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3 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, Warszawa, ul. Kartezjusza 1

4 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL, Warszawa, ul. Puławska 18

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

6 17.00 Wieczór autorski poetów z Grupy Literackiej „Wiklina” w Skarżysku-Kamiennej,
kontynuatorów legendy Leopolda Staffa, Klub Lekarza, Warszawa, ul. Raszyńska 54

7 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

8 ŚWIATOWY DZIEŃ RADIOLOGII

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

9 10.00 Uroczystość wręczenia Praw Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty,
MsMERMAID, Conference Center at the Tides, Warszawa, ul. Wioślarska 10

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

11 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

12 ŚWIATOWY DZIEŃ ZAPALENIA PŁUC

17.00–20.00 Jak się spotkać z trudnym pacjentem – spotkanie grupy Balinta, siedziba OIL

13 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ NIEWIDOMYCH

17.00 „Gdzie na narty?” – prezentacja multimedialna, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

14 DZIEŃ SENIORA

DZIEŃ CUKRZYCY

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

13.00–16.00 Obsługa defibrylatora – szkolenie ODZ, siedziba OIL

13.00 Dzień Lekarza Seniora OIL, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

15 ŚWIATOWY DZIEŃ KRWI PĘPOWINOWEJ

16 9.00–14.00 Prawo medyczne – case study. Prawa lekarza – szkolenie ODZ, siedziba OIL

9.00 Msza św. w kościele Sióstr Wizytek w intencji zmarłych lekarzy – twórców odrodzonego
samorządu lekarskiego, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 34

10.30 Konferencja poświęcona 30-leciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,
Aula im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum UW, Krakowskie Przedmieście 26/28

17 ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

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

18 ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Spotkanie Komisji Lekarzy Seniorów OIL, „Palace de Glace”
– zapomniana atrakcja dawnej Warszawy, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

15.30–17.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

19 ŚWIATOWY DZIEŃ POCHP
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Oddane do druku 19 października 2019 r. oprac. mkr

20 17.00 Wieczór artystyczny: „Nazywam się” – etiuda teatralna o młodych w Powstaniu Warszawskim,
Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

21 ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

23 9.00–16.00 Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarza dentysty – szkolenie ODZ, siedziba OIL

24 15.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, ul. Kartezjusza 1

25 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

15.30–17.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

26 17.00 Obchody 10-lecia chóru Medicantus, kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, Warszawa, ul. KEN 101

27 17.00 Wieczór poetycki: „Wiersze i muzyka na pogodną jesień”, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

28 9.00–11.00 E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu – szkolenie ODZ,
siedziba OIL

10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

13.00–15.00 E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu – szkolenie ODZ,
siedziba OIL

29 13.00–15.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

14.00 Dzień Seniora w Delegaturze Radomskiej OIL w Warszawie, Radom, ul. Rwańska 16

30 9.00–14.00 Prawo medyczne – RODO, compliance, relacje z pacjentami – szkolenie ODZ, siedziba OIL

Grudzień

1 ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS

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

2 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

3 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 17.30 „Anomalia” – spektakl teatru ResComica, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

5 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

7 10.00–13.00 Mikołajki – Centrum Zabaw Hula Park w Radomiu, ul. Przemysłowa 18 (informacja na str. 36)

10.00–16.00 Mikołajki – siedziba OIL (informacja na str. 41)

8 9.00 VI Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego, Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego WAT,
ul. Kartezjusza 1

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

9 10.00–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

10 17.00 Kiedy pacjent wie lepiej, czyli musimy rywalizować z dr. Google’em – spotkanie grupy Balinta,
siedziba OIL

11 17.00 „Polskie Wigilie” – wieczór wspomnień i kolęd, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54

12 10.00–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

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

16 14.00–16.00 Wigilia lekarzy seniorów i spotkanie Komisji Lekarzy Seniorów OIL, Klub Lekarza, ul. Raszyńska 54
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NA MARGINESIE
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J
esteśmy już po wyborach do Sejmu i Senatu.

Ostatni akord kampanii wyborczej wybrzmiał set-

kami pomysłów na uleczenie ochrony zdrowia

w Polsce. Politycy obiecywali wszystko, co możliwe

i niemożliwe do spełnienia w dającym się przewidzieć

czasie. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale już teraz

wiadomo, że rządzący nie mogą lekceważyć tej dziedzi-

ny – presja społeczna i środowiska lekarskiego jest zbyt

duża. Nie sposób także określić, jaką formę determinacji

przybierze w końcu niezgoda społeczeństwa na margi-

nalizowanie jednego z najważniejszych aspektów naszej

egzystencji.

Chorujemy przecież wszyscy, każdy z nas staje w ciągu

swojego życia w obliczu zagrożenia zdrowia własnego

lub kogoś bliskiego, kogo kochamy. Inercja wobec nie-

uchronności zdarzeń losowych jest wypierana przez

świadomość, że możemy być leczeni skutecznie i na

czas.

Podjęty przez naszą izbę wysiłek uświadomienia ogromu

problemów, z jakimi borykają się zarówno pacjenci, jak

i lekarze, przyniósł zatem efekty – o usprawnieniu syste-

mu ochrony zdrowia mówili wszyscy. O zasięgu kampa-

nii Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pisze wice-

prezes ORL Jarosław Biliński i pyta, czy po wyborach

czeka nas stara, czy nowa rzeczywistość? Również na to

pytanie szuka odpowiedzi w swoim tekście Małgorzata

Solecka. Bądźmy zatem solidarni we wspieraniu postula-

tów samorządowych i słusznych idei.

Czy w podejściu polityków do ochrony zdrowia nastąpi

przełom, zobaczymy. Natomiast zmiany będą i to jest

pewne, w sposobie wystawiania recept. Papier odchodzi

do lamusa. W artykule o e-receptach czytelnicy znajdą

wiele przydatnych informacji.

I jak zawsze polecamy ciekawe felietony, prezentujące

rozmaite opinie, kąty widzenia naszej rzeczywistości,

oraz relacje z wydarzeń, zarówno tych zorganizowanych

przez izbę, jak i tych, które są zaplanowane.

Dbamy o integrację naszego środowiska, promujemy

pozytywne zjawiska w działaniu ochrony zdrowia, myśli-

my o przyszłości. �

Redakcja

OKIEM SATYRYKA
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O
statnie miesiące to bardzo gorący czas, w któ-

rym ochrona zdrowia odmieniana była przez

wszystkie przypadki. Nareszcie! Taki był nasz

cel i w takim duchu budowaliśmy kampanię „Polska to

chory kraj. Narodowy kryzys zdrowia”. Zdaliśmy sobie

bowiem sprawę, że ani stosunki przyjacielskie (akcja

„Adoptuj posła” prowadzona przez Porozumienie Re-

zydentów OZZL), ani merytoryka (większa część moje-

go działania społecznego skupiona jest na meryto-

rycznym uzasadnianiu potrzeb ochrony zdrowia), ani

rozwiązania siłowe i nacechowane emocjonalnie (pro-

test głodowy lekarzy rezydentów, akcja wypowiadania

klauzul opt-out) nie przyniosły założonych rezultatów

(czyli m.in. wprowadzenia ustaw zwiększających

finansowanie ochrony zdrowia do 6,8 proc. PKB

w ciągu trzech lat i do 9 proc. w ciągu maksymalnie

dekady). Zrozumieliśmy, że działania musiałyby być

albo bardzo radykalne, np. strajk generalny w ochro-

nie zdrowia (czego samorząd zawodowy z uwagi na

kompetencje przeprowadzić nie może), który poza

dobrą organizacją wymaga jedności środowiska i od-

ważnych decyzji, albo masowe – informacyjne, eduka-

cyjne, kampanijne.

Wybraliśmy ten drugi model działania, co do którego

jestem głęboko przekonany, że daje pozytywne efekty

długofalowo oraz że jest częścią budowania świado-

mości społecznej, która w powodzeniu naprawy sys-

temu ochrony zdrowia ma fundamentalne znaczenie.

Chcąc zrealizować założone cele, m.in. zwiększenie

nakładów na ochronę zdrowia, wbrew zakusom poli-

tyków, którzy powinni te nakłady zapisać w ustawach

i przyjąć w parlamencie, potrzebowalibyśmy ogrom-

nych środków finansowych (liczonych w milionach

złotych choćby za czas antenowy) oraz olbrzymiej

liczby osób współpracujących i wspierających naszą

ideę.

To, co udało nam się osiągnąć dzięki kampanii „Polska

to chory kraj. Narodowy kryzys zdrowia”, jest imponu-

jące, biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe

i zasoby kadrowe. Uzyskaliśmy wyniki, których nie po-

wstydziłaby się żadna firma doradcza czy PR – za zain-

westowane w nią pieniądze dotarliśmy do nadspodzie-

wanie dużej liczby odbiorców (z analiz rynku wynika, że

od kilku do dziesięciu razy). Kampania dotarła bowiem

do milionów obywateli, a każdy z nich spotkał się z nią

statystycznie pięć razy, gdyż „pojedynczych kontak-

tów” z postulatami zawartymi w kampanii było aż 200

mln. Ogromna w tym zasługa naszego sztabu, który

znów porzucił życie prywatne i oddał się pracy dla idei,

dla wartości, dla wyższych celów, tak bowiem postrze-

gamy służbę na rzecz ochrony zdrowia – jako wartość

samą w sobie. Wszystkim zaangażowanym w kampanię

należą się wielkie podziękowania (nie wymieniam

nazwisk z pokory i z obawy przed pominięciem kogokol-

wiek). Znów wygrało zaangażowanie ludzi, którzy dzięki

wierze w ideę zdziałali wiele. Brzmi znajomo, wielokrot-

nie obserwowaliśmy to zjawisko. Przecież właśnie ludzie

– pracownicy ochrony zdrowia – utrzymują jeszcze na

nogach nasz system, dzięki heroicznemu wręcz poświę-

ceniu dla pacjentów i pracy ponad siły.

Nasza akcja sprawiła, że ochrona zdrowia stała się te-

matem numer jeden parlamentarnej kampanii wybor-

czej. Politycy prześcigali się w obietnicach dotyczących

tej dziedziny. Poruszyli wreszcie temat nakładów na

ochronę zdrowia, bez którego wartość rozmowy o zbu-

dowaniu dobrego i nowoczesnego systemu jest bliska

zeru. Prawie wszystkie komitety wyborcze obiecały wię-

cej pieniędzy na ochronę zdrowia niż było zapowiedzia-

ne wcześniej. Wygłaszano nośne hasła o zlikwidowaniu

kolejek pacjentów, zwiększeniu liczby lekarzy, spełnieniu

społecznych oczekiwań dostępu do świadczeń zdrowot-

nych itp., choć często obiecywany rozmiar poprawy był

nierealny.

Jesteśmy świeżo po wyborach, czy idzie zatem nowa

jakość w ochronie zdrowia? Czy duch naprawy systemu

na sztandarach i hasła z pomysłami rozwiązań proble-

mów przetrwają i przełożą się na projekty ustaw? Nie-

stety, wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że nie.

Obym się mylił, oby nowa rzeczywistość nie była powie-

leniem tej starej. �

OPINIE

Nowa
czy stara

rzeczywistość?
JAROSŁAW BILIŃSKI
wiceprezes ORL w Warszawie
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Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory

parlamentarne, zdobywając większość

mandatów w Sejmie – 235. Większość senacka

przypadła opozycji. Prawo i Sprawiedliwość

utraciło m.in. mandat, o którego odnowienie

walczył były minister zdrowia Konstanty

Radziwiłł. Czy wynik wyborów zmieni coś

w obszarze ochrony zdrowia?

Nic nie wskazuje, by miała nastąpić jakakol-

wiek zmiana. Bezpośrednio po wyborach

najbardziej prawdopodobny wariant to

ponowne powierzenie teki ministra

 Łukaszowi Szumowskiemu, który w okręgu

płocko-ciechanowskim, jako lider listy PiS,

zdobył blisko 36 tys. głosów.

K
iedy to nastąpi? Prawdopodobnie rząd w obec-
nym kształcie będzie pracować jeszcze w listopa-
dzie, bo PiS zabiega, by prezydent Andrzej Duda

zwołał nowy parlament w jak najpóźniejszym terminie.
Niewykluczone, że wbrew obyczajowi politycznemu
Sejm i Senat kończącej się kadencji (formalnie wygasa
ona dzień przed pierwszym posiedzeniem izb) będą na-
dal pracować, przede wszystkim po to, by PiS mogło, po
ewentualnej dymisji niedawno obsadzonego na stano-
wisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powołać swoje-
go kandydata. W nowej kadencji, jeśli partii Jarosława
Kaczyńskiego nie uda się „odbić” Senatu, będzie to nie-
mal niemożliwe (Senat musi wyrazić zgodę na powoła-
nie szefa NIK).

Powołanie rządu w nowym składzie może zostać odło-
żone nawet do połowy listopada, jest więc dużo czasu
na polityczne roszady. To, że one będą i przynajmniej

teoretycznie mogą dotyczyć również stanowiska mini-
stra zdrowia, jest więcej niż pewne. Już trzy dni po wy-
borach senator Tomasz Grodzki (KO) otrzymał propozy-
cję objęcia teki ministra zdrowia w zamian za przejście
do klubu PiS, którą – jak publicznie zapewnił – odrzucił.
W samym PiS bez wątpienia znaleźliby się chętni do
objęcia stanowiska szefa resortu zdrowia, ale kierow-
nictwo partii nie będzie zaspokajać jednostkowych
ambicji, kalkulując raczej polityczny interes całej for-
macji. W przypadku ochrony zdrowia, gdzie łatwo
o przegraną, a znacznie trudniej o spokój umożliwiający
utrzymywanie pozorów „radzenia sobie”, ów interes jest
dość oczywisty: dopóki minister nie tonie (choćby pod
naporem protestów środowisk medycznych), należy go
zostawić w spokoju, oszczędzając zmiennika na ewentu-
alne „nowe otwarcie”, które prędzej czy później będzie
musiało nastąpić.

Tym bardziej że cały przekaz, formułowany w trakcie
kampanii wyborczej i bezpośrednio po niej, był prosty:
rząd PiS sprawy ochrony zdrowia traktuje priorytetowo.
Stopniowo zwiększa finansowanie tak, jak przewiduje
ustawa 6 proc. PKB na zdrowie (nota bene – po opubliko-
waniu przez GUS ostatecznych danych o PKB za 2018 r.
okazuje się, że realny wskaźnik publicznych nakładów
na ochronę zdrowia wynosi 4,42 proc.), decyzje rządu
przyczyniają się do zwiększenia liczebności kadr, a wkrót-
ce znajdą się pieniądze na inwestycje w szpitalach
(900 mln zł dla warszawskiego Centrum Onkologii,
2 mld na Fundusz Modernizacji Szpitali). I nawet jeśli
w ochronie zdrowia nie wszystko jest (jeszcze) dobrze,
winę ponosi rządząca przez osiem lat koalicja PO-PSL i jej
zaniedbania. Wszystkiego na raz naprawić się nie da!

Że przekaz ten obowiązuje, przekonali się choćby przed-
stawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, któ-
rzy 16 października uczestniczyli w posiedzeniu Komisji
Zdrowia (oczywiście jeszcze w starym składzie VIII ka-
dencji). Posiedzenie zwołano na wniosek posłów opozy-
cji, którzy chcieli już we wrześniu wysłuchać postulatów

Wybory 2019.
W ochronie zdrowia
większych zmian
się nie przewiduje
MAŁGORZATA SOLECKA

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

OPINIE

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 11/2019 (295)6  



kampanii społecznej „Polska to chory kraj. Narodowy
kryzys zdrowia” i, jak mówiła Beata Małecka-Libera
(KO), po dyskusji zaproponować Komisji Zdrowia ich
poparcie.

Postulaty kampanii przedstawił Komisji Zdrowia Łukasz
Jankowski, prezes ORL:

– podwyższenie nakładów na system ochrony zdrowia
do co najmniej 6,8 proc. PKB do końca 2021 r. oraz do
9 proc. PKB do końca 2030,

– utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polity-
ki Społecznej już w nadchodzącej kadencji parlamen-
tu, co ułatwiłoby zarządzanie środkami na ochronę
zdrowia,

– podjęcie natychmiastowych działań prowadzących
do osiągnięcia średnich wskaźników długości i jako-
ści życia oraz wyleczalności chorób nowotworowych
i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie
średniej UE, nie później niż do 2024 r.,

– podniesienie standardu profilaktyki dziecięcej, m.in.
w stomatologii.

Bardzo szybko okazało się, że ponadpolityczna i ponad-
partyjna dyskusja o problemach ochrony zdrowia na
forum komisji nie jest możliwa, nie mówiąc już o wspól-
nym stanowisku. Posłowie popierający rząd nawet nie
chcieli dopuścić myśli, że lekarze, mówiąc o zbyt niskich
nakładach czy wskaźni-
kach zdrowotnych, uwła-
czających Polsce jako
jednemu z najprężniej
rozwijających się krajów
Europy, nie bronią swo-
ich partykularnych inte-
resów, ale wypowiadają
się w imieniu wszystkich
– zarówno pracowników
systemu ochrony zdro-
wia, jak i pacjentów.
I to mimo że podczas
posiedzenia głos za-
bierali również przed-
stawiciele organizacji
nielekarskich, które
przyłączyły się do
akcji „Polska to chory
kraj”. Z drugiej strony
posłom opozycji
trudno się przyznać, przynajmniej publicznie, do współ-
odpowiedzialności za dużą część problemów ochrony
zdrowia, wynikającą z zaniedbań dwóch poprzednich
kadencji.

Polityczny klincz zabija możliwość dialogu. Nie zmienia
tego – i należy się obawiać, że nie zmieni – podpisany
tuż przed wyborami „Pakt dla zdrowia”, zakładający
(w kontekście postulatów akcji „Polska to chory kraj”
zakrawa to na ironię) dojście do 7 proc. PKB publicznych
wydatków na zdrowie w 2030 r.

Nic nie wskazuje, by w IX kadencji Sejmu sytuacja się
zmieniła, choć akurat w Komisji Zdrowia bez wątpienia
nastąpią duże zmiany. Po pierwsze, po stronie opozycji
zabraknie najbardziej doświadczonych parlamentarzy-
stek: Beata Małecka-Libera zdobyła mandat senatora
(z Komisji Zdrowia do Senatu odchodzi również prof.
Alicja Chybicka), poselskiego mandatu nie udało się
wywalczyć Lidii Gądek, a Elżbieta Radziszewska wycofa-
ła się z kandydowania w proteście przeciw decyzjom

partii dotyczącym kształtu
list wyborczych.

