

bie Sinfonii Varsovii i w Teatrze Wielkim – Operze

Narodowej.

www.szalonednimuzyki.pl

Dürer-Lebenstein-Majka
Wystawa prezentuje trzy cykle ilustracji do Apoka-

lipsy św. Jana, powstałe w różnych czasach i oko-

licznościach. Ich autorami są Albrecht Dürer

(1471–1528), niemiecki malarz i rysownik epoki

renesansu, oraz polscy artyści Jan Lebenstein

(1930–1999) i Artur Majka (ur. 1967). Zestawienie

prac pozwala dostrzec różnorodność interpretacji

biblijnego tematu i środków artystycznego wyra-

zu, ale również kulturową wspólnotę twórców.

Ekspozycję w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

można oglądać do 29 września.

www.maw.art.pl                                                      ach
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I
nny słownik języka polskiego” pod redakcją prof. Mirosława
Bańki (PWN 2000) definiuje przyimek następująco: „Jest

to słowo (...) wyrażające relację między jakimiś obiektami lub

zdarzeniami, np. ich wzajemne położenie w przestrzeni lub

następstwo w czasie”. Przyimki, jak nazwa wskazuje (przy

+ imię), zasadniczo łączą się z rzeczownikami, choć nie bez
znaczenia jest obserwowanie ich związku z czasownikami.

Polszczyzna, wypracowując metody precyzowania sensu wy-
powiedzi, stworzyła sporo wyrazów i grup wyrazowych umoż-
liwiających  logiczne konstruowanie zdań. Jednym z osiągnięć
naszego języka było zbudowanie sporej grupy przyimków
zwanych wtórnymi, takich jak niż, obok czy niżej.

Zwraca uwagę to, że większość tych form stanowią związki
frazeologiczne, np.: w kierunku, bez względu na, pod warun-

kiem, w dziedzinie, na końcu, na modłę, w drodze, w głąb,

w porównaniu z, ze względu na, niezależnie od, w czasie,

w trakcie... Solidny opis takich przyimków znajdziemy zwłasz-
cza w „Słowniku polskich przyimków wtórnych” prof. Beaty
Milewskiej, który zawiera aż 227 jednostek.

Obecnie stosowana klasyfikacja frazeologizmów umieszcza
konstrukcje takie w typie wyrażeń funkcyjnych. Język, szcze-
gólnie pisany, dopomina się, aby w tworzeniu tekstu ich nie
pomijać, ponieważ zapewniają dokładność treści. Niepopraw-
na jest m.in. rezygnacja z cząstki od przy wyrazie niezależnie.
Ostatnio widzimy tendencję do takiego mówienia. Słyszymy
zdania typu: *Chodzimy do pracy niezależnie, czy jest przyja-

zna, czy nie, a przecież zdanie to powinno mieć postać: Cho-

dzimy do pracy niezależnie od tego, czy jest przyjazna, czy nie.
Trudno powiedzieć, dlaczego niektórzy pomijają ten istotny
fragment wyrażenia. Wydaje się, że u jednych jest to skutek
braku wprawy w mówieniu, u innych bezkrytycznego naśla-
downictwa.

W mediach, w stacjach telewizyjnych (niezależnie od typu
właściciela tych instytucji) szerzy się rugowanie przyimków,
i to nawet w tych typach zdań, na które poloniści w szkole
szczególnie zwracają uwagę. Spotykamy pomijanie, skracanie
lub błędne dobieranie przyimków związanych z czasem,
a występujących w wyrażeniach odnoszących się do pór roku.
Używane są formy całkowicie niepoprawne: *w lato, *we wio-

snę, *w jesień, ale również potoczne (powiedziałbym zbyt
potoczne, bo ocierające się o niepoprawność) typu w wakacje

(a nawet *we wakacje!). Poprawnie mówimy: w lecie, latem,

na wiosnę, wiosną, w jesieni, jesienią, na jesieni. W wypadku
wakacji najlepiej używać jednego z przyimków wtórnych zło-
żonych: w czasie wakacji, w trakcie wakacji, w okresie wakacji.

Trzeba tego pilnować. No bo jak by to brzmiało, gdyby ktoś
powiedział: *w operację zamiast: w czasie operacji...? �

„
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Zagrajcie
w brydża
sportowego
XXIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Brydżu

Sportowym odbędą się 27–28 września
2019 r. w Warszawie, w Centrum Sportów Umysłowych
przy ul. Polinezyjskiej 10.

Nagrody przyznawane będą zgodnie z regulaminem
PZBS. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają
medale, puchary i dyplomy, dostaną je także lekarze
najlepsi w punktacji długofalowej i najlepsza zawodnicz-
ka wśród lekarzy.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:

Krzysztof Makuch, tel. 608-200-190,
krzysztofmakuch@hipokrates.org

Aleksander Skop, tel. 604-267-343,
skop.aleksander@gmail.com �                                       km

XVIII
 Mistrzostwa Polski Lekarzy i Innych Profesji
Ochrony Zdrowia w Ringo odbędą się

w Warszawie, w sobotę 14 września 2019 r., o godz.
13.00, na boisku trawiastym stadionu GKS Świt przy
ul. Oświatowej 12.

Zgłoszenia przyjmuje przewodnicząca Lekarskiego Klu-
bu Ringo Krystyna Anioł-Strzyżewska, tel.: 600-362-792
lub 22-638-87-15 (całodobowo, z możliwością nagrania
informacji), e-mail: krystynaaniol27@gmail.com,
i Komisja Kultury, Sportu i Turystyki OIL. Zgłoszenia do
turnieju przyjmujemy również przed zawodami.

Dzięki walorom gry
GRAĆ W RINGO MOŻE KAŻDY!

Jednocześnie serdecznie zapraszamy 28 września na
Turniej Ringo w ramach Warszawskiej Spartakiady
Seniorów (50+, 60+, 70+ i 80+) na stadionie KS Polonia,
przy ul. Konwiktorskiej 6. �

Krystyna Anioł-Strzyżewska

W
 czerwcu w Olsztynie odbyły się XXIX Letnie
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie „Lexus Cup

2019”. Turniej szczególny, bo Polskie Stowarzyszenie
Tenisowe Lekarzy obchodziło na nim XX-lecie istnienia.
Przez cztery dni 140 medyków walczyło w singlu, deblu,
mikście i turnieju pocieszenia.

W hotelu Omega, na terenie którego rozegrano zawody,
odbyła się konferencja naukowa. Mogliśmy wysłuchać
m.in. bardzo ciekawego wykładu na temat odgłosów
wydawanych podczas wysiłku przez tenisistów w kon-
tekście otolaryngologicznym.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali narodowe,
biało-czerwone stroje, w których później (w sierpniu)
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata Lekarzy
w Tenisie w Wilnie. W przyszłym roku jubileuszowe
XXX Letnie MP Lekarzy w Tenisie zaplanowane są
w Poznaniu. Więcej o tenisowych turniejach lekarskich
na stronie: www.pstl.org.

Medale dla OIL w Warszawie zdobyli: Iwona Zdanowicz
(brązowy medal w singlu i srebrny w deblu w kategorii
+45, brązowy medal w mikście w kategorii do 100 lat),
Tomasz Wanielista (brązowy medal w singlu w kategorii
+35), Andrzej Mroczek (brązowy medal w singlu w kate-
gorii +35), Marek Filipek (srebrny medal w singlu i brą-
zowy w deblu w kategorii +65), Jan Mroczek (brązowy
medal w singlu w kategorii +70). �

Marcin Pokrzywnicki
sekretarz PSTL

Sukcesy
w tenisie

Dla zdrowia
w ringo
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Podwójna medalistka Iwona Zdanowicz
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Toczyli walkę z upałem i własnymi słabościami, ale
dzielnie przemierzali trasę liczącą ponad 21 km.
VI Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie

już za nami. Kto okazał się najszybszy?