Duże zmiany będą też po
stronie Prawa i Sprawiedli-
wości. W komisji zabraknie
m.in. posłanek Józefy
Hrynkiewicz (to ona wołała
pod adresem rezydentów:
„niech jadą!”) oraz Berna-
detty Krynickiej, znanej
z kontrowersyjnych wypo-
wiedzi podnoszących tem-
peraturę politycznego
sporu. Do Sejmu wróci
natomiast Bolesław Pie-
cha, były wiceminister
zdrowia. Niewykluczone,
że będzie kierował pracami

komisji, choć bez wątpienia ochotę na kontynu-
owanie pracy na tym stanowisku ma Tomasz Latos.
W Sejmie, być może więc również w Komisji Zdro-
wia (o ile nie będzie kontynuował pracy wicemini-
stra w resorcie nauki), zobaczymy Wojciecha Mak-

symowicza, byłego ministra zdrowia. Mandat
ponownie zdobył też Andrzej Sośnierz. Z pew-

nością Prawu i Sprawiedliwości nie zabrak-
nie więc w Komisji Zdrowia do-

świadczenia i politycznego,
i parlamentarnego.

Pytanie, do czego zostanie
ono wykorzystane w pra-
cach nad projektami ustaw,
które pojawią się w najbliż-
szych latach? Czy ochrona
zdrowia doczeka się sta-
ranności legislacyjnej, czy
nadal ustawy będą forso-
wane na jednym posiedze-
niu, by wracać do Sejmu

w postaci kolejnych nowelizacji? Jakie będą choćby
losy nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, którą minister zdrowia obiecał lekarzom
w kończącej się kadencji?

Jedno jest pewne: o ile w 2015 r. po wyborach,
a zwłaszcza po powołaniu rządu, panował ostrożny
optymizm co do perspektyw rysujących się przed
ochroną zdrowia, o tyle w tej chwili nastroje są zdecy-
dowanie gorsze. Realizm to czy przesadny pesymizm?
Czas pokaże. �

R
y
s
. P

. W
o

źn
ia

k

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– 11/2019 (295)   7



Najważniejsze są zmiany:

1) w ustawie o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza

dentysty polegające na umożliwieniu lekarzom

i lekarzom dentystom udzielania upoważnień asy-

stentom medycznym do wystawiania w ich imieniu

e-recept i e-skierowań na wzór rozwiązania w zakre-

sie zwolnień lekarskich,

2) w zakresie wystawiania recept, w tym elektronicz-

nych oraz recept 75+,

3) w zakresie prowadzenia list oczekujących.

Upoważnienie do wystawiania

e-recept i e-skierowań

przez asystentów medycznych

Lekarz oraz lekarz dentysta mogą udzielić upoważnienia
do wystawiania recept lub skierowań w swym imieniu
osobie wykonującej:

1) zawód medyczny, o której mowa w przepisach ustawy
o działalności leczniczej, a więc m.in. pielęgniarce,
położnej, fizjoterapeucie, ratownikowi medycznemu,

2) czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, a także czynności związane z utrzyma-
niem systemu teleinformatycznego, w którym prze-
twarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnie-
niem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie
upoważnienia administratora danych, o których mowa
w przepisach ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku
praw pacjenta, np. asystentce stomatologicznej, reje-
stratorce medycznej.  

Udzielenie upoważnienia następuje za pośrednictwem
systemu informatycznego – Rejestru Asystentów Me-
dycznych, prowadzonego przez Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Trzeba zalogować się
do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Lecz-
niczą i pobrać „uprawnienia RAM” oraz założyć odpo-
wiednie konto.

Należy pamiętać, że to lekarz decyduje o treści recepty

i skierowania przez dokonanie wpisu w dokumentacji

medycznej, natomiast asystent medyczny wystawia

receptę lub skierowanie na podstawie decyzji lekarza

i powinny być one zgodne z wpisem w dokumentacji

medycznej.

Osoby upoważnione do wystawiania recept i skierowań
mogą być dopuszczone do przetwarzania danych oso-
bowych zawartych w tych dokumentach po wydaniu im
przez podmiot wykonujący działalność leczniczą upo-
ważnienia. Nie ma możliwości udzielenia upoważnienia
z ograniczeniami, zatem asystent medyczny będzie
uprawniony do wystawiania wszystkich kategorii recept
(również Rpw), a także wszystkich rodzajów skierowań,
do wystawiania których uprawniony będzie dany lekarz.

Upoważnienie do wystawiania recept lub skierowań może
być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po
upływie tego okresu można udzielić kolejnych upoważ-
nień na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Upoważnienie
może być w każdym momencie cofnięte przez lekarza lub
podmiot wykonujący działalność leczniczą. Cofnięcie
upoważnienia do wystawiania recept lub skierowań przez
podmiot wykonujący działalność leczniczą następuje po
uzgodnieniu z lekarzem. Upoważnienie obowiązuje od
dnia udzielenia do dnia cofnięcia lub wygaśnięcia.

Asystent medyczny może być obecny przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych i jest obowiązany do zachowania
poufności wszelkich informacji oraz danych uzyskanych
w związku z wystawianiem recepty lub skierowania.

Zmiany w zakresie wystawiania

e-recept

1. Obowiązkowe jest wystawianie recept w postaci elek-
tronicznej od 8 stycznia 2020 r. oraz wystawianie skie-
rowań w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 r.

E-recepty
ZMIANY
mec. Adam Twarowski

dr n. praw. Janusz Jaroszyński

7 września 2019 r. weszła w życie ustawa

z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw

w związku z wdrażaniem rozwiązań w obsza-

rze e-zdrowia (DzU z 2019 r., poz. 1590), która

wprowadziła wiele zmian związanych z wyko-

nywaniem zawodów medycznych, w szczegól-

ności w zakresie wystawiania recept.

TEMAT MIESIĄCA
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2. Lekarz, lekarz dentysta, felczer,
starszy felczer mogą przepisać
jednemu pacjentowi jednorazowo
maksymalnie ilość produktu lecz-
niczego, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobu me-
dycznego niezbędną do
360-dniowego stosowania

obliczonego na podstawie
określonego na recepcie
sposobu dawkowania. Na
jednej recepcie w postaci papie-
rowej ilość produktu leczniczego,
środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu
medycznego nie może przekraczać ilości
niezbędnej do 120-dniowego stosowania.

Ponadto osoby te mogą wystawić do 12 recept w
postaci papierowej na następujące po sobie okresy sto-
sowania nieprzekraczające łącznie 360 dni.

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć

– 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na
recepcie daty realizacji „od dnia”, a w przypadku re-
cepty w postaci elektronicznej – 365 dni,

– 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki
odurzające, substancje psychotropowe, preparaty
zawierające te środki lub substancje oraz prekursory
kategorii 1.

Natomiast pielęgniarka i położna – w przypadku recepty
w postaci elektronicznej – może przepisać jednemu
pacjentowi jednorazowo maksymalnie ilość produktu
leczniczego, środka spożywczego specjalnego przezna-
czenia żywieniowego lub wyrobu medycznego nie-
zbędną do 180-dniowego stosowania obliczonego na
podstawie określonego na recepcie dawkowania.

3. Zmiany wprowadzono też w zakresie recepty elektro-
nicznej. Polegają na tym, że:

� po upływie 30 dni od daty wystawienia albo naniesio-
nej na recepcie elektronicznej daty realizacji „od dnia”
recepta jest realizowana z wyłączeniem dni stosowania,
które już upłynęły, licząc je od daty wystawienia recepty
albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”,

� jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie
ilość produktu leczniczego, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu me-
dycznego niezbędną do 180-dniowego stosowania

obliczonego na podstawie określonego na recepcie spo-
sobu dawkowania

– przy czym w przypadku produktu leczniczego, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
lub wyrobu medycznego w opakowaniach, których wiel-
kość uniemożliwia wydanie go w ilości niezbędnej do
stosowania przez obliczony okres, dopuszcza się wyda-
nie w ilości przekraczającej tę ilość, jednak nie więcej
niż o jedno najmniejsze opakowanie.

4. Kolejnym ułatwieniem dla lekarzy jest wprowadzenie
rozwiązania polegającego na tym, że CSIOZ udostęp-

ni nieodpłatnie narzędzie informatyczne przeznaczo-

ne do określania odpłatności, o których mowa w art. 6
ust. 2 ustawy o refundacji, na recepcie w postaci elek-

tronicznej. Minister zdrowia będzie zamieszczał w Biu-
letynie Informacji Publicznej dane pozwalające na
utworzenie w systemie teleinformatycznym usługo-
dawcy tego rozwiązania, a następnie jego aktualizo-
wanie. W przypadku skorzystania przez lekarza lub
pielęgniarkę ze wspomnianego narzędzia lekarz, pie-
lęgniarka i świadczeniodawca nie będą ponosić od-

powiedzialności za skutki błędnego działania owego
narzędzia, polegającego na nieprawidłowym określe-
niu odpłatności w związku z rozbieżnością między
danymi zawartymi w tym narzędziu a przepisami pra-
wa, w szczególności z wykazami, o których mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji.

5. Zmiany dotyczą też wystawiania recept „pro auctore”
i „pro familia”.

Zniesione zostaje ograniczenie czasowe (do 31 grudnia
2025 r.) w zakresie wystawiania tych recept w postaci
papierowej. Zatem po 31 grudnia 2025 r. nadal będzie
istniała możliwość wystawiania tych recept w postaci
papierowej.

6. Niektóre zmiany wchodzą w życie później:

�  od 1 grudnia 2019 r. obwieszczenia refundacyjne
ministra zdrowia, zawierające wykazy refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, będą
ogłaszane raz na dwa miesiące w Dzienniku Urzędowym
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Ministra Zdrowia co najmniej na siedem dni przed

dniem, na który ustala się wykazy, co ułatwi dokonywa-
nie aktualizacji list refundacyjnych;

�  od 1 lipca 2020 r. – umożliwienie lekarzowi dokonywa-
nia wyboru między refundowanymi odpowiednikami
w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refun-
dacyjnym wydawanym przez ministra zdrowia w ramach
kategorii dostępności refundacyjnej określonej w art. 6
ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy o refundacji. W takim przypadku

lekarz, wystawiając receptę, będzie mógł przyjąć jako

zakres zarejestrowanych wskazań wskazania określone

dla wszystkich odpowiedników refundowanych w ra-

mach ww. kategorii dostępności refundacyjnej;

�  od 1 stycznia 2021 r.:

– zniesione zostanie ograniczenie, że recepty „pro auc-
tore” oraz „pro familia” będą wystawiane wyłącznie
w formie papierowej, będzie możliwe ich wystawianie
w formie papierowej albo elektronicznej,

– rozszerzona zostanie możliwość wystawiania recept
„pro familia” na dodatkowe grupy osób: osoby pozosta-
jące we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powino-
watych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia
pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wy-
stawiającej „recepta pro familia” (zamiast wstępnych,
zstępnych i rodzeństwa) oraz dopuszczona będzie moż-
liwość wystawiania tych recept w postaci papierowej
i elektronicznej. Najwięcej wątpliwości będzie budzić
określenie, kogo należy rozumieć przez osobę pozosta-
jącą we wspólnym pożyciu z osobą wystawiającą recep-
tę „pro familia”. Pojęcie: „wspólne pożycie” ma charak-
ter nieostry i nie zostało zdefiniowane w ustawie, zatem
w praktyce może stanowić przedmiot sporu między le-
karzami a podmiotami ich kontrolującymi. Z innych
przepisów prawa oraz orzecznictwa wynika, że chodzi
tutaj o osobę, którą łączy z osobą wystawiającą receptę
szereg więzi (emocjonalne, fizyczne oraz prowadzenie
wspólnego gospodarstwa domowego), które mają cha-
rakter stały (muszą trwać przez jakiś czas). W praktyce
chodzi więc o osoby pozostające w związkach niefor-
malnych (konkubinatach);

– następujące osoby: lekarze, lekarze dentyści, pielę-
gniarki, położne, felczerzy, starsi felczerzy, fizjoterapeu-
ci, farmaceuci, technicy farmaceutyczni oraz osoby
wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu
świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskają dostęp do infor-
macji o uprawnieniach dodatkowych oraz o posiadaniu
orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

Zmiany w zakresie wystawiania recept

dla pacjentów, którzy ukończyli

75. rok życia
Podobnie jak w przypadku recept „pro familia” krąg
osób uprawnionych do otrzymania takiej recepty rozsze-
rzono o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz
krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii
bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi
rodzeństwa osoby wystawiającej „recepta pro familia”.

Zmiana ta weszła w życie 7 września 2019 r.

Od 1 lipca 2020 r. poszerzona zostanie grupa osób
uprawnionych do wystawiania tych recept – oprócz le-
karzy i pielęgniarek POZ oraz lekarzy wystawiających
recepty „pro familia”, prawo to uzyskają:

1) lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki
zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjali-

stycznej lub

b) z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

w ramach sieci szpitali oraz

2) lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego lub

b) z zakresu leczenia szpitalnego w ramach sieci

szpitali

– w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

Osoby uprawnione do wystawiania recept na leki 75+
przed wystawieniem recepty będą obowiązane do doko-
nywania za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych weryfikacji ilości oraz
rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych pod względem bezpieczeń-
stwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwa-
gę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego
świadczeniobiorcy.

Podsumowanie:

Do końca 2019 r. obowiązek zarejestrowania się w sys-

temie informatycznym umożliwiającym realizację re-

cept mają wszyscy wykonujący działalność leczniczą:

zarówno placówki ochrony zdrowia, jak i lekarze.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. – Prawo farma-

ceutyczne od 8 stycznia 2020 r. wszystkie recepty będą

wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej.

Dotyczy również recept pełnopłatnych (100 proc.).

Wyjątkami (określonymi w art. 95b) są m.in.: recepty

„pro auctore”, „pro familia”, transgraniczne, na leki

z importu docelowego, dla osób o nieustalonej tożsa-

mości oraz w sytuacji braku dostępu do platformy

e-zdrowie (P1).

Podmiot leczniczy (właściciel, kierownik, osoba upraw-
niona do logowania się do konta podmiotu w Rejestrze
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) składa
wniosek o założenie konta w platformie e-zdrowie (P1)
i generuje certyfikat przez RPWDL. Aby rozpocząć pracę
z e-receptą, placówka musi oprogramowanie gabineto-
we rozszerzyć o funkcję „e-recepty”.

Praktyki lekarskie posiadające system gabinetowy,
podobnie jak placówki medyczne, składają wniosek
o założenie konta na platformie e-zdrowie (P1), generują
certyfikat przez RPWDL oraz rozszerzają oprogramowa-
nie o funkcję „e-recepty”. �
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Na rzecz
współpracy

W
arszawski Uniwersytet Medyczny
i Okręgowa Izba Lekarska w War-
szawie będą kontynuowały współ-

pracę w zakresie dydaktyki, działalności
naukowej, badawczej, a także projektów
dotyczących samorządu lekarskiego oraz
polityki stomatologicznej.

26 września 2019 r. list intencyjny podpisali
rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
Łukasz Jankowski. Sygnatariusze zadeklaro-
wali wolę wzmacniania dotychczasowej
współpracy, wyrazili też przekonanie, że
przedsięwzięcia podejmowane na styku
instytucji naukowo-dydaktycznej i samorzą-
dowej będą skutkowały łączeniem wiedzy
z praktyką.

Wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy
dentystów dr n. med. Dariusz Paluszek pod-
kreślił, że podpisanie listu ułatwi lekarzom
dentystom korzystanie z zasobów naukowych
uczelni oraz udział w konferencjach i szkole-
niach poświęconych tematyce stomatologicz-
nej organizowanych przez Warszawski Uni-
wersytet Medyczny.

W spotkaniu uczestniczyli również prorektor
ds. personalnych i organizacyjnych prof. An-
drzej Deptała oraz dziekan Wydziału Lekar-
sko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwiń-
ska-Nastalska. �                                           achF
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DLA LEKARZY DENTYSTÓW

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 11/2019 (295)12  



– Oficjalnie zaczynamy nową erę w stomatolo-

gii na Warszawskim Uniwersytecie Medycz-

nym. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

działa, budynek tętni życiem, od początku paź-

dziernika kształcimy tu studentów, leczymy

pacjentów – podkreślił prof. Mirosław Wiel-

goś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, podczas uroczystego otwarcia

obiektu na terenie kampusu Banacha. Znaj-

dują się w nim jednostki Wydziału Lekarsko-

-Stomatologicznego, które wcześniej mieściły

się przy ul. Miodowej i w kampusie Lindleya.

W
 siedmiokondygnacyjnym gmachu, o po-
wierzchni użytkowej blisko 8 tys. mkw., dzia-
łają zakłady: Stomatologii Zintegrowanej,

Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Stomatologicznej, Stomatologii Dziecięcej,
Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia oraz Ortodoncji,
i nowo tworzony Zakład Higieny Stomatologicznej. Znaj-
dują się w nim również Katedra i Zakład Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją, Katedra Protetyki Stoma-
tologicznej oraz Laboratorium Protetyki i poradnia sto-
matologiczna. Obiekt został wyposażony w 164 unity
stomatologiczne oraz nowoczesny sprzęt o łącznej war-
tości 10 mln zł. Zaprojektowano w nim 18 sal dydaktycz-
nych, aulę wykładową na 110 miejsc i podziemny garaż.

– Dzisiaj spełnia się marzenie naszej społeczności o wła-

snym, nowoczesnym, pięknym i funkcjonalnym gmachu,

w którym w naprawdę godnych warunkach będziemy

kształcić studentów, stażystów, rezydentów, rozwijać

stomatologię i kompleksowo leczyć pacjentów – powie-
działa prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dziekan
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM. Wydziało-
wa społeczność liczy blisko 1 tys. osób, w tym 695 stu-
dentów, 52 doktorantów oraz 239 nauczycieli akademic-
kich i innych pracowników.

– Tworzymy nową jakość dla dobra naszych pacjentów

i kształcenia kadr medycznych w obszarze stomatolo-

gi i – przekonywała dr n. med. Ewa Trzepla, prezes
Centrum Medycznego WUM Sp. z o.o. – Centrum

przyjmuje pacjentów z całej Polski w ramach usług

NFZ oraz usług ponadstandardowych – nierefundowa-

nych. Zapraszamy!