Poranny wiaterek nie zapowiadał ekstremalnych warun-
ków, w jakich przyszło pokonywać trasę uczestnikom
VII Półmaratonu Radomskiego Czerwca ’76, któremu
tradycyjnie towarzyszą mistrzostwa lekarzy. Kiedy
o godz. 9 biegacze rozpoczynali zmagania, było już
jednak dość parno i z każdą minutą robiło się cieplej.

– Dobrze, że przed startem namoczyłam czapkę wodą.

Później, podczas zawodów, dużo piłam i co 2–3 km się

polewałam. Jakoś przetrwałam, choć nie lubię biegać

w upale – przyznała Justyna Śliwiak, która bezdyskusyj-
nie zwyciężyła w kategorii kobiet (po raz czwarty!), ale
wyprzedziła równocześnie niemal wszystkich mężczyzn,
ponieważ dobiegła do mety na drugim miejscu.

Dermatolog ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie (jest w trakcie specjalizacji)
pokonała trasę w 1 godz. 26 min. Zważywszy na nie-
sprzyjającą aurę, można to uznać za świetny wynik.
Ze swojego rezultatu zadowolony był także Marcin
Walencik, zwycięzca VI Mistrzostw Mazowsza Lekarzy
w Półmaratonie, który powtórzył ubiegłoroczny sukces.
– Nie było łatwo. Panował upał, a trasa nie jest najła-

twiejsza. Radom wydaje się dość płaski, a tutaj ciągle

podbieganie i zbieganie – opowiadał na mecie psychia-
tra z Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego
Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
im. dr Barbary Borzym w Radomiu.

Niebagatelnego znaczenia nabrały punkty odświeżania
i odżywiania rozmieszczone co 2,5 km. Biegacze mogli

też liczyć na wsparcie wielu kibiców oraz zespołów
muzycznych zagrzewających do wzmożonego wysiłku.
Na trasie pojawili się zarówno bębniarze wybijający
właściwy rytm, jak i rockmani oraz raperzy.

Do mety dobiegło 28 lekarzy. W kategorii kobiet na
podium obok Justyny Śliwiak stanęły Joanna Kowalska
i Joanna Pszeniczna, w męskiej kategorii na drugim
miejscu uplasował się Dawid Staszczyk, a trzecie zajął
Grzegorz Krawczyk. Najlepsi otrzymali puchary i nagro-
dy rzeczowe. Wszystkim uczestnikom wręczono okolicz-
nościowe koszulki, a osobom, które dotarły do mety,
także pamiątkowe medale.

Zawody organizowały: Delegatura Radomskiej Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Stowarzyszenie
„Biegiem Radom!”. �
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T
ym razem w Zwierzyńcu na Roztoczu
25 malujących lekarzy z całej Polski spo-

tkało się podczas pleneru, który trwał od 10
do 20 czerwca. Malownicza okolica – Szcze-
brzeszyn, Zamość, Biłgoraj, rzeki Szum i Ta-
new – inspirowała do pracy.

Nadzwyczaj miłe wrażenia wynieśliśmy
z wizyty w Nadrzeczu k. Biłgoraja, u państwa
Szmidtów. Pan Stefan i jego żona Alicja Ja-
chiewicz to znani i lubiani aktorzy. Stworzyli
wielkie dzieło: Dom Służebny Polskiej Sztuce
Słowa, Muzyki i Obrazu – Kresy 2000. Stefan
Szmidt jest również znakomitym malarzem
portrecistą. Nieopodal znajduje się malarnia
Jerzego Dudy-Gracza, gdzie powstawały
projekty Drogi Krzyżowej dla Jasnej Góry.