– To świetnie wydane pieniądze – wiceminister zdro-
wia Sławomir Gadomski zapewnił, że UCS będzie
służyło wzmocnieniu potencjału kadr medycznych,
i zaapelował do studentów, którzy rozpoczną naukę
w nowym obiekcie, aby w przyszłości pracowali
w Polsce.

W gronie licznie przybyłych na uroczystość otwarcia
gości byli wiceprezes NRL Krzysztof Madej oraz wice-
prezesi ORL w Warszawie Jarosław Biliński i Dariusz
Paluszek. �                                                                         ach

Uniwersytecka stomatologia
w nowej siedzibie
Uniwersytecka stomatologia
w nowej siedzibie
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KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów
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Dobry prognostyk
na przyszłość

W
arszawski Uniwersytet Medyczny i Okręgowa
Izba Lekarska w Warszawie utrzymują kontak-
ty i współpracują od dawna. Nasze środowiska

– akademickie i samorządowe – przenikają się i spoty-
kają na niwie zawodowej. Komisja ds. Lekarzy Denty-
stów ORL w Warszawie współpracuje z WUM w dzie-
dzinie stomatologii. Jesteśmy partnerem konferencji
stomatologicznych, a Wydział Lekarsko-Dentystyczny
(obecnie Lekarsko-Stomatologiczny) obejmował
patronatem naukowym Mazowieckie Spotkania
Stomatologiczne.

Mimo że współpraca jest dobra, a może tym bardziej
dlatego, postanowiliśmy wzmocnić rangę naszych rela-
cji, dotąd koleżeńskich, nieformalnych, nadać im bar-
dziej instytucjonalny charakter, wypracować porozumie-
nie w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Po kilku
miesiącach udało się nam sprecyzować obszary, w któ-
rych będziemy intensyfikowali dotychczasowe działania.

Nasza inicjatywa nie przekształciłaby się w realne przed-
sięwzięcie, gdyby nie spotkała się z życzliwością i zrozu-
mieniem władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego i Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

List intencyjny, który podpisali rektor WUM prof. Miro-
sław Wielgoś i prezes ORL w Warszawie Łukasz Jan-
kowski, dotyczy współpracy OIL z WUM w dziedzinie
stomatologii. Cieszę się i doceniam, że władze obu
instytucji, uczelni i samorządu, dostrzegają sprawy
lekarzy dentystów i są gotowe do podejmowania
wspólnych przedsięwzięć wspierających nasze

środowisko. Za to w imieniu Komisji ds. Lekarzy Den-
tystów dziękuję sygnatariuszom dokumentu.

Na mocy ustaleń zawartych w liście intencyjnym bę-
dziemy mogli jako lekarze dentyści zrzeszeni w Okrę-
gowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na partnerskich
zasadach współuczestniczyć w organizacji spotkań
naukowych i szkoleniowych, a lekarze dentyści na co
dzień niezwiązani z uczelnią zyskają prawo np. do ko-
rzystania z biblioteki WUM. Liczymy na wsparcie pra-
cowników naukowych uczelni w opiniowaniu projektów
edukacyjnych w zakresie stomatologii, aby podnosić
poziom kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów.
Wspólny głos akademików i samorządowców będzie
miał większą siłę w przypadku wydawania opinii doty-
czących aktów prawnych i zajmowania stanowisk
w sprawach naszej grupy zawodowej. Doświadczeniem
samorządowym będziemy dzielili się z koleżankami
i kolegami z uczelni. Zakładamy również podejmowanie
wspólnych akcji profilaktycznych. Lista projektów nie
jest zamknięta, każdorazowo, w oparciu o naszą dekla-
rację, będziemy mogli podjąć decyzję na temat kon-
kretnego przedsięwzięcia.

List intencyjny inicjuje nowy etap współpracy i kreśli jej
ramy na przyszłość, pozwalając na planowanie długofa-
lowych działań. Być może doświadczenia lekarzy denty-
stów posłużą z czasem jako model działania dla przed-
stawicieli innych lekarskich specjalności? Związanie
rodzajem przymierza dwóch organizacji, tak sobie bli-
skich za sprawą lekarskiej społeczności, jest dobrym
prognostykiem na przyszłość.�

Dr n. med. Dariusz Paluszek, lekarz dentysta

Z samorządem lekarskim związany od V kadencji.
Od 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Rejestracji i Prawa
Wykonywania Zawodu. W VII kadencji pełnił funkcję
członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,
w VIII kadencji jest wiceprezesem ORL ds. lekarzy
dentystów i przewodniczącym Komisji ds. Lekarzy Den-
tystów, a także członkiem Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej NRL.

Działając w samorządzie, dążę do usprawnienia kontak-

tów lekarzy dentystów z izbą. Chcę zadbać o interesy

naszej grupy zawodowej w zakresie ochrony radiologicz-

nej, dekontaminacji, praw i obowiązków wynikających

z prowadzenia praktyki dentystycznej. Dążę również do

ułatwienia zdobywania specjalizacji i kształcenia w ra-

mach bezpłatnej pomocy izby lekarskiej oraz do zapew-

nienia ochrony prawnej lekarzom dentystom.

Kończymy prezentację członków Komisji ds. Lekarzy Dentystów.
W tym numerze „Pulsu”:
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9.30–11.30 Właściwości optyczne zębów i kompozytów. Jakie właściwości kompozytów są kluczowe
do uzyskania „niezauważalnego” wypełnienia? Dr Rafael Beolchi

11.30–11.45 Przerwa

11.45–13.30 Współczesne podejście do doboru koloru. Zastosowanie licówek UVeneer metodą bezpośrednią.
Dr Rafael Beolchi

13.30–14.00 Dyskusja

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zaprasza na konferencję

poświęconą wybranym zagadnieniom ze stomatologii estetycznej,

30 listopada 2019 r., godz. 9.30–14.00,

sala wykładowa im. prof. Ludwika Paszkiewicza, Warszawa, ul. Chałubińskiego 5
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MAREK BALICKI
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K
iedy tekst ten trafi do rąk Czy-

telników, znane już będą
wyniki wyborów, a także ugrupo-
wanie mające sprawować władzę
w ciągu najbliższych czterech lat.

Wiele wskazuje, że może to być czas przełomowy dla
przyszłości opieki zdrowotnej w Polsce. Będziemy mieli
bowiem do czynienia z kumulacją narastających od lat
wyzwań i problemów związanych m.in. z niskimi nakła-
dami, brakami kadrowymi, nieefektywnymi mechani-
zmami finansowania, nasilającym się zjawiskiem starze-
nia się społeczeństwa. To wszystko powinno sprzyjać
głębokim zmianom systemowym.

Napisałem na wstępie, że rozpoczynająca się kadencja
„może być”, a nie „stanie się” przełomowa. Zależy to
bowiem od wielu czynników, wśród których kluczowa
będzie determinacja i odpowiedzialności klasy politycz-
nej. Mam tu na myśli nie tylko rządzących, ale również
opozycję. Samo spiętrzenie problemów i „obiektywna”
potrzeba zmian mogą nie wystarczyć.

Pokazała to w jakimś sensie kampania wyborcza, a także
programy głównych ugrupowań politycznych. Mimo że
ochrona zdrowia była wskazywana przez wszystkich jako
jeden z najważniejszych problemów polityki państwa,
zaprezentowane propozycje, zwłaszcza w programach
partii opozycyjnych, ograniczały się do opisu objawów

K
iedy czytacie Państwo ten
tekst, dawno już opadł kurz

kampanijnych sporów, a rok 2019
zbliża się ku końcowi. Nie był to
zwykły rok, bo mijała 30. rocznica
„roku owego”, w którym Polska

odzyskała niepodległość. Napisałem „mijała”, bo poza
tym, że zgadzamy się jako Polacy (chociaż nie wszyscy),
że było to w 1989 r., to już dzienna data nie jest taka
oczywista. Minęły trzy dekady, pokolenie tych, którzy
wyrośli w III RP jest całkiem dorosłe, a my wciąż nie
mamy swego 11 listopada, które miało pokolenie Pola-
ków, którzy przeżywali niepodległość po 1918 r. Teraz
jest tak: jedni najbardziej chcieliby fetować rocznicę
obrad Okrągłego Stołu (rozpoczęcia lub zakończenia),
inni chcieliby świętować 4 czerwca, czyli rocznicę wybo-
rów (wolnych do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu).
Jeszcze inni szukają dat kolejnych, wchodzi w grę 12
września, czyli powołanie rządu Tadeusza Mazowieckie-
go. Można sobie też wyobrazić fetowanie 29 grudnia,

kiedy Sejm formalnie przywrócił orła w koronie
w godle państwowym i tradycyjną nazwę pań-
stwa „Rzeczpospolita Polska”. Najwięcej zwolen-
ników zyskuje mimo wszystko data 4 czerwca, ale
i tak każda strona politycznego sporu oddzielnie
świętowała…

Powiedziałby ktoś, że może łatwiej niż dokładną datę
odzyskania niepodległości byłoby wskazać bohaterów
naszej wolności. Niedawne spory, wywołane wypowiedzią
Lecha Wałęsy dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego,
pokazały raz jeszcze, że i w tej sprawie nie ma zgody.
Szczególnie, że przy okazji kazania po śmierci przywódcy
„Solidarności Walczącej” pojawiły się też małe złośliwo-
ści i pod adresem Komitetu Obrony Robotników. Taktyka
poszczególnych środowisk opozycji w czasach komuni-
zmu była różna, ale cel przecież ten sam: wolność.

Zanim Polacy pogodzą się, co do daty odzyskania nie-
podległości i umówią, że bohaterów niepodległości
było paru, warto podkreślić jedno. Nie byłoby dzisiej-
szej Polski, gdyby nie praca i wiara w lepsze jutro ca-
łych grup społecznych i środowisk: biznesu rodzinne-
go, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. Ich nazwisk
najczęściej na pomnikach nie będzie, chociaż to oni
zaufali politykom i pomyśleli, że warto harować, by
wolna Polska była lepsza. �

PAWEŁ KOWAL

Bohaterowie

kryzysu i formułowania postula-
tów. Zabrakło kompleksowej
diagnozy, a przede wszystkim
przedstawienia rozwiązań po-
zwalających na realizację głoszo-

nych postulatów. A tego przecież oczekujemy od polity-
ków. Pierwsze z brzegu przykłady to: skrócenie do 21 dni
kolejek do specjalisty i do 60 minut oczekiwania na SOR.
Nie wiadomo jednak, w jaki sposób i w jakim czasie
można by to osiągnąć.

Z drugiej strony trudno się poszczególnym partiom dzi-
wić. Wysoki poziom konfliktu politycznego i związanych
z tym emocji utrudniał lub wręcz uniemożliwiał w czasie
kampanii racjonalną debatę o sprawach ważnych. Przed-
stawienie w jej toku najbardziej nawet słusznego postula-
tu mogłoby wiązać się z dużym ryzykiem politycznym.
Np. kiedy media krytyczne wobec rządzących podnosiły
alarm z powodu zamykania pojedynczych oddziałów
szpitalnych, który polityk odważyłby się postawić publicz-
nie kwestię konieczności zamykania zbędnych szpitali?
Kolejny przykład to wysokość składki zdrowotnej. Łatwo
było mówić o potrzebie dalszego zwiększania nakładów,
ale zmiana wysokości składki to temat tabu.

Na szczęście jesteśmy już po wyborach i mamy kilka mie-
sięcy spokoju (nie więcej jednak niż rok) na przygotowa-
nie kompleksowej reformy, która umożliwi sprostanie
najważniejszym wyzwaniom. Trudne kwestie do rozstrzy-
gnięcia to m.in. wzrost składki, odejście od zasady płace-
nia za usługę, regionalizacja systemu, zmniejszenie liczby
szpitali. Poza determinacją rządzących potrzebna tu bę-
dzie jeszcze współpraca opozycji. I to może dopiero po-
kazać oczekiwaną odpowiedzialność klasy politycznej. �

Bez znieczulenia
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Katedra Prawa Cywilnego

i Prawa Prywatnego

Międzynarodowego WPiA

UKSW już po raz czwarty

organizuje Ogólnopolską

Konferencję Naukową „Leki

biologiczne – aspekty prawne”.
Tegoroczna konferencja
odbędzie się 2 grudnia

w Auditorium Maximum
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Jej tematem
przewodnim będzie próba
znalezienia odpowiedzi na
pytanie: Jakie działania

systemowe należy podjąć, aby

zwiększyć dostęp do leczenia

biologicznego w Polsce?

Szczegółowe informacje oraz
zapisy: dr Zbigniew Więckowski
z.wieckowski@uksw.edu.pl

P
acjent z urazem prawego nad-
garstka otrzymuje od ortopedy

skierowanie na rentgen. Dwóch
rąk, bo chodzi o zdjęcie porów-
nawcze. W pracowni jednej z firm

medycznych technik wykonuje badanie, po opis radiolo-
ga każe przyjść następnego dnia. Chory nie ma pojęcia,
że zapis (dawniej byłaby to klisza) dzięki ogromnie uży-
tecznej sieci teleinformatycznej przesyłany jest cyfrowo
z Warszawy do innego miasta, gdzie dopiero oceni go
specjalista. Po 24 godzinach odbiera wynik. Wszystko
w porządku, jakby w ogóle nie było urazu! Tyle tylko, że
diagnoza dotyczy lewego, zdrowego nadgarstka. Na
prawy radiolog nawet nie spojrzał.

Telemedycyna, badania genetyczne, aplikacje. Jakże
cieszymy się tymi nowinkami, które świadczą o rozwoju
cywilizacji, więc powinny ułatwiać nam życie, a w ochro-
nie zdrowia polepszać diagnostykę i leczenie. Niedawno
pisałem tu o e-zdrowiu, z którym nasze Ministerstwo
Zdrowia wkroczyło w XXI w., nie dbając o to, czy najstar-
sze pokolenie lekarzy i pacjentów jest w stanie dotrzy-
mać mu kroku. Okazuje się, że cyfrowy świat, tak inny od
klasycznej medycyny, też ma swoje ponure oblicze. Przy-
kład z radiologią na odległość wymownie dowodzi, jak
obosieczny może być to miecz, kiedy na końcu światło-
wodu zabraknie staranności.

W diagnostyce obrazowej już dawno zapanowała moda
na outsourcing, bo uwierzono, że telemedycyna zastąpi
lekarzy na miejscu i wystarczy maszyna oraz technik,
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PAWEŁ WALEWSKI

Ponura nowoczesność

który prześle zdjęcie do prywatnej firmy zatrudniającej
radiologów. Technicy nie mają jednak wystarczającej
wiedzy, by dostosować parametry aparatów do indywi-
dualnych potrzeb każdego pacjenta. W jednym przypad-
ku czas ekspozycji musi być krótszy, w drugim należy
dalej odsunąć lampę, aby uzyskać zdjęcie w lepszej roz-
dzielczości. W wielu pracowniach zdrowy rozsądek prze-
grywa niestety z rutyną. Lekarze wystawiający skierowa-
nia też nie mają w zwyczaju dostarczać radiologom
wyniki wcześniejszych badań, jakby nie brali pod uwagę,
że w wielu placówkach nie ma ich na miejscu i oglądają
obrazy na komputerze na drugim końcu Polski.

Te wynaturzenia będą niestety coraz powszechniejsze.
Nowinki techniczne, diagnostyczne i terapeutyczne przy-
ciągają jak magnes chorych, ale też doktorów, którzy
wybierają drogę na skróty i zapominają dbać o jakość
swojej pracy. Nie tylko w radiologii można tę praktykę
dziś zauważyć, bo czy w prywatnych gabinetach gene-
tycznych nie ma lekarzy obiecujących chorym gruszki na
wierzbie, a za zabiegi medycyny estetycznej przedziwny-
mi urządzeniami nie zabierają się utytułowani czarodzie-
je? Tradycyjna medycyna i staromodny kontakt z lekarzem
może w dzisiejszym świecie wydawać się – szczególnie
młodemu pokoleniu – przeżytkiem, o który nie warto już
zabiegać. A jednak, gdy położyć na szali wartość tego
anachronizmu i nowoczesności, języczek (u)wagi zawsze
przechyli się na tę stronę, po której jest lekarz – ten, który
myśli i po prostu przykłada się do pracy. �

Autor jest publicystą „Polityki”.
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Wokół idei samorządności koncentrowało się spotka-

nie szkoleniowo-integracyjne, czyli Kick off meeting,

w którym wzięło udział blisko 160 lekarzy stażystów.

– Samorząd jest dla lekarzy, jest po to, by zaspokajać

ich potrzeby, rozwiązywać problemy, reprezentować

interesy grupy, a w grupie, czyli w zrzeszaniu się, jest

siła – podkreślał na jednym z wykładów prezes ORL

Łukasz Jankowski. Kick off meeting było okazją do

zgłębienia wiedzy medycznej, zasięgnięcia praktycz-

nych rad przydatnych na zawodowym starcie, nawią-

zania nowych relacji.

Samorząd, czyli w grupie siła

Lekarzom zrzeszonym w samorządzie łatwiej rozwiązy-
wać problemy. Prezes ORL podkreślał na spotkaniu, że
samorząd daje narzędzia, oferuje pomoc np. w starciu
z systemową machiną i w sytuacjach, gdy łamane są
prawa lekarzy. Izba liczy 32 tys. członków, którzy należą
do różnych grup wiekowych. Dlatego samorząd musi
pamiętać zarówno o osobach rozpoczynających pracę,
jak i o emerytach, którzy stanowią 27 proc. członków
izby. Prezes Jankowski zwracał uwagę, że siła samorzą-
du polega na wspólnym działaniu. Protesty mogą okazać
się skuteczne, uda się doprowadzić do spełnienia postu-
latów i zreorganizowania niewydolnego systemu tylko
przy zachowaniu tego właśnie warunku.