Plener był pracowity, na wernisażu zaprezen-
towano 176 obrazów: oleje, akryle, pastele,
grafiki, przedstawiające w głównej mierze
pejzaże i portrety. Do zobaczenia za rok. �

Włodzimierz Cerański
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INFORMACJE KULTURALNE

Zapraszamy na koncert
P rezentacja laureatów Festiwalu Piosenki Lekarzy, którego organizatorem

jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, odbędzie się 29 września

2019 r. o godz. 17.00 w dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów,

przy ul. Kajakowej 12b. �                                                                                         red
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W Klubie Lekarza w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3, od-

będzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku,

Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy, tym ra-

zem pod hasłem „Barwy świata”. Realizację tematu po-

zostawiamy inwencji lekarzy i lekarzy dentystów.

Tegorocznej wystawie towarzyszyć będzie konkurs.

Prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Do udziału

zachęcamy koleżanki i kolegów ze wszystkich okręgo-

wych izb lekarskich w Polsce.

Termin dostarczania fotografii upływa 4 października

2019 r. (prosimy o zapoznanie się z regulaminem).

Wernisaż wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone

wyniki konkursu fotograficznego, odbędzie się 20 paź-

dziernika o godz. 17. Wystawa potrwa pięć dni.

Kontakt: Iwona Szelewa, sekretariat Okręgowej Izby

Lekarskiej w Łodzi, tel.: 42-683-17-01. �                          red

Barwy świata
sfotografowane

W lipcu prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko,

nestor polskiej chirurgii, członek Okręgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie w latach 2001–2009, rektor

Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1990–1996,

obchodził 90. rocznicę urodzin.

Z tej okazji Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie i Towa-

rzystwo Lekarskie Warszawskie zaprosiły profesora

i grono jego przyjaciół na spotkanie w siedzibie TLW

przy ul. Raszyńskiej 54.

Prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski złożył życze-

nia jubilatowi i wręczył okolicznościowe wydanie zbioru

jego felietonów z zakresu etyki i filozofii medycyny pu-

blikowanych przez wiele lat na łamach „Miesięcznika

OIL w Warszawie Puls”. �                                                     egw

Jubileusz
prof. Tołłoczki

75. rocznica Powstania Warszawskiego.

Pamiętamy

Nad ranem

Od mego serca do twego
droga jak listek d³uga,
a przecie¿ budzi nas echo,
graj¹c w nas jak kuku³ka,
ciebie o s³owo za póŸno,
mnie o pó³ nuty za wczeœnie,
wiêc w twarz ci patrz¹c jak w lustro,
podwojony sam sobie jestem.

Wiewiórczy ogieñ mnie znaczy³
i kropla ¿elaza lec¹c,
krzy¿yk nad czo³em jak dzwonek
wiesza³a albo jak pieczêæ,
abym dotkniêty ogniem
d³onie zaciska³ obie
– jedn¹ o m³odoœæ za póŸno,
drug¹ za wczeœnie o wiecznoœæ.

I ob³ok, co siê zatrzyma³
we mnie, jak w sennej rzece,
albo w wieczornej roœlinie,
ciemnoœæ ³agodn¹ przêdzie,
abym jak ryba œwiec¹c,
w powietrzu b³¹dzi³ i ustom
s³owo dla ciebie – zbyt wczeœnie
podawa³ – albo za póŸno.

Od mego cia³a do twego
droga jak rêka prosta,
lecz ci¹gle dzieli nas echo
w sercu podwójnym i g³osach,
bo dym, co niebo przybli¿y³,
jak kogut nad snem moim pieje
o ¿a³oœæ twoj¹ – za póŸno,
za wczeœnie o moj¹ nadziejê.

Tadeusz Gajcy
8 II 1922 – 16 VIII 1944

75. rocznica Powstania Warszawskiego.

Pamiętamy
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Panom

Dariuszowi i Markowi Paluszkom

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

Mamy

sk³adaj¹

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

£ukasz Jankowski,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie,

pracownicy

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

dr Katarzynê £ozê

twórcê Oddzia³u Dermatologii dla Doros³ych

i Poradni Dermatologicznej

w Miêdzyleskim Szpitalu

Specjalistycznym w Warszawie,

cenionego i m¹drego lekarza,

znakomitego nauczyciela

m³odego pokolenia dermatologów,

a przede wszystkim dobrego Cz³owieka.

Odesz³a po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie.

Koledzy, uczniowie,

pracownicy Oddzia³u Dermatologii

i Poradni Dermatologicznej MSSW

Z g³êbokim ¿alem

i smutkiem ¿egnamy

œp.

Jerzego Podgórskiego

lekarza internistê, geriatrê

zmar³ego 19 czerwca 2019 r.

60 lat swojego ¿ycia zawodowego

poœwiêci³ ochronie zdrowia.

Niech spoczywa w spokoju.

¯yczliwych Jego pamiêci

prosi o wspomnienie syn.

Z g³êbokim ¿alem ¿egnamy

dr. n. med.

Bogdana Zaj¹czkowskiego

wieloletniego sêdziego

Okrêgowego S¹du Lekarskiego w Warszawie,

delegata na okrêgowe

i krajowe zjazdy lekarzy.

By³ lekarzem oddanym swoim pacjentom,

dobrym i ¿yczliwym Cz³owiekiem.

Sk³adamy wyrazy wspó³czucia

Rodzinie, Bliskim i Przyjacio³om.

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej  w Warszawie,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie,

Przewodnicz¹ca Okrêgowego S¹du Lekarskiego

w Warszawie z zespo³em,

Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej

w Warszawie z zespo³em

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy

wiadomoœæ o œmierci naszego kolegi

prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Majkowskiego

Lekarza pe³nego empatii, wybitnego naukowca,

wychowawcê wielu pokoleñ

polskich neurologów i epileptologów.

¯egnamy harcerza Szarych Szeregów,

bohatera Powstania Warszawskiego ps. „Czarny”

na Woli, Starym Mieœcie i w Œródmieœciu,

¿o³nierza batalionów

„Antoni”, „Gustaw”, „Harnaœ”,

prezesa Okrêgu Warszawa Œwiatowego Zwi¹zku

¯o³nierzy Armii Krajowej, Œrodowiska ¯o³nierzy

Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaœ”,

Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej,

honorowego obywatela m.st. Warszawy.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

£ukasz Jankowski,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z ogromnym ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr. n. med.

Aleksandra Kotlickiego

specjalistê chorób wewnêtrznych,

wieloletniego cz³onka

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

delegata na okrêgowe i krajowe zjazdy lekarzy,

przewodnicz¹cego Komisji Legislacyjnej,

cz³onka Komisji ds. Praktyk Lekarskich

i Komisji Bioetycznej,

Cz³owieka niezwykle ¿yczliwego,

wspania³ego Lekarza i Kolegê.

Synowi i Przyjacio³om

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie £ukasz Jankowski,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z ogromnym ¿alem ¿egnamy

WSPOMNIENIA
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Andrzej Ludwik Mieczkowski
urodził się w Warszawie. Szko-
łę podstawową oraz liceum
ogólnokształcące ukończył na
Żoliborzu (ze wzruszeniem
wspominał wychowawczynię
panią Zapasiewicz), studia
w Akademii Medycznej – 29
września 1966 r. w Gdańsku.

Pracę rozpoczął w szpitalu w Sochaczewie, gdzie zrobił
specjalizację z chirurgii. Po kilku latach przeniósł się do
szpitala w Hucie Warszawa.