Kick off meeting
dla lekarzy stażystów

K
ick off meeting zorganizowała w ostatni weekend
września Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
ze szczególnym udziałem Komisji Młodych Leka-

rzy i Komisji ds. Stażu Podyplomowego. Podczas spotka-
nia, które odbyło się w Otwocku, lekarze stażyści mogli
wysłuchać wykładów zarówno młodych lekarzy, jak i do-
świadczonych specjalistów. W prelekcjach, wygłaszanych
29 września od rana do godzin popołudniowych, oma-
wiano zagadnienia związane z przepisami prawa, nowo-
czesnymi technologiami i wszechobecnym hejtem. Przy-
bliżano działalność izby, podkreślając szczególnie istotne
problemy, w których rozwiązaniu izba może pomóc. – Ta

izba jest dla lekarzy. Mamy dużą grupę aktywnie działają-

cych lekarzy w poszczególnych komisjach, np. Komisji

Lekarzy Seniorów, Zespole ds. Szczepień, Zespole ds. Ma-

tek Lekarek, chórze Medicantus. Samorząd ma być miej-

scem, w którym koordynuje się zaspokajanie potrzeb

wszystkich grup lekarzy. Nawet jeżeli na sto pomysłów

miałby być zrealizowany tylko jeden, izba powinna być

miejscem, do którego lekarz się z nimi zgłasza – mówił
prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski.

INTEGRACJA
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Wychodzimy poza ramy

Samorząd może wywierać wpływ na rzeczywistość
i wychodzić poza środowisko lekarskie, przejmować
inicjatywę, wprowadzać w życie nowe pomysły. Współ-
czesny samorząd w swoim przekazie na zewnątrz nie
powinien ograniczać się do wydawania oficjalnych ko-
munikatów, lecz skupiać się na korzystaniu z nowocze-
snych form działania. Przykłady akcji skierowanych na
zewnątrz to kampania społeczna „Wspólne święta”
oraz trwająca kampania „Polska to chory kraj”, przepro-
wadzone za pomocą mediów – i tych tradycyjnych,
i społecznościowych. Celem każdej kampanii jest osią-
ganie oczekiwanych zmian. Ostatnio temat ochrony
zdrowia stał się numerem jeden przed wyborami parla-
mentarnymi, politycy rozmawiali o naszym manifeście
i postulatach. Kampanią „Polska to chory kraj” przykuli-
śmy uwagę, kolejnych działań oczekujemy od rządzą-
cych. To tylko jeden z przykładów, gdy działając w OIL
w Warszawie, wychodzimy poza przyjęte ramy.

Mniej oficjalnie, bardziej od serca

Planując spotkanie, przewidzieliśmy czas nie tylko na pre-
lekcje, ale i na luźniejsze, bezpośrednie rozmowy m.in. przy
kolacji czy grze w kręgle. Atrakcją niespodzianką był stand-
-up Karola Modzelewskiego. Lekarze stażyści zaznaczali, że
po wielu godzinach spędzonych z ekspertami i pracowni-
kami OIL poczuli się pewniej, wiele się dowiedzieli, poznali
perspektywę i doświadczenia innych osób oraz zdali sobie
sprawę ze wsparcia, zarówno tego wzajemnego, jak i ze
strony izby. Pytaliśmy ich o marzenia i obawy, o to jak wy-
obrażają sobie własną przyszłość, czym jest dla nich szczę-
ście. Wkrótce opublikujemy film stanowiący efekt naszych
rozmów. Wyrażane opinie bywały humorystyczne, poważ-
ne, poruszające, zaskakujące... Z pewnością warto zoba-
czyć wideo. Zachęcamy do śledzenia naszej strony interne-
towej i profilu na Facebooku oraz Instagramie.

Izba dla lekarzy

Izba utrzymuje się m.in. ze składek lekarzy, więc bu-
dżet należy planować tak, by móc spełniać różnorodne
potrzeby tych, którzy te składki płacą. Izba musi za-
pewniać wszystkim lekarzom poczucie bezpieczeń-
stwa, realne wsparcie. A w razie potrzeby stawać w ich
obronie. Mamy prawników, administrację, rzecznika
praw lekarza, powołujemy zespoły robocze, organizu-
jemy spotkania, imprezy, różne formy aktywności.
– Jeżeli macie problemy, mówcie nam o nich. Jeżeli

macie pomysły, zwracajcie się do nas. Angażujcie się,

by współtworzyć samorząd. Zapraszamy do rozmów,

zapraszamy do działania, zapraszamy do Okręgowej

Izby Lekarskiej w Warszawie – powiedział prezes Łukasz
Jankowski, przybliżając lekarzom stażystom zasadnicze
funkcje izby i ewoluującą rolę samorządu.
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Teoria w praktyce i praktyka w teorii

Tematyka sesji i dobór zaproszonych do wygłoszenia
prelekcji gości to reakcja na najczęściej zadawane pyta-
nia i wątpliwości wyrażane przez stażystów wkraczają-
cych w zawodowe życie.

W ramach sesji tematycznej „Moja pierwsza praca”
odbyły się wykłady: „Dzwonisz na 112 i… wtedy przy-
jeżdżam ja”, czyli o pracy lekarza w zespole Pogotowia
Ratunkowego, „POZ tylko dla dzieci”, czyli co lekarz po-
winien wiedzieć przed rozpoczęciem pracy w POZ dla
dzieci, „POZ tylko dla dorosłych”, czyli Q&A o pracy w
POZ dorosłych, „Mów mi doktorze”, czyli jak rozpocząć
i skończyć doktorat, „Pierwsza linia frontu”, czyli o pracy
lekarza na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, „Wieczo-
rynka i inne niebajki”, czyli o pracy w Nocnej i Świątecz-
nej Pomocy Lekarskiej.

Na sesję „Przygotowanie do życia w stanie lekarskim”
składały się wykłady: „Parasol prawny dla lekarzy staży-
stów: Z niewolnika nie ma pracownika”, czyli prawo pra-
cy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, „Lekarz na

własny rachunek”, czyli o własnej działalności gospodar-
czej krok po kroku, „Rozliczanie karty stażu” – warsztaty
praktyczne, „Spotkamy się w sądzie!”, czyli jak się bronić
przed nieuzasadnionymi roszczeniami pacjentów
(przedstawiciel PZU), „Mity a rzeczywistość w codzien-
nej praktyce lekarza dentysty”, „Sztuczna inteligencja
w ochronie zdrowia Watson for Health: szansa na wycią-
gnięcie ręki czy nieosiągalne marzenie – IBM”.

Sesja „Izba od kuchni” obejmowała zajęcia: „Izba dla
lekarzy”, czyli sprawdź, co robimy dla Ciebie, „Po co to
wszystko?”, czyli co lekarze robią w samorządzie, „Jak
zostać prezesem ORL?”, czyli przyjdź, posłuchaj i działaj.

„Grupa trzymająca tablet” to hasło sesji, podczas której
poruszano następujące tematy: „Lekarz online”, czyli co
(z)robią social media w praktyce lekarza, „Hejterzy i ich
ofiary”, czyli jednostka szybkiego reagowania na inter-
netowy hejt, „Lekarz w social mediach”, czyli o grani-
cach autopromocji. �

Materiały OIL w Warszawie
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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.

RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY

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

SKORZYSTAJ Z IZBOWEGO BECIKOWEGO!
Nieprzekraczalny termin sk³adania wniosków – 6 miesiêcy

GDY URODZI CI SIÊ DZIECKO,

Rada Funduszu Samopomocy

wspomo¿e Ciê w pierwszych

trudnych miesi¹cach wychowywania

Twojego dziecka!

BY WYSZ£O CI NA ZDROWIE

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

BEZP£ATNY DRUK RECEPT

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

przy ul. Pu³awskiej 18.

Informacje u Renaty Sobolewskiej,

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

KONFERENCJÊ,
SPOTKANIE BIZNESOWE
LUB TOWARZYSKIE?

Jeœli jesteœ cz³onkiem OIL,

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

Organizujesz
tel. w godz. 9.00–21.00: 22-123-55-57

e-mail: prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl

dy¿ur prawnika w siedzibie OIL w Warszawie

w ka¿d¹ œrodê, w godz. 16.00–18.00, p. 006

CZY WIESZ, ŻE NAWET CO DRUGI LEKARZ
MOŻE BYĆ WYPALONY?

Wypalenie zawodowe objawia się

uczuciem fizycznego i psychicznego przemęczenia,

ciągłym zniechęceniem i poirytowaniem,

utratą satysfakcji z pracy, zwiększa ryzyko:

zaburzeń snu, depresji, uzależnień.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wypaleniu zawodowym?

Sprawdzić, czy to Cię dotyczy?

Porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy Ci pomóc?

Zadzwoń: tel. (+48) 660-672-133,

napisz: pelnomocnik@oilwaw.org.pl

lub przyjdź do OIL w godzinach dyżuru

pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy.

Zespół ds. Wypalenia Zawodowego

i pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy
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ZG£OŒ SIÊ – mo¿esz uzyskaæ pomoc finansow¹. Kontakt tel.: 22-542-83-33.
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Szanowni Państwo, Drodzy Lekarze Seniorzy,

z okazji obchodzonego 14 listopada Dnia Seniora
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i własnym
składam Państwu szczere podziękowania za lata pracy w trudnym,
ale jakże pięknym zawodzie lekarza, wymagającym
odpowiedzialności, poszerzania wiedzy i nieustannego
doskonalenia zawodowych umiejętności.

Dziękuję za wkład, jaki wnieśliście w rozwój medycyny,
i doświadczenie, jakim dzielicie się z młodszymi
pokoleniami lekarzy.

Niech omijają Państwa troski dnia codziennego,
a każdy kolejny dzień będzie pełen słońca.

Życzę zdrowia, radości, miłości i szacunku.

Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie

W tym dniu zapraszamy Państwa na spotkanie do Klubu Lekarza,
przy ul. Raszyńskiej 54.

W programie:

13.00–13.30 – część oficjalna
13.30–15.30 – Koncert Romantyczny
15.30–16.00 – poczęstunek

Zapisy u Renaty Sobolewskiej, tel.: 22-542-83-30
(liczba miejsc ograniczona).
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SZKOLENIA W SIEDZIBIE OIL W WARSZAWIE

DLA WYTRWAŁYCH NAGRODY!

  9.11.2019 Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarza dentysty (Otwock)

16.11.2019 Prawo medyczne – case study. Prawa lekarza

19.11.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu

23.11.2019 Stany zagrożenia życia w gabinecie lekarza dentysty

28.11.2019 E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu

30.11.2019 Prawo medyczne – RODO, compliance, relacje z pacjentami

Kursy  organizowane przez OIL w Warszawie są bezpłatne.
Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną  przez stronę

http://izba-lekarska.pl/lista-szkolen/

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL
zaprasza do udziału w kursach m.in. z zakresu
prawa medycznego, psychologii i ratownictwa medycznego.
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Kontakt: tel. 22-54-28-371 lub 784-986-561
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O
 SOR powiedziano już praktycznie wszystko.
Niestety, w mojej opinii do tej pory żaden dzien-
nikarz ani publicysta nie pokusił się o próbę

całościowej analizy problemu. Rozumiem, to kwestia
złożona i dla pewnych osób być może niewygodna. Nie
oznacza to jednak, że nie należy się nią zajmować lub
ograniczać się do prostych i chwytliwych haseł, jak to
czynią media, mówiąc o braku oddanych lekarzy.

Problem kolejek na SOR zaczyna się od braku możliwo-
ści uzyskania realnej podstawowej pomocy/porady le-
karskiej. Ile średnio czeka się na wizytę u lekarza POZ?
Nie wspominając już o wizycie u specjalisty. Jaka jest
realna dostępność tzw. nocnej i świątecznej pomocy
lekarskiej? Owszem powstają odpowiednie placówki,
jednakże wciąż jest ich zdecydowanie zbyt mało i są
z reguły zlokalizowane w dość słabo skomunikowanych
miejscach. Poza tym w społeczeństwie utarło się prze-
konanie, że dyżurujący w takich miejscach lekarze i tak
ostatecznie wystawią skierowanie na SOR. I trudno się
temu dziwić, skoro część NPL nie ma nawet podstawo-
wego zaplecza diagnostycznego.

Co ma zrobić starsza, schorowana osoba, która od kilku
dni bezskutecznie próbuje umówić się na wizytę do le-
karza POZ? Z pewnością wie, gdzie jest najbliższy SOR,
natomiast nie wie, gdzie jest najbliższa NPL, jak więk-
szość pacjentów. Co takiej osobie pozostaje? Oczywi-
ście, wezwanie pogotowia lub zgłoszenie się na SOR.
Tam nie mają prawa odmówić pomocy.

Odkąd w ramach tzw. reformy pogotowia lekarze zostali
zastąpieni przez ratowników medycznych zespół we-
zwany na wizytę domową praktycznie nie ma możliwo-
ści odmówić pacjentowi transportu na SOR. Nawet jeśli
na miejscu okaże się, że ewidentnie nie jest to przypa-
dek nagły. Lekarz mógł pacjenta zbadać, wypisać odpo-
wiednie recepty i wydać stosowne zalecenia (np. zgło-
szenia się do lekarza rodzinnego kolejnego dnia).
Ratownicy są takich uprawnień w zasadzie pozbawieni.
Jeśli pacjent uprze się, zostanie przewieziony na SOR.
Przecież popularne pośród pacjentów (i niektórych leka-
rzy) powiedzenie: „pogotowie jest najtańszą taksówką
w mieście” nie wzięło się znikąd.

W efekcie na SOR trafiają osoby, które absolutnie nie
powinny się tam znaleźć. Zdecydowana większość z nich
nie ma żadnych wskazań do pilnej diagnostyki, a jedynie
mała grupa naprawdę jej wymaga. Wśród lekarzy pracu-
jących na SOR krąży nawet taki nieco smutny żart: Le-
karz obejmujący dyżur wychodzi do poczekalni i krzyczy:
Wszyscy wyp... Kiedy poczekalnia już niemal opustosze-
je, ten sam lekarz łagodnym i pełnym troski głosem
mówi: Zapraszam pierwszą osobę, która potrzebuje mo-

jej pomocy. Wiadomo, ci co zostali, są tymi, którzy na-
prawdę wymagają pomocy w trybie nagłym. Reszta
powinna szukać pomocy w placówce nocnej i świątecz-
nej pomocy lub u lekarza POZ.

Fakt, w części SOR z powodów źle pojętych oszczędno-
ści zatrudnionych jest zbyt mało lekarzy, ale to nie jest
główny powód długiego czasu oczekiwania. Jeśli ktoś
czeka na SOR kilka godzin na badanie lekarskie i w tym
czasie nikt się nim nie interesuje, faktycznie jest to sytu-
acja niedopuszczalna. Jeśli jednak dana osoba czeka
(nawet dość długo) na badanie lekarskie, ale w tym cza-
sie ma zlecone/wykonane badania diagnostyczne, a co
pewien określony czas ratownik/pielęgniarka monitoruje
jej stan (i w razie potrzeby alarmuje lekarza), sytuacja
jest jak najbardziej normalna. Niestety, część osób wy-
daje się tego nie rozumieć.

Rzetelny wywiad i badanie lekarskie (nawet bardzo po-
bieżne) zajmują nieco czasu, podobnie badania diagno-
styczne. Pewnego oczekiwania więc zwyczajnie nie da
się uniknąć. Można jedynie starać się je zminimalizować
oraz sprawić, aby w tym czasie pacjent nie był pozosta-
wiony sam sobie. Żaden lekarz jednak nie da rady badać
jednocześnie kilku pacjentów. Żaden ratownik nie da
rady pobierać krwi do badań kilku pacjentom jednocze-
śnie. Żaden aparat nie jest w stanie rejestrować jedno-
cześnie kilku zapisów EKG.

Pozostaje jeszcze kwestia pacjentów, którzy zostali
wstępnie zdiagnozowani i oczekują na przekazanie
z SOR do odpowiedniego oddziału szpitalnego.

Z powodu źle pojętych oszczędności, niewystarczającej
liczby lekarzy, braku łóżek, zbyt niskiej wyceny większo-
ści świadczeń szpitalnych przez NFZ, oddziały szpitalne
są najczęściej przepełnione. Nierzadko dochodzi więc
do sytuacji, w której pacjent wstępnie zdiagnozowany
na SOR jest zmuszony czekać na przyjęcie na oddział, na
którym mógłby kontynuować leczenie. Nie jest to sytu-
acja komfortowa, jednakże nie zależy od organizacji
samego SOR. �

Lek. Piotr Sławiński,
specjalista chorób wewnętrznych 

Klinka Geriatrii NIGRiR, ul. Spartańska 1

F
o

t.
 l
ic

e
n

c
ja

 A
rt

m
e

d
ia

 P
a

rt
n

e
rs

Wszystkim powinno zależeć na SOR

LIST DO REDAKCJI

Przedstawiony opis sytuacji stanowi całkowicie prywatną

opinię autora wynikłą z jego własnych doświadczeń

zarówno życiowych (jako pacjenta i rodziny pacjenta),

jak i zawodowych (jako lekarza oddziału szpitalnego;

w przeszłości lekarza izby przyjęć w szpitalu miejskim).

O sytuacji szpitalnych

oddziałów ratunkowych

pisała w „Pulsie” 10/2019

Małgorzata Solecka

– „SOR potrzebuje naszej

pomocy”. �

red.
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CIEKAWE

Stopniowe objawy zawału
Wciąż trzeba przypominać pacjentom, żeby jak najszyb-
ciej wzywali pomoc w razie jakichkolwiek podejrzeń
ostrego zawału. Z badań amerykańskich wynika, że naj-
częściej dochodzi do opóźnienia wezwania pomocy, gdy
chorzy nie odczuwają gwałtownych i silnych objawów
ataku serca, lecz stopniowo narastające. Zamiast typo-
wego bólu w klatce piersiowej odczuwają jedynie np.
ucisk w okolicy mostka. Według Amerykańskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego (AHA) w USA w aż połowie
przypadków zawału karetka nie jest w ogóle wzywana.

W najnowszym badaniu analizowano przypadki 474 pa-
cjentów w wieku od 29 do 93 lat, którzy zostali przywie-
zieni do szpitala w różnych stanach z objawami ostrych
incydentów wieńcowych. Do tych, którzy odczuwali
jedynie stopniowo narastające objawy, wzywano pogo-
towie dopiero po 6–8 godzinach, podczas gdy w przy-
padku ostrych dolegliwości bólowych – średnio po oko-
ło trzech godzinach. AHA twierdzi, że pacjent powinien
być dowieziony do szpitala nie później niż w ciągu
dwóch godzin, bo wtedy najlepsze są efekty leczenia
w ramach kardiologii interwencyjnej.