Mijają dwa lata od śmierci mo-
jej żony, śp. Janiny. Urodziła
się w Chrzanowie w rodzinie
patriotycznej, bratem Jej ojca
Apolinarego był cichociemny
Stanisław Gilowski. Zaraz po
wkroczeniu Niemców zostali
wyrzuceni z rodzinnego domu,
tułali się przez całą wojnę,

przeżyli. Koszmarne przeżycia wojenne głęboko zapadły
w Jej pamięć. Niewątpliwie miały wpływ na ukształto-
wanie Jej jako człowieka wrażliwego na ludzkie cierpie-
nia, a później lekarza z powołania. Taką empatyczną
panią doktor, dobrego i uczynnego człowieka, urodziwą,
elegancką i pogodną pamiętają zarówno pacjenci, jak
i koledzy, lekarze i pielęgniarki.

Zawsze była jedną z najlepiej uczących się, deklamują-
cych i śpiewających podczas szkolnych akademii, a na
studiach w Krakowie wdrażała w latach 1955–1956, wraz
ze mną, rock’n’roll w środowisku studenckim, tańcząc
z energią i wdziękiem. Miłości do gór i wędrówek po nich
nauczył Ją ojciec i starszy brat, śp. Andrzej, lekarz gineko-
log. Młodszy brat Michał jest doktorem weterynarii.

Absolutorium uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1961 r. I stopień specjalizacji otrzymała w 1968 r.,
II – w Instytucie Chorób Przemysłowych w Łodzi, w 1978.

Mimo że nigdy nie należała do partii politycznej, Jej
kwalifikacje, zdolności organizacyjne i odpowiedzialność
pozwoliły na szybki awans na stanowiska kierownicze
w przychodniach lekarskich w ważnych zakładach prze-
mysłowych. Pacjentów przyjmowała codziennie, łącznie
udzieliła pomocy w przeszło 200 tys. przypadków.

Podczas 51 lat służby pracowała w szpitalu płockim,
w górniczej służbie zdrowia w Jaworznie, a 44 lata
oddała warszawiakom. Stan wojenny zastał doktor
J. Gilowską-Baurską na stanowisku kierownika służby

zdrowia Huty Warszawa – wytrzymała szykany ze
strony komisarycznego zarządu kombinatu.

Na emeryturę przeszła z przychodni zdrowia przy
Instytucie Chemii Przemysłowej, żegnana z nieuda-

wanym żalem. Za pracę w publicznej służbie zdrowia
odznaczona została Złotą Syrenką.

W 2000 r. została zatrudniona w Centrum Medycznym
LIM, rokrocznie wyróżniana specjalnymi nagrodami za
efekty pracy i wzorową postawę lekarza. Najlepszą
oceną Jej zalet i stosunku do pacjentów jest fakt, że
w czasie wieloletniej praktyki nigdy nie było na Nią ani
jednej skargi. Była osobą łagodzącą konflikty. Do końca
życia zawodowego zdobywała wymagane punkty na
kursach i konferencjach naukowych lekarzy, zawsze cie-
sząc się z możliwości uzupełniania wiedzy.

Była zamężna od 1963 r. Urodziła dwóch synów: Marcina
i Jerzego. Doczekała się trojga wnucząt.

Wydarzeniem, które wywarło największy wpływ na na-
sze życie, była wizyta u Ojca Świętego Jana Pawła II
w Watykanie w maju 1985 r., msza św. w Kaplicy Gospo-
darza i krótka z nim rozmowa.

Jacek Baurski z synami

***

Dr Janina Gilowska-Baurska w 2000 r. podjęła praktykę
lekarską w Centrum Medycznym LIM, gdzie cieszyła się
sympatią i szacunkiem pacjentów oraz pracowników
przychodni. Kierownictwo Centrum Medycznego LIM
darzyło Ją uznaniem za wiedzę, doświadczenie zawodo-
we, a przede wszystkim za wielkie poczucie odpowie-
dzialności wobec swoich obowiązków.

Niestety, choroba uniemożliwiła kontynuowanie praktyki
lekarskiej, a „W nieszczęściu człowiek swojej wielkości

dowodzi”*. Dr Janina taka pozostanie w naszej pamięci.

Koleżanki z byłego Centrum Medycznego LIM
Teresa Konopada, Bogumiła Szymańska

* Arcybiskup Jan Paweł Woronicz – epitafium w Sanktuarium Matki

Boskiej Tęskniącej w Powsinie.