– Pacjent nie powinien się obawiać, że odczuwane dolegli-

wości są jedynie fałszywym alarmem – apeluje dr Sahereh
Mirzaei z University of Illinois w Chicago, główna autorka
badań. W USA kłopot polega na tym, że pacjenci nieubez-
pieczeni obawiają się konsekwencji finansowych nieuza-
sadnionego wezwania pomocy. Z badań wynika, że aż
44 proc. przywiezionych do szpitala zawałowców odczuło
jedynie stopniowo narastające objawy. Powinny o tym
pamiętać szczególnie osoby z cukrzycą, nadciśnieniem
tętniczym oraz palacze papierosów.

(bit.ly/2kuN5KS, „European Journal of Cardiovascular Nursing”,

wrzesień 2019)

Niedobór żelaza we wczesnej ciąży
Anemia związana z niedoborem żelaza przed 30. tygo-
dniem ciąży może zwiększać ryzyko urodzenia dziecka
z chorobami neurologicznymi, takimi jak autyzm, ADHD
lub niedorozwój umysłowy. Nie ma jednak co do tego
pewności. W każdym razie nie wynika to jednoznacznie
z badań przeprowadzonych przez specjalistów Instytutu
Karolinska w Sztokholmie.

Przeanalizowano dane zgromadzone w ramach Stock-
holm Youth Cohort, dotyczące ponad 0,5 mln dzieci
urodzonych w rejonie Sztokholmu w latach 1984–2011.
Okazało się, że autyzm nieco częściej występuje u dzieci
kobiet, które miały niedobór żelaza we wczesnym okre-
sie ciąży, niż u tych, u których występował on po 30.
tygodniu ciąży lub w ogóle go nie było (odpowiednio

4,9 proc., 3,9 proc. i 3,5 proc.). Podobne proporcje zano-
towano w przypadku ADHD: 9,3 proc., 7,2 proc. i 7,1 proc.

Przedstawiciel Instytutu Karolinska uspokaja kobiety
w ciąży. Nie powinny wpadać w panikę, że mają zbyt mały
poziom żelaza, bo z badań wynika, iż ryzyko nie jest duże.
Anemia wywołana niedoborem żelaza najczęściej występuje
po 30. tygodniu ciąży. Inny specjalista instytutu zwraca
uwagę, że anemia wpływa na rozwój połączeń nerwowych
u dziecka w łonie matki. Poza tym niedobór żelaza ma
znaczenie dla przebiegu ciąży: zwiększa ryzyko wczesnego
porodu, może też wpływać na rozwój neurologiczny malucha.

(bit.ly/2IgprKJ, „JAMA Psychiatry”, wrzesień 2019)

Cesarskie cięcie
Po cesarskim cięciu w pierwszej ciąży w kolejnym poro-
dzie kobieta powinna mieć swobodę wyboru sposobu
rozwiązania. Tak uważają specjaliści Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists. Z ich badań wynika,
że drugie cesarskie cięcie może być nieco bardziej bez-
pieczne dla matki i dziecka.

Do takiego wniosku skłania analiza ponad 74 tys. poro-
dów, które miały miejsce w ostatnich latach w Szkocji.
Większość, bo aż 45,5 tys., odbyło się za pomocą cesar-
skiego cięcia, a pozostałe 28,5 tys. – w sposób naturalny.
28,4 proc. porodów „cesarskich” nie było planowanych.

W obu rodzajach porodów rzadko zdarzały się powikła-
nia, nieco częściej u kobiet, które rodziły w sposób natu-
ralny po wcześniejszej ciąży rozwiązanej cesarką. Naj-
częstsze powikłania, jakie zdarzały się podczas porodu
naturalnego, to pęknięcie macicy, krwawienia oraz zaka-
żenia. Po cesarskim cięciu dłużej trwa rekonwalescencja
i pobyt w szpitalu, poza tym ono też grozi zakażeniem.

– Kobiety mogą być pewne, że po cesarskim cięciu poród

naturalny na ogół jest możliwy i bezpieczny. Ale bez-

pieczna jest również kolejna cesarka – wyjaśnia dr Pat
O’Brien z Royal College of Obstetricians and Gynaecolo-
gists. Jego zdaniem lekarz powinien o tym poinformo-
wać pacjentkę i wspólnie z nią wybrać sposób porodu.

(doi.org/10.1371/journal.pmed.1002913 „PLOS Medicine”,

wrzesień 2019)

Dna a styl życia
Najnowsze badania potwierdzają wcześniejsze spostrze-
żenia, że na rozwój dny moczanowej w znacznym stop-
niu wpływa dieta oraz styl życia. Zmiana zachowań łago-
dzi objawy lub powoduje ich ustąpienie.

Dr. Hyon Choi z Harvard Medical School twierdzi, że prze-
analizowano 14,6 tys. przypadków osób, które włączono
do badań w latach 1988–1994. Okazało się, że poziom
kwasu moczowego badanych wzrastał wraz z tyciem
(nadwaga o 85 proc. zwiększa ryzyko dny, a otyłość – od
2,7 do 3,5 raza), zbyt częstym piciem alkoholu (8 proc.),
nadmiernym spożywaniem mięsa (9 proc.) i zażywaniem
diuretyków (12 proc.).

(bit.ly/2kT0exj, „Arthritis & Rheumatology”, wrzesień 2019) �

Zbigniew Wojtasiński
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Cz
asami można przewidzieć, kto zostanie
laureatem Nagrody Nobla. W przypadku
aż co drugiego Nobla z medycyny sprawdza

się zasada, że kto otrzymuje Nagrodę Laskera, nazwaną
„amerykańskim Noblem”, ten dostaje Nobla „szwedzkie-
go”, a jak niektórzy Amerykanie mówią – „prawdziwego”.

Ta zasada sprawdziła się
też w 2019 r.: Nagrodę No-
bla w dziedzinie medycyny
i fizjologii zdobyli William

G. Kaelin Jr, Peter J. Rat-

cliffe i Gregg L. Semenza,
ci sami naukowcy, którzy
w 2016 r. za te same doko-
nania otrzymali „Nobla
amerykańskiego”. Podzielili
między siebie 9 mln koron
szwedzkich (około 830 tys.
euro).

Komitet Noblowski lubi wy-
różniać prowadzących ba-
dania podstawowe. W tym
roku postawił na badania,
które przyczyniły się do
„zidentyfikowania moleku-

larnych mechanizmów re-

gulujących w komórkach

aktywność genów w reakcji

na zmieniające się stężenie

tlenu w otoczeniu”. Gdyby
nie było tego mechanizmu,
nie było życia, a przynaj-
mniej nie w obecnej posta-
ci. Ludzie nie zasiedliliby
Himalajów na wysokości
4–5 tys. m n.p.m. I nie było-
by wielu rekordów w spo-
rcie, być może nie byłoby
brązowego medalu dla Pola-
ka w biegu na 1500 m na
lekkoatletycznych mistrzo-
stwach świata w Katarze.
Jego zdobywca Marcin Le-
wandowski zawsze przed
ważnymi zawodami trenuje
w górach, a potem zdobywa
medale. Można powiedzieć,
że nasz sportowiec wyko-
rzystuje naturalny hormon
erytropoetyny, czyli EPO.

Właśnie za to EPO, w świadomości społecznej kojarzą-
ce się ze sportem i dopingiem, dozwolonym i niedo-
zwolonym, przyznano w tym roku „prawdziwego No-
bla”. I to nie po raz pierwszy. W 1931 r. tę najbardziej
prestiżową nagrodę przyznano za wyjaśnienie proce-
sów utleniania, które mają charakter enzymatyczny
i zachodzą w mitochondriach istniejących w niemal
każdej zwierzęcej komórce. Otrzymał ją wtedy bioche-
mik niemiecki Otto Warburg. W 1938 r. Nagrodę Nobla
przyznano Corneillowi Heymansowi. Ten z kolei wyka-
zał, że przylegający do rozwidlenia tętnicy szyjnej
wspólnej kłębek szyjny zawiera komórki wyspecjalizo-
wane w określaniu zwartości tlenu we krwi. Sygnały
z kłębka szyjnego sprawiają, że mózg wie, jak szybko
powinniśmy oddychać.

My też wiemy, dzięki tegorocznym noblistom, że w przy-
padku niedoboru tlenu (hipoksji) rośnie poziom wytwa-
rzanego przez nerki EPO, zwiększającego produkcję
przenoszących tlen czerwonych krwinek. Zjawisko to
zaobserwowano ponad 100 lat temu i już wtedy zaczęli
je wykorzystywać sportowcy, ćwicząc na dużych wyso-
kościach lub w pomieszczeniach ze sztucznie obniżo-
nym poziomem tlenu.

Tegoroczni nobliści przeprowadzali badania funkcjono-
wania genu EPO (na zmodyfikowanych myszach) w za-
leżności od zmian poziomu tlenu. Komitet Noblowski
podkreślił, że naukowcy odkryli, iż mechanizm wykrywa-
nia tlenu działał praktycznie we wszystkich tkankach,
nie tylko w komórkach nerek. I jeszcze jedna informacja:
Gregg L. Semenza zidentyfikował kompleks białkowy
wiążący się ze zidentyfikowanym genem w sposób za-
leżny od tlenu, nazwany czynnikiem indukowanym przez
hipoksję (HIF).

Nie jest to jedyny mechanizm związany z tlenem. Gdy
tlenu jest zbyt mało, komórki przystosowują swój meta-
bolizm do jego niskiego poziomu, np. w naszych mię-
śniach, a szczególnie w mięśniach sportowca podczas
intensywnych ćwiczeń. Inny mechanizm polega na tym,
że oprócz czerwonych ciałek wytwarzane są nowe
naczynia krwionośne. Jest to niezbędne do rozwoju pło-
du i łożyska, jak również wtedy, kiedy powstają rany
i uszkodzenia organizmu, ale także gdy dochodzi do
ekspansji guza nowotworowego. Człowiek potrafi to wy-
korzystać. Istnieją leki blokujące powstawanie naczyń
krwionośnych w chorobach nowotworowych. Prowadzo-
ne są też badania nad lekami, które mogą wpływać na
różne stany chorobowe przez aktywację lub blokowanie
mechanizmów wykrywających tlen. �

Zbigniew Wojtasiński

NOBEL
za życiodajny tlen
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Słowo federalizacja w ostatnim czasie jest

odmieniane w WUM przez wszystkie przypad-

ki. Warto zatem przywołać fakty dotyczące

tworzonej właśnie federacji Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem

Warszawskim.

T
rzeba podkreślić, że federacja UW-WUM nie ozna-
cza połączenia uczelni ani wchłonięcia jednej
przez drugą. Dzięki aliansowi dwa uniwersytety

będą działać w niektórych obszarach razem pod szyl-
dem federacji, ale jednocześnie każdy z nich zachowa
tożsamość i autonomię. Z prawnego punktu widzenia
federacja jest osobną instytucją kierowaną przez własne
organy, posiadającą niezależny od obydwu uczelni mają-
tek, finanse i zobowiązania, a jej utworzenie nie oznacza
ani przejęcia zobowiązań jednego uniwersytetu przez
drugi, ani zobowiązań któregokolwiek z nich przez fede-
rację. Obie uczelnie, również ich pracownicy, podlegają
swoim rektorom i senatom, a nie organom federacji.

Mimo pozycji lidera wśród medycznych uczelni w Pol-
sce, WUM nie może mierzyć się w rankingach i zesta-
wieniach z innymi uniwersytetami, ponieważ reprezen-
tuje tylko jedną dziedzinę nauk i trzy dyscypliny
medyczne. Formuła federacji z UW daje możliwość
wspólnej ewaluacji nowych dla WUM dziedzin i dyscy-
plin w przyszłości. – Utworzenie federacji UW-WUM to

duży krok do przodu, który nie tylko ma w perspektywie

poprawić pozycjonowanie w świecie naszych uczelni, ale

też zabezpieczy nas przed niebezpieczeństwami, które

mogą być konsekwencją przyszłych ewaluacji nauko-

wych. Większe szanse na bezpieczne funkcjonowanie

i finansowanie na odpowiednim poziomie będą miały

zapewne te uczelnie, które prowadzą lub będą prowadzi-

ły badania naukowe w wielu dyscyplinach, najlepiej

w kilku dziedzinach. W tym aspekcie WUM i UW są

względem siebie bardzo komplementarne – posiadają

wszystko to, czego brakuje drugiej stronie – mówi rektor
WUM prof. Mirosław Wielgoś.

Federacja UW-WUM ma szanse na awans w najbardziej
popularnych i prestiżowych rankingach uczelni świato-
wych, a zatem poprawi się konkurencyjność takiego
podmiotu względem innych uniwersytetów i uczelni
medycznych. Na ten efekt trzeba będzie jednak pocze-
kać przynajmniej kilka lat.

Ze względu na potencjał UW i WUM ich federacja może
dysponować unikalną i największą w Polsce infrastrukturą
badawczo-edukacyjną. Powstaną więc nowe możliwości

prowadzenia badań interdyscyplinarnych, współfinanso-
wania badań naukowych oraz współużytkowania większej
infrastruktury badawczej. Wspólna szkoła doktorska,
prowadzona w ramach federacji, będzie mogła stworzyć
nową, interdyscyplinarną ofertę dydaktyczną dla dokto-
rantów. Poszerzy ona zakres dyscyplin naukowych,
w ramach których będzie można prowadzić badania
i pisać prace doktorskie. Otworzą się możliwości kształ-
cenia doktorantów w oparciu o współpracę z naukowca-
mi innych dziedzin i dyscyplin niż uprawiane w WUM.

Federacja daje szanse stworzenia funkcjonalnego, uni-
katowego w skali kraju zaplecza naukowo-dydaktyczne-
go w kampusie Banacha, w którym znajdują się bazy
kliniczne WUM, centra badawcze, siedziba Wydziału
Farmaceutycznego, kompleksy dydaktyczne, sportowe,
nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Stomatologii,
zaplecze biblioteczno-informatyczne oraz obiekty UW:
kompleksy naukowo-dydaktyczne wydziałów nauk
ścisłych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.

WUM i UW mają wspólną historię. Utworzona w 1809 r.
warszawska uczelnia medyczna od roku 1816 (z przerwa-
mi wynikłymi z wydarzeń historycznych) aż do 1950
funkcjonowała jako wydział lekarski i farmaceutyczny
Uniwersytetu Warszawskiego. Potem przez blisko 70 lat
stanowiła niezależny byt (AM w Warszawie, a następnie,
od marca 2008 r., WUM). Można zatem powiedzieć, że
funkcjonowanie medycyny jako części UW i jako samo-
dzielnej uczelni równoważy się czasowo. Formuła fede-
racji stanowi zatem swoisty kompromis w toczącej się
od 1989 r. debacie między zwolennikami powrotu do
UW a osobami chcącymi zachowania samodzielności
i tożsamości uczelni.

Na całym świecie istnieje tendencja do łączenia niezależ-
nych uczelni w silne podmioty. Najwyżej w światowych
rankingach uczelni klasyfikowane są właśnie federacje
i wielkie uniwersytety o szerokim spektrum nauczania
i badań naukowych. Przykładem jest University of Oxford
lub University of Cambridge. Każdy z tych uniwersytetów
składa się z kilkudziesięciu niezależnych uczelni.

– Proste zasady arytmetyki, logiki i statystyki pozwalają

przypuszczać, że z silnego sojuszu najlepszej uczelni

w Polsce z najlepszą polską uczelnią medyczną może

narodzić się naprawdę potężny i jeszcze bardziej liczący

się uniwersytet – twierdzi rektor prof. Mirosław Wielgoś.

Jeśli zawarte w statucie zapisy dotyczące federacji
poprą senaty WUM i UW, a także MNiSW, zacznie ona
funkcjonować na wiosnę 2020 r. �

Rzecznik prasowy WUM Marta Ewa Wojtach

WUM W „PULSIE”

Federacja
WUM-UW
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Na początku konieczne jest wyjaśnienie

dwóch pojęć:

Lecznictwo uzdrowiskowe – to w skrócie dzia-

łalność polegająca na udzielaniu świadczeń

z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo

rehabilitacji uzdrowiskowej, która jest prowa-

dzona w uzdrowisku z wykorzystaniem warun-

ków naturalnych, takich jak właściwości

naturalnych surowców leczniczych, właści-

wości lecznicze klimatu lub mikroklimatu,

a także towarzyszących zabiegów z zakresu

fizjoterapii.

Uzdrowisko – to obszar, na którym jest prowa-

dzone lecznictwo uzdrowiskowe. Został

wydzielony w celu wykorzystania i ochrony

znajdujących się tam naturalnych surowców

leczniczych.

L
eczenie uzdrowiskowe jest integralną częścią sys-
temu ochrony zdrowia w Polsce, świadczeniem
gwarantowanym, leczeniem uzupełniającym, lecze-

niem bodźcowym, ale nie jest postępowaniem medycz-
nym ratującym życie i nie odbywa się w trybie pilnym.

W Polsce jest 45 miejscowości mających status uzdro-
wiska, do których można kierować pacjentów ze scho-
rzeniami z 17 grup: ortopedyczno-urazowymi, układu
nerwowego, reumatologicznymi, kardiologicznymi
i z nadciśnieniem, cukrzycą, otyłością, osteoporozą,
z chorobami naczyń obwodowych, górnych dróg odde-
chowych, dolnych dróg oddechowych, układu trawie-
nia, endokrynologicznymi, skóry, kobiecymi, nerek
i dróg moczowych, krwi i układu krwiotwórczego, oka
i przydatków oka. Ze względu na położenie geograficz-
ne wyróżnia się: uzdrowiska nizinne, nadmorskie, pod-
górskie i górskie.

Świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego udziela
się w oparciu o skierowanie wystawione przez lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdego lekarza, któ-
ry ma podpisaną umowę z NFZ bądź pracuje w podmio-
cie, który taką umowę posiada. Skierowanie dostarczo-
ne powinno być do właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ

BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ

UZDROWISKA
– leczenie czy
wypoczynek?

w ciągu 30 dni od dnia wystawienia. Wymaga oceny
medycznej lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii
i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrud-
nionego w funduszu.

Od lat na Mazowszu wzrasta liczba składanych skiero-
wań. Wydłuża się także okres oczekiwania na przyznanie
świadczeń. Z końcem września na uzdrowiskowe lecze-
nie sanatoryjne (dorosłych) czekało ponad 140 tys. osób,
a czas oczekiwania wynosi obecnie około 28 miesięcy.

W Polsce jest kilka uzdrowisk, które cieszą się wielkim
uznaniem pacjentów. Przodują Kołobrzeg, Sopot i Busko
Zdrój. Przepisy, które obowiązywały do 4 czerwca
2019 r., pozwalały lekarzowi kierującemu wskazać re-
gion, w którym pacjent powinien odbyć leczenie. Spły-
wały więc masowo skierowania z sugestią leczenia nad
morzem. Pacjent, który oczekiwał na skierowanie do
Kołobrzegu, bo przecież lekarz kierujący zaznaczył, że
leczenie powinno się odbyć w uzdrowisku nadmorskim,
gdy otrzymał skierowanie do Polańczyka, Wysowej czy
Muszyny, natychmiast pisał lub dzwonił do NFZ z pre-
tensjami. Prosił też lekarza, aby spowodował zmianę
miejsca leczenia. A przecież decyzję o przydziale uzdro-
wiska podjął lekarz, a nie urzędnik. Fundusz miał przez
to dodatkową pracę, zwroty, tłumaczenie zasad, a pa-
cjent niepotrzebnie się denerwował. Od 4 czerwca le-
karz kierujący nie ma możliwości sugerowania, w którym
uzdrowisku powinno być prowadzone leczenie.

Wielu pacjentom wydaje się, że leczyć się w uzdrowisku
powinni wyłącznie w letnich okresach, między majem
a wrześniem. Jeśli wyznaczy się im leczenie w paździer-
niku, listopadzie lub marcu, natychmiast występują
o zmianę okresu. Powód – będą się przeziębiać, dzień
krótki, mało słońca, złe samopoczucie. Naciskają na
lekarzy kierujących o stosowne zaświadczenia uspra-
wiedliwiające ich prośby. A przecież leczenie uzdrowi-
skowe to świadczenie opieki zdrowotnej i udzielane
jest 12 miesięcy w roku.

Warto się zastanowić, czy nie informować pacjenta,
którego się kieruje na leczenie uzdrowiskowe, że powi-
nien jechać tam, gdzie inny lekarz – specjalista w dzie-
dzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji
medycznej – to leczenie mu wyznaczył. A termin? Cóż,
każdy miesiąc jest miesiącem leczniczym.  �

Wojciech Modzelewski,
zastępca dyrektora

Oddziału ds. Służb Mundurowych
i Świadczeniodawców
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Leki opioidowe

mające zastosowanie

u chorych z bólem

w narządzie ruchu

z NRS >7

Tapentadol

S
ubstancja o dwóch mechanizmach działania, ago-
nista receptora opioidowego µ oraz inhibitor wy-
chwytu zwrotnego noradrenaliny. W przeciwień-

stwie do tramadolu nie wywiera znaczącego klinicznie
wpływu na wychwyt zwrotny serotoniny (niskie ryzyko
rozwoju zespołu serotoninowego). Mimo bardzo niskie-
go powinowactwa z receptorami opioidowymi (powi-
nowactwo 50 razy mniejsze niż w przypadku morfiny)
daje silny efekt przeciwbólowy (działanie przeciwbó-
lowe tylko dwu-, trzykrotnie słabsze od morfiny).
Tapentadol działa przeciwbólowo zarówno w bólu
ostrym (pooperacyjnym, pourazowym), jak i przewle-
kłym o różnym pochodzeniu (somatycznym, trzewnym
i neuropatycznym). W bólu ostrym wykazuje silniejsze
działanie opioidowe, w bólu przewlekłym przeważa
mechanizm noradrenergiczny. Czyni to preparat szcze-
gólnie przydatnym w leczeniu bólu neuropatycznego
oraz bólu w narządzie ruchu, który poza bólem nocy-
ceptywnym – zapalnym, ma również komponent neu-
ropatyczny (OA, LBP).

Niskie powinowactwo tapentadolu z receptorem opioido-
wym poprawia bezpieczeństwo leku: zmniejsza ryzyko
rozwoju depresji oddechowej, tolerancji i uzależnienia,
a przede wszystkim działań niepożądanych zwłaszcza
na przewód pokarmowy (nudności, wymioty, zaparcia).
W przypadku stosowania tego leku notuje się niższy
procent rezygnacji z  przewlekłej terapii opioidami.

Tapentadol metabolizowany jest głównie w wątrobie,
w procesie glukuronidacji – sprzęgania z kwasem gluku-
ronowym do nieaktywnych metabolitów (brak ryzyka
kumulacji). W niewielkim stopniu metabolizowany jest
przez układ enzymów wątrobowych, dlatego wykazuje
mniejsze ryzyko interakcji z lekami metabolizowanymi
przez układ cytochromu P-450.

W Polsce dostępny jest lek o kontrolowanym uwalnianiu
(Palexia retard w postaci tabletek po 50, 100, 150, 200
i 250 mg w opakowaniach po 60 sztuk). Maksymalna
zalecana jego dawka wynosi 500 mg na dobę.

Dr hab. n. med. MAŁGORZATA MALEC-MILEWSKA

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa
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Leczenie
przeciwbólowe
chorób narządu ruchu
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Buprenorfina
Opioid ten ma właściwości częściowego agonisty recep-
tora opioidowego µ oraz antagonisty receptora k
(działanie przez receptory kappa odpowiada ze efekt
przeciwlękowy i przeciwdepresyjny buprenorfiny).
W przedziale dawek terapeutycznych zachowuje się jak
czysty agonista. Buprenorfinę cechuje, w przeciwień-
stwie do innych silnych opioidów, efekt pułapowy dla
depresji oddechowej, dzięki czemu jest szczególnie
przydatna w leczeniu bólu w narządzie ruchu. Nie wpły-
wa niekorzystnie na układ immunologiczny i nie powo-
duje hipogonadyzmu (hipogonadyzm niekorzystnie
obniża próg bólu).

Nie ma konieczności redukcji dawek tego leku u chorych
z upośledzoną czynnością nerek ani u chorych w wieku
podeszłym. Niskie ryzyko rozwoju tolerancji powoduje,
że w przypadku stosowania buprenorfiny (w przeciwień-
stwie do czystych agonistów) wolniej narasta tolerancja
i znacznie rzadziej konieczne jest zwiększanie jej dawki.
Mniej uporczywe jest również towarzyszące terapii za-
parcie stolca (ma to znaczenie w nawykowych zapar-
ciach). W bólu przewlekłym najczęściej wykorzystujemy
lek w postaci przezskórnych plastrów uwalniających
odpowiednio 35, 52,5, 70 µg buprenorfiny na godzinę.
Czas działania plastra wynosi cztery dni, zwykle jednak
dla wygody stosuje się go w stałe dni, dwa razy w tygo-
dniu (co 3,5 doby). Buprenorfiny nie wolno łączyć z leka-
mi nasennymi z grupy niebenzodwuazepinowych, tzw.
Z-kami, ze względu na możliwość wystąpienia parasom-
ni (niekontrolowanego zachowania w fazie snu NON-
-REM).

Oksykodon
To półsyntetyczny opioid, agonista receptora µ i k.
Cechuje go wysoka w porównaniu z morfiną biodostęp-
ność po podaniu drogą doustną (42–87/22–48 proc.).
Oksykodon jest metabolizowany z udziałem CYP3A4
i CYP2D6. Udział w metabolizmie dwóch typów cytochro-
mu P450 sprawia, że ryzyko interakcji farmakokinetycz-
nych z innymi lekami jest niewielkie. U chorych w wieku
podeszłym nie trzeba modyfikować dawki. Podobnie jak
buprenorfina oksykodon nie ma niekorzystnego wpływu
na układ immunologiczny. Nie zaleca się stosowania go
u chorych z ciężką niewydolnością nerek i wątroby.

Lek podawany jest doustnie, dożylnie lub podskórnie.
Tabletki oksykodonu o kontrolowanym uwalnianiu do-
stępne są w dawkach 5, 10, 20, 40 i 80 mg. W terapii
bólu w narządzie ruchu szczególnie korzystne jest zasto-
sowanie leku będącego połączeniem (w stosunku 2:1)
oksykodonu z antagonistą receptora opioidowego
– naloksonem, w preparacie o kontrolowanym uwalnia-
niu. Dodatek naloksonu o kontrolowanym uwalnianiu
zmniejsza problemy z wypróżnieniem związane z prze-
wlekłym stosowaniem opioidów, nie wykazuje działania
ośrodkowego, a dzięki temu nie odwraca efektu analge-
tycznego oksykodonu (nalokson ulega efektowi pierw-
szego przejścia przez wątrobę w 98 proc. pod warun-
kiem, że wątroba jest wydolna). Maksymalna dawka leku
wynosi 160/80 mg na dobę. �

Przeciwni przymusowi szczepień?
Resort zdrowia w Wielkiej Brytanii rozważa wprowa-
dzenie obowiązku przedstawiania zaświadczenia
o szczepieniu dziecka w szkole, ale przeciwni są temu
lekarze rodzinni. – Mamy z naszymi pacjentami relację

opartą na zaufaniu i zrozumieniu. Jeśli chcemy ją utrzy-

mać, musimy pozwalać ludziom podejmować własne

decyzje – tłumaczy prof. Helen Stokes-Lampard, sze-
fowa Królewskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Szkodliwe oświetlenie
Zbyt mocne uzależnienie od sztucznego oświetlenia
źle wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Powodu-
je m.in. zaburzenia snu – ostrzega prof. Karolina Zieliń-
ska-Dąbkowska z Politechniki Gdańskiej.

Rzadkie przypadki ciężkiego NOP
– Ciężkie niepożądane odczyny poszczepienne wystę-

pują bardzo rzadko i statystycznie stanowią około

0,3 proc. wszystkich zarejestrowanych w danym roku

– twierdzi dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz,
krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Pediatria zbyt kosztowna
Z powodów finansowo-kadrowych zarząd Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach zawiesił od
1 października do 31 grudnia 2019 pracę Oddziału Pe-
diatrycznego. W uzasadnieniu podkreślono, że na li-
czącym 15 łóżek oddziale każdej doby hospitalizowa-
nych jest średnio od trzech do pięciu pacjentów.
Strata finansowa wynosi około 9 tys. zł miesięcznie.

Szpitalne menu dla niemowląt
W Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Mar-
ciniaka we Wrocławiu w podstawowym jadłospisie dla
niemowlęcia znajdują się: paprykarz, kiełbasa, herbata
z cukrem, wafelki kakaowe i jogurty z syropem gluko-
zowo-fruktozowym.

Hulaj dalej...
Nie ma dnia, żeby nie było pacjenta po urazie na elek-
trycznej hulajnodze. Ortopeda i traumatolog Krzesimir
Sieczych alarmuje: – Jest ich nawet kilkunastu w ciągu

doby, niemal co dzień musimy kogoś operować.

Za rok specjalista przepisze
seniorowi bezpłatne leki
Od 1 lipca 2020 r. lekarze specjaliści będą mogli przepi-
sywać bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
widniejące w wykazie dla pacjenta po ukończeniu 75.
roku życia – przypomina Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
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Program refundacji
szczepień przeciwko
HPV
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w Warszawie

NASZE SPRAWY
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Sz
czepienie przeciwko HPV należy do szczepień
ostatnio wprowadzonych w Europie,
wykonuje się je od 2006 r. Szczepionka

jest wyjątkowa, bo jako pierwsza zapobiega chorobie
nowotworowej.

Fakty:

��96 krajów szczepi bezpłatnie przeciwko HPV

��25 krajów szczepi bezpłatnie przeciwko HPV chłopców

��700 kobiet na całym świecie umiera każdego dnia
z powodu raka szyjki macicy

HPV (human papilloma virus)

� Praktycznie każda osoba, która uprawia seks, zakaża
się HPV przynajmniej raz w życiu.

� Okres wylęgania: najczęściej od 3 do 4 miesięcy (śred-
nio od 1 miesiąca do nawet 2 lat).

� W ponad 90 proc. przypadków dochodzi do samoist-
nego wyleczenia w ciągu 1–2 lat.

� Przechorowanie nie daje odporności.

� Skuteczność szczepionki wynosi ponad 90 proc.

� Szczepionka chroni przez stanem przedrakowym
szyjki macicy, pochwy i sromu oraz kłykcin u kobiet,
ale również przed stanem przedrakowym prącia,
odbytu i kłykcin u mężczyzn.

HPV odpowiada za następujące nowotwory:

� szyjki macicy

� sromu

� pochwy

� prącia

� odbytu

� głowy i szyi

Dostępne szczepionki:

� 1. HPV-2, dwuwalentna, stosowana przeciwko naj-
częstszym wirusom brodawczaka ludzkiego typu HPV 16
i 18 [Cervarix], schemat szczepienia: 0-1-6 mies.

� 2. HPV-4, czterowalentna, zawiera antygeny wirusów
HPV 16, 18 oraz 6 i 11 [Gardasil, dawniej Silgard], sche-
mat szczepienia: 0-2-6 mies.

� 3. HPV-9, dziewięciowalentna, przeciwko wirusom
HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 [Gardasil 9], schemat
szczepienia: 0-2-6 mies.

Wszystkie zarejestrowane szczepionki zalecane są dla
pacjentów w wieku 9 lat i starszych.

Szczepienie ochronne przeciwko HPV jest skuteczną
metodą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez
najważniejsze genitalne typy wirusa odpowiedzialne za
większość przypadków raka szyjki macicy i brodawek
płciowych. Szczepienie należy wykonać przed rozpoczę-
ciem aktywności seksualnej, najlepiej między 11. a 12.
rokiem życia.

Ważne pytania i odpowiedzi

��Czy szczepionki są bezpieczne?

Podano ponad 270 mln dawek szczepionki. Działań nie-
pożądanych notuje się niewiele, może pojawić się ból
w miejscu wstrzyknięcia, zaczerwienienie, świąd,
obrzęk, zmęczenie, ból głowy i mięśni.

��Wykonuję regularnie cytologię, więc po co mam się

szczepić?

Szczepienie nie zastępuje cytologii i odwrotnie. Cytolo-
gia pozwala na wczesne wykrycie zmian, które da się
leczyć, a szczepienie zapobiega rozwojowi nowotworu.

��Czy szczepienie może powodować bezpłodność?

Wręcz przeciwnie – przewlekła infekcja wirusem HPV
obniża płodność. Badania naukowe jasno pokazują, że
szczepienie HPV nie powoduje zaburzeń prokreacji.

��Szczepionka jest tylko dla dziewczynek, które nie

rozpoczęły współżycia?

Przede wszystkim szczepionka jest skuteczna, bezpiecz-
na i zalecana zarówno dla dziewczynek, jak i dla chłop-
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ców. Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień
Ochronnych (ACIP) w czerwcu 2019 r. wyznaczył górną
granicę wieku szczepienia: w przypadku kobiet – 26 lat,
mężczyzn – 21 lat. Niemniej jednak zalecił również, aby
pacjenci w wieku 27–45 lat rozważyli przyjęcie szcze-
pionki, gdy po konsultacji z lekarzem uznani zostaną za
zagrożonych zakażeniem. Nie zaleca się szczepienia po
45. roku życia.

��Komu nie zaleca się szczepionki przeciwko HPV?

Szczepienia nie powinny być przeprowadzane u dziew-
czynek poniżej 9 lat, kobiet w ciąży i osób z uczuleniem
na któryś ze składników szczepionki.

��Kto powinien zostać zaszczepiony przeciwko HPV?

Ginekologiczne towarzystwa naukowe zalecają szcze-
pienie przeciw HPV:

� dziewcząt w wieku 11–12 lat

� dziewcząt w wieku 13–18 lat, które nie zostały wcze-
śniej zaszczepione

� chłopców w wieku powyżej 12 lat

� młodych mężczyzn utrzymujących kontakty homosek-
sualne, którzy nie zostali wcześniej zaszczepieni

� nosicieli wirusa HIV obydwu płci w wieku 9–26 lat,
którzy nie zostali wcześniej zaszczepieni.

��Jakie choroby może wywoływać szczepienie HPV?

W licznych badaniach naukowych nie wykazano związku
szczepień z:

– migreną

– omdleniami

– niepłodnością

– powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi

– chorobami autoimmunologicznymi

– zespołem Guillaina-Barrégo (ZGB)

– toczniem układowym (SLE)

– reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)

– młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS)

– cukrzycą typu I

– stwardnieniem rozsianym (SM)

– pierwotną małopłytkowością (ITP)

– chorobą Hashimoto

��Od kiedy wykonywane są szczepienia przeciwko

HPV na świecie?

��2006 – zarejestrowanie pierwszej czterowalentnej
szczepionki przeciw HPV w Stanach Zjednoczonych
i w Europie

��2007 – zarejestrowanie dwuwalentnej szczepionki
przeciw HPV w Europie

��2009 – zarejestrowanie dwuwalentnej szczepionki
przeciw HPV w Stanach Zjednoczonych

��2015 – zarejestrowanie dziewięciowalentnej szczepion-
ki przeciw HPV w Europie �
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Szczepienia
w OIL w Warszawie
W październiku z inicjatywy Okręgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie lekarze z naszej izby oraz członkowie Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Warszawie mieli możliwość zaszczepienia się
przeciwko MMR oraz przeciwko grypie. To kontynuacja rozpoczętej
w ubiegłym roku akcji profilaktycznej, której celem jest ochrona
lekarzy przed zakażeniem grypą.

Szczepienia przeciwko MMR przeprowadzono dwukrotnie (obie
dawki). Znacznie więcej osób skorzystało ze szczepień przeciwko
grypie, które wykonywano przez cztery dni.

Szczepienia były bezpłatne, zostały sfinansowane przez samo-
rząd lekarski. Cieszyły się dużym zainteresowaniem lekarzy
i farmaceutów. �

mkrF
o

t.
 A

. 
M

ik
a

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– 11/2019 (295)   33



Pacjent umówił się na wizytę, nie odwołał jej,

ale nie przyszedł, przez co w praktyce zabrał

miejsce w kolejce komuś innemu – to problem

często spotykany w polskich przychodniach

i szpitalach. Jak temu zaradzić?

Problem

K
olejki do specjalistów są od wielu lat głównym

problemem, z jakim mierzą się pacjenci z jednej

strony, a Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fun-

dusz Zdrowia, szpitale, poradnie i specjaliści z drugiej.