JANINA GILOWSKA-BAURSKA

(1938–2017)

ANDRZEJ LUDWIK MIECZKOWSKI

(1941–2018)
Ostatnim etapem w 50-letnim życiu zawo-
dowym Andrzeja była praca w przychodni
przy ul. Szajnochy 8 oraz częste dyżury
w Szpitalu Bielańskim.

Był nader skromnym i oddanym całkowicie pacjentom
lekarzem. Pochodził ze wspaniałej rodziny szlacheckiej
pielęgnującej wartości narodowe. Dziadek Ludwik
– aptekarz, założyciel pierwszej apteki w Ostrowi Mazo-
wieckiej, był wieloletnim burmistrzem tego miasta.
Ojciec Wiktor, pseudonim „Brzoza” – lekarz, komendant
Szarych Szeregów hufca Mokotów, został rozstrzelany
15 lutego 1944 r. na ul. Senatorskiej, gdy Andrzej miał
niespełna trzy lata.

Małgorzata Ejsmond-Mieczkowska
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WSPOMNIENIA

LESZEK TOMASZEWSKI

(1919–1997)

W setną rocznicę urodzin śp.
prof. Leszka Tomaszewskiego
godna podkreślenia jest wielka
aktualność badanych i oma-
wianych przez Profesora
problemów ochrony zdrowia
– zarówno organizacji, jak
i kosztów opieki medycznej

w ówczesnych warunkach społeczno-ekonomicznych
w Polsce.

Leszek Tomaszewski urodził się 100 lat temu, 11 września
1919 r. Wzrastał we Lwowie, w trudnych warunkach
bytowych. Ojciec, maszynista kolejowy, zginął na poste-
runku pracy podczas wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.
Dzielna matka wychowała czworo dzieci na uczciwych,
szlachetnych ludzi. Czasy II wojny światowej na Kresach
Polski potwierdziły także ich wielki patriotyzm. Najstar-
szy syn, podchorąży Kazimierz, został zamordowany
bestialsko w Katyniu. Wiktor walczył w brygadzie gen.
Maczka, potem osiedlił się w Szkocji. Nie wrócił do Pol-
ski. Córka Jadwiga za działalność konspiracyjną w AK
we Lwowie w 1945 r. została przez NKWD aresztowana
i wywieziona na Kołymę. Po trzech latach dzięki stara-
niom Leszka za pośrednictwem Międzynarodowego
i Polskiego Czerwonego Krzyża została zwolniona i wró-
ciła do kraju.

Leszek w 1938 r., po maturze, został immatrykulowany
na Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. W latach 1939–1944 kontynuował studia me-
dyczne pod okupacją niemiecką. Utrzymywał się jako
karmiciel wszy w Instytucie Weigla. Należał do NOW-AK.
Pod pseudonimami „Dr Judym” i „Królik” do sierpnia
1944 r. pracował w konspiracyjnym dziale drukarskim
„Słowa Polskiego”. Wtedy, poszukiwany przez NKWD,
z kilkoma kolegami przeszedł na stronę Polski i opuścił
swój ukochany Lwów na zawsze!

Po nostryfikacji dyplomu lekarza na UJ od roku 1946 do
1948 był asystentem w Klinice Pediatrii Gdańskiej AM, uzy-
skał specjalizację z pediatrii i stopień doktora medycyny.

Bezterminowe, przymusowe powołanie do wojska prze-
rwało na siedem lat możliwość pracy jako praktykujące-
go lekarza klinicznego. Jednocześnie Leszek nadal pra-
cował przez kilka lat w Zakładzie Chemii Fizjologicznej
AM w Warszawie pod kierunkiem prof. Józefa Hellera.
W 1956 r., podczas tzw. odwilży październikowej, Leszek
na własną prośbę odszedł z wojska. Z lekarką Elżbietą
z d. Protasiuk założył rodzinę. W 1958 i 1960 przyszli na
świat ich synowie: Andrzej i Krzysztof. Nastąpiły lata
pracy umożliwiające Leszkowi pełne realizowanie zain-
teresowań zawodowych, naukowych, dydaktycznych.