Znamienne jest to, że dotyczy on również dużych pod-

miotów funkcjonujących na rynku prywatnych usług

zdrowotnych. Końca kłopotów nie widać, a wprowadza-

ne ad hoc nowe rozwiązania nie w pełni zdają egzamin,

chociażby z powodu chronicznego niedofinansowania

sektora ochrony zdrowia i niedostatecznej liczby specja-

listów. Co ciekawe, kolejki do specjalistów stale rosną,

a programy profilaktyczne kierowane i oferowane przez

szpitale (lub inne podmioty, często wespół z władzami

samorządowymi) spotykają się ze słabym odzewem ze

strony obywateli i dość niską frekwencją. Tymczasem ze

świadczeń w ich ramach mogłaby skorzystać choć część

pacjentów z kolejek.

Rozwiązanie problemu wydłużających się kolejek

w krótkim czasie nie wydaje się możliwe, ale przy nie-

wielkim wysiłku i odrobinie dobrej woli ze strony pacjen-

tów i placówek medycznych można je przynajmniej

usprawnić. Codziennością sektora ochrony zdrowia sta-

ło się to, że pacjent przewlekle chory, wychodząc z wi-

zyty u specjalisty (np. kardiologa, endokrynologa), zapi-

suje się na następną wizytę, która przypada za sześć,

siedem miesięcy. Zwykle już po miesiącu zapomina

o terminach wyznaczonych w tak odległej perspektywie.

Na domiar złego większość publicznych placówek me-

dycznych nie dysponuje programami powiadomień/

przypomnień wysyłanych pacjentom na dzień przed

zaplanowaną wizytą.

Dodatkowe kłopoty

W rezultacie pacjent, który zapomniał o wizycie, blokuje

miejsce innym osobom. Jeśli są to zabiegi w pracow-

niach diagnostyczno-leczniczych, problem robi się

znacznie większy. Powstają koszty ,,przestoju” persone-

lu medycznego, lekarzy specjalistów, często anestezjo-

logów, którzy w zarezerwowanym czasie nie mogą znie-

czulać do innych zabiegów na innych oddziałach

szpitala. Obecnie nie ma wymiernych danych pokazują-

cych koszty, jakie szpitale i inne lecznice poniosły wsku-

tek niezgłoszenia się pacjentów na umówione wizyty.

Praktyka przychodni i lekarza

A przecież wystarczy tak niewiele – tylko telefon odwo-

łujący wizytę. Czy to eleganckie, proste i dobre dla obu

stron rozwiązanie? Okazuje się, że nie zawsze... Sama

niedawno musiałam odwołać wizytę u specjalisty

w jednej z publicznych lecznic warszawskich, na którą

czekałam osiem miesięcy. Udałam się do rejestracji na

dwa dni przed wyznaczoną datą, aby przenieść wizytę

na późniejszy termin z uwagi na pilny wyjazd służbowy.

Rejestratorka poinformowała mnie, że odwołuje wizytę

i nie zamieni jej terminu na inny, nieodległy. Nie zamieni,

nie zadzwoni, bo... z pewnością żaden z pacjentów nie

będzie mógł przyjść tydzień wcześniej, a lekarz przyjmu-

je w placówce tylko raz w tygodniu. Wizyta przepadła.

A ile wizyt jest przekładanych z powodu nieobecności

lekarza? Czy pacjenci są o tym informowani na czas?

Może ze względu na umówioną wizytę biorą dzień urlo-

pu, a po przyjściu słyszą, że się nie odbędzie?

Prywatni w awangardzie

Z problemem opuszczania umówionych wizyt coraz le-

piej radzą sobie placówki prywatne, wyposażone w au-

tomatyczne programy przypominające o wizytach,

ewentualnie zatrudniające sprawnie zarządzające kolej-

kami recepcjonistki. Szpitale prywatne dość precyzyjnie

liczą koszty. Szefostwo jednej z największych tego typu

firm na rynku już parę lat temu szacowało koszt nie-

odbytych, a umówionych wizyt na 10–15 proc. przycho-

du z tytułu sprzedaży usług. Dziś coraz częściej mówi

się, że około 30 proc. umówionych wizyt nie dochodzi

do skutku z powodu niezgłoszenia się pacjentów i nie są

one odwoływane.

Najlepiej jednak w tej kwestii radzi sobie sektor usług

szeroko rozumianej „strefy piękna”, np. salony kosme-

tyczne, które skutecznie dają do zrozumienia, że nie

przyjmą po raz kolejny klientek niepowiadamiających

o niemożności przyjścia na umówioną wizytę. Sektor

Niesolidny
jak pacjent
Anna Warczyńska
wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

Z NASZEJ PRAKTYKI
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medyczny z oczywistych względów nie może zastosować

tych metod, dlatego do wyjścia z impasu wzajemnych

oskarżeń między placówkami medycznymi a pacjenta-

mi w pierwszej kolejności konieczny jest wzajemny

szacunek i poszanowanie interesów każdej ze stron.

Prawa i obowiązki

Każdy obywatel, również pacjent, ma prawa i obo-

wiązki. Ma prawo do godnego traktowania i leczenia,

ale także obowiązek zadbania o swoje zdrowie i tele-

fonicznego lub osobistego odwołania wizyty, która

z różnych przyczyn nie może się odbyć w ustalonym

terminie. Takie odwołanie wizyty jest obowiązkiem

ustawowym pacjenta, wynikającym z art. 20 ust. 9

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-

wanych ze środków publicznych: „W przypadku gdy

świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczenío-

dawcy w terminie określanym w trybie ust. 2, 7 lub 8,

lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowot-

nej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym

świadczeníodawcę”. Problemem jest jednak brak

sankcji za niewypełnienie tego obowiązku. Jedyną

prawnie dopuszczalną konsekwencją opuszczenia

wizyty lekarskiej bez wcześniejszego odwołania jest

umieszczenie chorego na końcu kolejki oczekujących

do danego lekarza.

A kolejki rosną

W efekcie kolejki do lekarzy specjalistów rosną, a Naro-

dowy Fundusz Zdrowia może jedynie apelować do pa-

cjentów, aby w porę odwoływali wizyty, z których nie

mogą skorzystać, bo to pozwoli lekarzowi pomóc innej

osobie. Wobec powtarzających się przypadków niezgła-

szania się pacjentów na umówioną wizytę lekarską zde-

nerwowany śląski dentysta założył rok temu portal

NiesolidnyPacjent.pl, który miał zbierać dane o takich

osobach. Szybko okazało się, że mimo przyjętych w do-

brej wierze założeń tzw. czarna lista może stanowić

naruszenie praw pacjenta oraz jego dóbr osobistych,

w tym ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych.

Z tego powodu publiczne umieszczanie na niej nazwisk

pacjentów jest prawnie niedopuszczalne.

I znów ten brak rozwiązań

Kary finansowe w przypadku nieodwo-

łania wizyty we właściwym czasie, jako

skuteczne narzędzie dyscyplinowania

pacjentów, są dozwolone w leczeniu

prywatnym, o ile zapis o ich stosowaniu

jest uwzględniony w regulaminie pla-

cówki, a treść regulaminu jest dostępna

dla pacjentów (źródło: Medonet, data

publikacji: 18.09.2018 i „Gazeta Lekar-

ska”). Oczywiście nie dotyczy to tych

wizyt, na które pacjenci z uzasadnio-

nych przyczyn nie mogli dotrzeć. Lekarz

może również odmówić przyjęcia pa-

cjenta, jeśli ten regularnie opuszcza wi-

zyty. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zagro-

żone jest życie pacjenta lub gdy doznał

ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego rozstroju zdrowia

i w każdym innym przypadku niecierpiącym zwłoki (źró-

dło: jw. i Kancelaria Fairfield). Dodatkowo w sytuacji

odmowy przyjęcia pacjenta lekarz musi go o tym uprze-

dzić i wskazać, w jakiej placówce lub u jakiego innego

lekarza może zostać przyjęty. Musi też uzasadnić odmo-

wę przyjęcia i zapisać ten fakt w dokumentacji. To dosyć

skomplikowana procedura i wciąż mało skuteczna

w dyscyplinowaniu niesolidnych pacjentów.

Należy podkreślić, że szpital również ma obowiązek poin-

formowania pacjentów najwcześniej jak to tylko możliwe,

że dana wizyta nie może dojść do skutku w wyznaczonym

terminie, a także zaproponowania innego terminu. Nie-

odwołane wizyty to zmarnowany czas pracy lekarzy spe-

cjalistów, całego zespołu medycznego, rejestratorek, to

po prostu zabieranie innym chorym szansy na szybszą

wizytę i tym samym podjęcie szybszego leczenia, to

wciąż wydłużające się kolejki do specjalistów.

Zwykła przyzwoitość

Jaka recepta byłaby najlepsza w takiej sytuacji? Zarzą-

dzanie kolejkami i odwoływanymi bądź przekładanymi

wizytami mogą usprawnić – oprócz wzajemnego sza-

cunku pacjentów i lekarzy – tylko dobrze funkcjonujące

programy informatyczne działające na bieżąco (online).

Z pewnością poprawiłoby to funkcjonowanie kolejek

i pozwoliło na optymalne wykorzystanie czasu pracy

lekarzy specjalistów i personelu medycznego.

To tylko jedna strona medalu albo raczej narzędzie do

realizacji wskazanego celu. Rozwiązania prawne i sank-

cje finansowe powinny być stosowane incydentalnie.

Aby skutecznie rozwiązać problem nieodwoływania

przez pacjentów wizyt u lekarzy specjalistów i wydłu-

żania się przez to kolejek, najlepiej zacząć od początku,

czyli od rzeczy najprostszych: wzajemnego szacunku,

uczciwości, zrozumienia, otwartej komunikacji pacjen-

tów z lekarzami, poszanowania wzajemnych praw

i obowiązków.

Przed nami zatem długa droga… �

Wydrukowano w pełnej wersji w „Menedżerze Zdrowia” nr 3–4/2019.
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Z pracy w Okręgowej Izbie Lekarskiej

w Warszawie odchodzi na emeryturę

dr n. med. Krzysztof Dziubiński, wieloletni

dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego

Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL w Warszawie.

Działacze i pracownicy samorządu serdecznie

żegnają dr. Dziubińskiego, mając nadzieję, że

nadal będzie ich wspierał radą i pomocą.

W
ielu członków warszawskiego samorządu

lekarskiego zna dr. Krzysztofa Dziubińskiego.

Starsi koledzy kojarzą jego nazwisko ze Szpita-

lem Zakaźnym przy ul. Wolskiej 37. Znany jest z kompe-

tencji, uprzejmości i życzliwości. Większą część życia

zawodowego poświęcił kształceniu lekarzy w Polsce

i zagranicą. Ostatnich 16 lat jego aktywności zawodowej

to praca na rzecz samorządu lekarskiego.

Dr Krzysztof Dziubiński urodził się w Końskich na Kielec-

czyźnie. Po wojnie rodzina przeniosła się do stolicy.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. T. Rejtana

w Warszawie, maturę uzyskał w 1958 r. Dyplom lekarza

otrzymał po ukończeniu Akademii Medycznej w Warsza-

wie w 1965 r. Podczas studiów pracował naukowo w Za-

kładzie Neuropatologii PAN pod kierunkiem prof. Ewy

Osetowskiej, jako młodszy asystent. Wtedy opublikował

pierwszą pracę kliniczną – dotyczącą wągrzycy mózgu.

Zaraz po studiach otrzymał stypendium rządu francu-

skiego i został oddelegowany do Instytutu Pasteura

w Paryżu, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu epidemiolo-

gii, mikrobiologii i immunologii. Następnie w szpitalu

Instytutu Pasteura pracował na stanowisku młodszego

asystenta w klinice chorób zakaźnych i medycyny tropi-

kalnej prowadzonej przez prof. Bernarda Sureau.

Po powrocie do Warszawy został zatrudniony w Klinice

Chorób Zakaźnych AM przy ul. Wolskiej 37, którą kiero-

wał prof. Bertold Kassur. Uzyskał pierwszy stopień spe-

cjalizacji – z chorób wewnętrznych, drugi – z chorób

zakaźnych oraz specjalizację z medycyny tropikalnej.

W 1974 r. obronił pracę doktorską pt. „Trudności dia-

gnostyczne pełzakowicy wątroby” opracowaną z wyko-

rzystaniem kolorowej scyntygrafii. W 1971 r. utworzył

w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym pierwszą w Warsza-

Pasjonat m
i samorząd
Małgorzata Skarbek

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.

SYLWETKI

Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków: 31 grudnia 2019 r.

Projekt skierowany jest do

lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:

– przynależą do Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie,

– ukończyli 60. rok życia,

– znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Pro Seniore

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18

tel. 22-542-83-30

e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.proseniore.pl

Fundacja Pro Seniore

serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom.

FUNDACJA

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

PRO SENIORE

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 11/2019 (295)36  



wie poradnię chorób tropikalnych. Na-
stępnie wyjechał w ramach stypendium
rządu francuskiego na staż w dziedzinie
medycyny tropikalnej do Szpitala Claude
Bernard w Paryżu. Stamtąd został odde-
legowany do Togo i Senegalu.

W latach 1980–1986 przybywał z rodziną
w Algierii, gdzie wykładał na uniwersyte-
cie w Sétif oraz pełnił funkcję ordynatora
oddziału chorób zakaźnych i tropikalnych
w szpitalu uniwersyteckim.

Po powrocie do Polski podjął pracę na
stanowisku dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zakaźnego oraz ordynatora jedne-
go z oddziałów i uchronił placówkę przed
likwidacją. W 1989 r. został powołany
przez centralę Światowej Organizacji Zdro-
wia w Genewie do współpracy w charakte-
rze konsultanta do spraw walki z HIV/AIDS
(GPA) w Czadzie, Togo i Kamerunie.

W kolejnych latach dr Krzysztof Dziubiński
przeszedł do pracy w sektorze zdrowia
publicznego. Ukończył Podyplomowe
Studium Promocji Zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicz-
nego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Przez trzy lata
pełnił funkcję doradcy ministra zdrowia ds. HIV/AIDS,
został członkiem Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.
Kolejne lata to praca w Mazowieckim Centrum Zdrowia
Publicznego w roli zastępcy dyrektora ds. medycznych.
Brał czynny udział we wdrażaniu systemu rejestru usług
medycznych (RUM). W 2000 r. objął stanowisko wice-
dyrektora w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st.
Warszawy. W 2001 zaś powołany został na stanowisko
pełniącego obowiązki państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego w Warszawie.

Dr Dziubiński zawsze wysoko cenił współpracę między-
pokoleniową, opartą na relacji mistrz – uczeń, oraz zasa-
dy etyki zawodowej. Prawdopodobnie dlatego śp. dr
Andrzej Włodarczyk, prezes ORL w Warszawie, powie-
rzył mu utworzenie w 2004 r. Ośrodka Doskonalenia
Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów oraz
ukształtowanie jego struktury, celów i zadań. Hasło
przewodnie ośrodka brzmi „Kształcenie ustawiczne

lekarza jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa,
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a szczególnie chorego i dysponenta środków”. Jednym
z celów jest opracowanie systemu kształcenia lekarzy
powracających do zawodu po przerwie dłuższej niż
pięć lat. W okresie swej działalności ośrodek umożliwił
powrót do zawodu około 250 lekarzom. Jego ważnym
zadaniem jest podnoszenie rangi kształcenia ustawiczne-
go w wykazie potrzeb systemu opieki zdrowotnej.

Żona dr. Dziubińskiego jest doktorem habilitowanym
nauk medycznych w dziedzinie endokrynologii. Państwo
Dziubińscy mają troje dzieci i czworo wnucząt. Najstar-
sza córka jest lekarzem.

Przez wiele lat pasją dr. Dziubińskiego była fotografia,
a następnie kręcenie filmów dokumentalnych. Był leka-
rzem ekipy kręcącej w Sudanie film „W pustyni i w pusz-
czy”. Zrealizował wiele filmów dokumentalnych z życia
Afryki oraz film dydaktyczny „Trąd”, który był wyświetla-
ny w akademiach medycznych w Polsce w ramach
kształcenia studentów. W 2014 r. „Trąd” zdobył nagrodę
na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Medycznych
w Rynie. �
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D
om Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza
w Warszawie funkcjonuje od 1992 r. Jego patro-
nem, którego imię nadano placówce w 2002 r.,

jest lekarz i społecznik. W 1978, podczas zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego, dr Fritz przekazał 1 mln zł
na budowę domu, który będzie służył starszym, schoro-
wanym lekarzom, potrzebującym wsparcia w jesieni
życia. Na ten szczytny cel poczynił również stosowny
zapis w testamencie. Droga do powstania placówki nie
była łatwa. Po latach starań na jej potrzeby zaadaptowa-
no istniejący Dom Weterana.

Budynek, w którym mieści się Dom Lekarza Seniora,
położony jest na Mokotowie, przy ul. Wołoskiej, i oto-
czony terenem parkowym. To enklawa zieleni i spokoju,
a lokalizacja w dobrze skomunikowanej części stolicy
jest dużym udogodnieniem zarówno dla mieszkańców
placówki, jak i dla osób odwiedzających. Tuż obok DLS
znajduje się Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobre dotychczas
sąsiedztwo, bo stanowiące zaplecze medyczne dla
mieszkańców, stało się w ostatnim czasie przyczyną
zmartwienia pensjonariuszy.

Kilka miesięcy temu pocztą pantoflową dotarła do
mieszkańców wiadomość o planach przejęcia DLS przez
szpital. Nietrudno sobie wyobrazić, że informacja, choć
nieformalna, wzbudziła niepokój seniorów o przyszłość
domu i ich pobyt w placówce. Obawiając się zmiany
dotychczasowej formuły funkcjonowania obiektu,
mieszkańcy postanowili uzyskać wyjaśnienia w kwestii
planów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji oraz poznać stanowisko w tej sprawie Ministerstwa

Zdrowia, które sprawuje pieczę nad Domem Lekarza
Seniora. Departament Zdrowia MSWiA bynajmniej nie
rozwiał wątpliwości. W odpowiedzi przesłanej miesz-
kańcom DLS potwierdził, że „zostały podjęte przez dy-

rektora szpitala działania zmierzające do włączenia domu

w strukturę CSK MSWiA”. Przedstawiciele Rady Miesz-
kańców DLS poinformowali o sprawie wiele osób i insty-
tucji. O zainteresowanie się problemem zwrócili się m.in.
do ministra zdrowia, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
O swoich kłopotach powiadomili również redakcję
„Pulsu”.