W latach 1956–1972 był kierownikiem laboratorium bio-
chemiczno-analitycznego w klinikach pediatrycznych AM
w Warszawie przy ul. Działdowskiej, gdzie ponadto inicjo-
wał i nadawał kierunek wielu pracom naukowym lekarzy

pediatrów pracujących w tych klinikach. W 1968 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta.

Od 1972 do 1989 – powołany przez Radę Naukową AM
w Warszawie – od podstaw organizował Katedrę i Zakład
Biochemii Klinicznej na Wydziale Farmacji. Pod Jego
kierunkiem biochemia i analityka kliniczna stają się
nową specjalizacją medyczną z opracowanym zakresem
dydaktyki i badań naukowych. Obecnie na wielu uniwer-
sytetach medycznych w Polsce istnieją wydziały anality-
ki medycznej z pięcioletnim tokiem studiów i taką wła-
śnie specjalizacją.

W latach 1965–1966 oraz w 1979 r. Leszek Tomaszewski
był stypendystą Instytutu Zdrowia USA. Na jesieni 1982
otrzymał tytuł profesora. Należał do polskich towa-
rzystw naukowych: biochemicznego, pediatrycznego
i diagnostyki laboratoryjnej, był członkiem Międzynaro-
dowego Towarzystwa Gastroenterologii. Należał do
Towarzystwa Miłośników Lwowa, Towarzystwa Przyjaciół
Czterech Kontynentów i innych. Nie wstąpił do żadnej
partii politycznej.

Za prace naukowe i osiągnięcia dydaktyczne otrzymał
wiele nagród i dyplomów od rektora AM i ministra zdro-
wia. Uhonorowano Go Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Zasłu-
żonego Pracownika Służby Zdrowia.

W swoim dorobku naukowym miał ponad 250 prac opu-
blikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach
naukowych oraz trzy podręczniki metodyki badań anali-
tycznych. Ponadto publikował liczne prace dotyczące
organizacji ochrony zdrowia, w których zwracał uwagę
nie tylko na koszty dydaktyki wyższych studiów i specja-
lizacji medycznej, ale także na koszty profilaktyki, dia-
gnostyki i leczenia we współczesnej służbie zdrowia.
W 1989 r., w wieku 70 lat, przeszedł na emeryturę.
Ostatnie lata życia poświęcił opracowaniu dokumentów
i wspomnień konspiracyjnych młodzieży studiującej
medycynę we Lwowie. Wspomnienia zostały przyjęte do
Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej.

W swoim ukochanym Lwowie śp. Leszek Tomaszewski
był zaledwie dwa razy. W 1973 r. chciał synom pokazać
to piękne miasto. Grobu rodziców nie znalazł. Po raz
drugi przyjechał do Lwowa w 1996 r. – z Polskim Towa-
rzystwem Biochemicznym uczestniczył we wmurowaniu
na Wydziale Lekarskim pamiątkowej tablicy poświęconej
prof. Jakubowi Parnasowi, którego był studentem na
I roku studiów. Bardzo był smutny, że w tym mieście jest
na prawach turysty. Z Cmentarza Orląt Lwowskich przy-
wiózł na swój grób grudkę ziemi.

Był Człowiekiem wierzącym i praktykującym. Wielka
prawość, szczerość przekonań, a także świadomy, bez-
kompromisowy patriotyzm cechował wszystkie Jego
uczynki.

Zmarł 30 stycznia 1997 r. Spoczął w grobie rodzinnym na
Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Ze czcią wspominamy śp. Leszka Tomaszewskiego,
Człowieka, za którym tęsknimy. �

Żona, synowie i rodzina
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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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