Apel lekarzy seniorów nie pozostał bez echa. W sprawę
wyjaśnienia powstałych wątpliwości zaangażował się
prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankowski. Jego roz-
mowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia
Januszem Cieszyńskim zaowocowała organizacją spo-
tkania z mieszkańcami DLS, które odbyło się pod koniec
lipca 2019 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele resortu
zdrowia, szpitala, samorządu lekarskiego. OIL w Warsza-
wie reprezentował prezes Jankowski, obecny był rów-
nież prezes Zarządu Fundacji OIL w Warszawie Pro Se-
niore Piotr Wasilewski. Z informacji przekazanej przez
uczestników spotkania wynika, że wiceminister Cieszyń-
ski przyznał, iż były prowadzone analizy dotyczące wy-
korzystania na potrzeby szpitala części nieruchomości,
której nie użytkuje DLS. Zapewnił jednak zebranych, że
resort nie ma w planach zmiany statusu domu. Tę dekla-
rację wyraził również w liście skierowanym do Rady
Mieszkańców DLS, w którym napisał: „Obecnie w Mini-

sterstwie Zdrowia nie są prowadzone prace mające na

celu »przejęcie« lub włączenie w inny sposób Domu

Izba
wspiera
seniorów

Izba
wspiera
seniorów
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DOM LEKARZA SENIORA

Anetta Chęcińska
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Lekarza Seniora do Szpitala MSWiA (…) czy też zmiany

podmiotu tworzącego ww. podmiot leczniczy. Jakiekol-

wiek modyfikacje w ww. zakresie wymagałyby zmiany

obowiązujących przepisów”.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia o podobnej treści trafiło
również do OIL w Warszawie. Oprócz stwierdzenia, że
nie toczą się obecnie prace mające na celu zmianę
zasad funkcjonowania lub formy organizacyjno-praw-
nej domu, zawiera zapewnienie, że „los mieszkańców

Domu Lekarza Seniora jest przedmiotem troski Mini-

sterstwa Zdrowia i wszelkie działania, jakie mogłyby

być podjęte w sprawie przyszłości ww. podmiotu lecz-

niczego, przede wszystkim powinny mieć na względzie

dobro, bezpieczeństwo i dbałość o zapewnienie nale-

żytej opieki pensjonariuszom”.

W opinii mgr Barbary Pietrzak i dr. n. med. Ryszarda
Tomaszkiewicza, przedstawicieli Rady Mieszkańców
DLS, deklaracje płynące z Ministerstwa Zdrowia nie
w pełni uspokajają. Nie zawierają bowiem gwarancji, że
w przyszłości nie dojdzie do zmiany statusu domu.

Dom Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza jest pla-
cówką potrzebną seniorom, od początku związaną ze
środowiskiem lekarskim. Z DLS i jego mieszkańcami
kontakty od lat utrzymują OIL w Warszawie i Fundacja
Pro Seniore.

– Teraz też życzliwie kibicujemy. Chcemy, aby dom pozo-

stał pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia – zapewnia
prezes fundacji Piotr Wasilewski. – Z dotychczasowych

spotkań i pism wynika, że tak się stanie.

– Bardzo się cieszę, że izba zaangażowała się w spra-

wę Domu Lekarza Seniora. Pomogliśmy. Czujemy się

pośrednikiem między ministrem a mieszkańcami

– podkreśla prezes ORL w Warszawie Łukasz Jankow-
ski. – Warto dbać o to, aby Dom Lekarza Seniora dzia-

łał jak najlepiej. Deklaruję, że będziemy przyglądali się

sprawie i gdyby nadeszło niebezpieczeństwo zmian

prawnych w DLS, będziemy interweniowali, tak jak

zrobiliśmy to teraz. �

***

Dom Lekarza Seniora jest podmiotem leczniczym pro-
wadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej,
a jego podmiotem tworzącym – minister zdrowia. Dom
dysponuje 116 miejscami. Dyrektor DLS Jolanta Czerniak
informuje, że obecnie są wolne miejsca. Miesięczna
opłata za pobyt ustalona jest w wysokości 70 proc.
miesięcznego dochodu mieszkańca (nie może być
wyższa niż 250 proc. najniższej krajowej emerytury).
O przyjęciu do placówki decyduje komisja kwalifikacyjna.

Więcej: www.dls.org.pl
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W
 Ośrodku Kultury Ursynów 29 września 2019 r.
odbył się koncert laureatów Pierwszego Festi-
walu Piosenki Lekarzy. Licznie zgromadzona

publiczność gorąco przyjęła i oklaskiwała naszych kole-
gów, którzy swój czas dzielą między codzienną odpo-
wiedzialną pracę i pasję śpiewania. Wśród finalistów
mogliśmy podziwiać zarówno solistów, jak i zespoły
wykonujące różne gatunki muzyki.

Dr Agata Szykut-Badaczewska, rezydentka z Kliniki
Dermatologii WUM, zaśpiewała piosenki „Love of my
life” i „Wyjątkowo zimny maj”.

Dr Sylwia Skowrońska-Łańcucka, lekarz stomatolog,
zaprezentowała się w piosence z repertuaru zespołu
Mazowsze „Dwa serduszka”, w tangu „Violetta”
i w walcu „Jesień” Fritza Kreislera. Występ wzboga-
ciły przepiękne kostiumy i choreografia zaprzyjaźnio-
nych tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej.

Dr Łukasz Hawryluk – kardiolog, wykonał utwory wła-
snego autorstwa inspirowane życiem i obserwacją ota-
czającego świata.

Dr Krzysztof Moczarski oczarował publiczność piosen-
kami „Bądź moim natchnieniem”, „Cheek to cheek”
i „Grande Valse Brillante”.

Pierwszy Festiwal
Piosenki Lekarzy

Zespół Smoktau wystąpił z wokalistką dr Sonią Miro-
nawą, rehabilitantką z Konstancina. Kapela poszukuje
i tworzy własne utwory. Różnorodność gatunków mogła
zaskakiwać, ale to właśnie ona pozwoliła dobrze bawić
się Smoktau i jego publiczności podczas spotkań.

Jako ostatni zaprezentował się HLA4transplantat, ze-
spół rockowo-popowy, grający własne kawałki, założo-
ny przez dr. Zygmunta Kalicińskiego, kardiologa i trans-
plantologa (rozmowę z dr. Kalicińskim zamieściliśmy
w „Pulsie” 12/2016–1/2017). „Zygi”, bo tak doktora nazy-
wają przyjaciele, przełożył swoją pasję muzyczną na
pracę. Nazwa HLA4transplantat pochodzi od Human
Leucocyte Antygen, a zespół stał się zbrojnym muzycz-
nym ramieniem Fundacji dla Transplantacji. Już niedłu-
go usłyszymy ich w wielkiej akcji #12 godzin dla życia.

Jako gość specjalny festiwalu wystąpił dr Kuba Sienkie-
wicz, który podjął się również trudnej sztuki konferan-
sjerki. Do wykonania finałowej piosenki Kuby „To już jest
koniec, nie ma już nic” przyłączyła się cała widownia.
Wszyscy jesteśmy jednak pewni, że to nie koniec, ale
dobry początek serii wielu następnych lekarskich festi-
wali. Dziękujemy i zapraszamy naszych kolegów do
udziału w tej muzycznej imprezie. Bo nie wystarczy mieć
marzenia, trzeba mieć odwagę, żeby je realizować. �

Bożena Hoffman
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Dom Ronalda

McDonalda

w kampusie WUM

Przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM
powstanie komfortowy, bezpłatny hotel dla rodzin
najdłużej hospitalizowanych dzieci.

25 września odbyła się symboliczna ceremonia „wbicia
łopaty” pod budowę obiektu. W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele kierownictwa uniwersytetu, władz
miasta, Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, amba-
sady USA oraz bardzo liczni darczyńcy, przyjaciele
i wolontariusze.

Idea ośrodka, zgodna z misją fundacji: „Aby rodzina mo-

gła być razem”, zrodziła się trzy lata temu, za rok jej re-
alizacja zostanie sfinalizowana. Będzie to drugi w Pol-
sce, po krakowskim, i jeden z wielu na świecie Dom
Ronalda McDonalda. Działki pod budowę użyczył WUM.
Jest położona przy ul. Księcia Trojdena, w pobliżu szpi-
tala. Zapotrzebowanie na dom dla rodzin pacjentów
długo leczonych jest ogromne. Szpital rocznie hospitali-

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m
 W

U
M

zuje 45 tys. małych pacjentów. Hotel będzie połączony
z przedszkolem WUMIK dla dzieci pracowników, dokto-
rantów i studentów.

– Dzięki naszemu domowi rodzice będą mogli przez

cały czas choroby dziecka przebywać blisko, wspierać

je w procesie leczenia. Lokalizacja w bezpośrednim

sąsiedztwie szpitala to podstawa poczucia bezpieczeń-

stwa dla dziecka i dorosłych przeżywających często

najtrudniejszą w życiu próbę – powiedziała podczas
uroczystości Katarzyna Nowakowska, wiceprezes i dy-
rektor wykonawczy Fundacji Ronalda McDonalda
w Polsce. �                                                                                 mkr

Nowa przychodnia

w Międzylesiu
Nowy trzypiętrowy budynek przychodni otwarto
w Międzylesiu, przy ul. Żegańskiej 13, ale należy on
do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego w Wawrze. Zastąpił zbyt
małą i niespełniającą warunków sanitarnych przy-
chodnię położoną w pobliżu.

Budynek przychodni ma oddzielne wejścia dla dzieci
zdrowych, chorych i dla dorosłych. Wprowadzono wiele
udogodnień dla pacjentów, np. bezpośrednie wejścia z
poziomu chodnika, węzły sanitarne dla osób niepełno-
sprawnych, windę, klimatyzowane gabinety i poczekal-
nie. W przychodni będą poradnie opieki podstawowej
oraz stomatologicznej. Te ostatnie są prawdziwą dumą
Marii Aleksandry Kąkol, dyrektor SZPZLO.

Część drugiego piętra została przystosowana do potrzeb
Dziennego Domu Pomocy, bowiem Zespół Wawer
podjął ambitne zadanie sprostania wymogom unijnego
programu „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
i stworzenia ośrodka dziennego pobytu dla osób niesa-
modzielnych, zagrożonych wykluczeniem lub ubó-
stwem. Schemat działania otrzymał pozytywną opinię
merytoryczną i formalną, dyrektor Maria A. Kąkol czeka
na przyznanie dofinansowania ze środków unijnych.

Budowę przychodni przeprowadzono za własne pienią-
dze SZ PZLO oraz środki uzyskane z Urzędu m.st. War-
szawy (1,5 mln zł). �                                                                 mkr

Dzieñ Seniora
w Delegaturze Radomskiej OIL w Warszawie

obchodzony będzie 29.11.2019 r.,

o godz. 14.00,

w Radomiu, przy ul. Rwańskiej 16.

Zapraszamy wszystkich seniorów
na wspólne spędzenie czasu

w gronie znajomych
połączone z wyjściem do teatru.

Zapisy pod nr. tel.:
48-331-36-62.

Z MAZOWSZA
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Nowe jednostki szpitala

WUM
8 października otwarto Pododdział Neurologii

Dziecięcej Katedry i Kliniki Neurologii oraz trzy sale

rehabilitacji w Klinicznym Szpitalu Pediatrycznym

WUM, przy ul. Banacha.

Oddział Neurologii istnieje od końca lat 50. ubiegłego

wieku, a od blisko 70 lat zajmuje się diagnostyką i lecze-

niem chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci. Istnienie

w Klinice Neurologii wielu pracowni, przede wszystkim

Pracowni Elektromiografii, Pracowni Histopatologii Mię-

śni i Nerwów Obwodowych, oraz współpraca z ośrodka-

mi zajmującymi się genetyką molekularną umożliwiają

pełną i nowoczesną diagnostykę neuromiologiczną

i sprawiają, że Oddział Dziecięcy jest unikalnym w skali

kraju ośrodkiem referencyjnym.

Klinika Neurologii jako jedyna z Polski należy do presti-

żowej Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Rzad-

kich Nerwowo-Mięśniowych. �                                          mkr

Spirometria w Siedlcach
Od 7 do 11 października w Siedlcach można

było poddać się bezpłatnym badaniom

spirometrycznym.

Dni Spirometrii to część europejskiej kampanii Healthy

Lungs for Life. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi

na choroby dróg oddechowych. Obecnie na choroby

obturacyjne płuc cierpi ponad 6 mln Polaków. �        mkr
Okrêgowa Izba Lekarska

w Warszawie

poszukuje

kandydatek/kandydatów

na stanowisko:

pracownik biurowy

Wynajmê w pe³ni wyposa¿ony gabinet okulistyczny

w centrum Warszawy, prowadzony od 1992 r.

Pacjenci – dzieci i doroœli. Kontakt: tel. 603-786-003.
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„Hospicjum to też życie”
9 października w sali konferencyjnej
ciechanowskiego szpitala odbyła się inauguracja
XVI Ogólnopolskiej Kampanii ,,Hospicjum to
też życie”. Wykład wygłosił psychoonkolog,
ks. prof. Andrzej Gretkowski, a następnie
odbył się koncert Wojtka Gęsickiego.

Spotkanie zorganizował Pododdział Medycyny Paliatyw-

nej, działający w ramach Specjalistycznego Szpitala Wo-

jewódzkiego w Ciechanowie. W tym roku kampania

przebiega pod hasłem „Ważni – niewidziani. Zauważ,

zrozum, wesprzyj”. Organizatorzy chcą podkreślić ko-

nieczność wsparcia rodzin osób starszych, niedołęż-

nych, nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, który-

mi opiekują się hospicja, ale również tych, którzy na taką

opiekę nie mogą liczyć. �                                                      mkr

OBOWI¥ZKI:

� Bie¿¹ca obs³uga administracyjna

� Obs³uga korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej

� Kompletowanie i przetwarzanie dokumentów

oraz informacji umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadañ

� Udzielanie informacji w ramach obs³ugiwanego obszaru

� Pomoc w realizacji prowadzonych projektów

� Organizacja i obs³uga spotkañ

� Przygotowywanie zestawieñ, raportów, prezentacji

WYMAGANIA:

� Wykszta³cenie min. œrednie

� Doskona³a organizacja pracy, samodzielnoœæ w dzia³aniu

� Bieg³a obs³uga programów pakietu MS Office

(Word, Excel, PowerPoint)

� Wysoka kultura osobista

� Wysoko rozwiniête umiejêtnoœci interpersonalne

� Zaanga¿owanie

� Mile widziana umiejêtnoœæ obs³ugi elektronicznego

systemu obiegu dokumentów el-Dok

OFERUJEMY:

� Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy

o pracê na pe³ny etat

� Prywatn¹ opiekê medyczn¹

� Mo¿liwoœæ skorzystania z karty sportowej MultiSport

oraz grupowego ubezpieczenia na ¿ycie

� Dogodn¹ lokalizacjê miejsca pracy

(Warszawa, ul. Pu³awska 18)

Jeœli jesteœ zainteresowana/zainteresowany nasz¹ ofert¹,

przeœlij swoje CV na adres: rekrutacja@oilwaw.org.pl

do 10.11.2019 r. W tytule e-maila wpisz nazwê

stanowiska „Pracownik biurowy”.
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dr n. med.
Lidii Burczyn

specjalisty z dziedziny pediatrii,

wieloletniego cz³onka

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

delegata na okrêgowe i krajowe zjazdy lekarzy,

Wspania³ej Kole¿anki, lekarza z powo³ania,

dobrego i ¿yczliwego Cz³owieka.

Rodzinie i Bliskim wyrazy wspó³czucia sk³ada

prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

£ukasz Jankowski

oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z g³êbokim ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Naszej Kole¿ance,

doktor Joli Gawroñskiej,

Jej Córkom – Idze i Poli,

z wyrazami wsparcia i otuchy

w trudnym czasie ¿a³oby

kole¿anki i koledzy z SPKSO  w Warszawie

Plan naprawczy

dla radomskiego

szpitala
Zwiększenie przychodów ze sprzedaży świadczeń
medycznych, lepsze wykorzystanie bloku
operacyjnego, reorganizacja Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego – to tylko niektóre
punkty planu naprawczego Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego.

Projekt ratowania lecznicy przyjęli 30 września radom-

scy radni. – Koszty naszej działalności rosną szybciej niż

przychody – tłumaczył podczas sesji Rady Miejskiej Ma-

rek Pacyna, dyrektor RSS, a odpowiedzialny za służbę

zdrowia wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik doda-

wał: – Zadłużenie szpitala znacząco wzrasta, ale robimy

wszystko, by mu pomóc.

Plan naprawczy zakłada maksymalizację sprzedaży

świadczeń medycznych nieobjętych umowami z NFZ,

monitorowanie badań diagnostycznych pacjentów oraz

gospodarki lekami i materiałami medycznymi, a także

reorganizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prze-

widuje również budowę sterylizatorni, co ma wyelimino-

wać zakażenia szpitalne, i własnego ujęcia wody. Udział

wynagrodzeń ma być utrzymany na poziomie 65 proc.

wszystkich kosztów, a zatrudnienie dostosowane do

zmian wynikających z umów w zakresie świadczeń zdro-

wotnych oraz wprowadzenia e-usług.

Czy uda się zrealizować ten plan? Czas pokaże. Na razie

sytuacja szpitala jest bardzo trudna. Trzy dni po przyję-

ciu programu przez radnych odbył się protest fizjotera-

peutów z RSS domagających się podwyżki pensji. Nie

przyszli do pracy, gremialnie udali się oddać krew. �  raf

Innowacyjne procedury

w ciechanowskim

szpitalu
W Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim
w Ciechanowie do oferty wykonywanych procedur
dołączono dwie nowe: laparoskopowe leczenie
raka gruczołu krokowego i wszczepienie panewki
stawu biodrowego wykonanej z tantalu.

Pierwszy z zabiegów przeprowadzony został na oddzia-

le urologii. Wykonał go doświadczony zespół specjali-

stów pracujących na co dzień w podwarszawskiej Klini-

ce Urologii. W skład zespołu wchodzili: dr Mariusz

Ciemerych, dr Szymon Kawecki i dr Artur Pakuszewski.

Natomiast  na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycz-

nej odbył się – pierwszy w Polsce – zabieg z użyciem

nowego rodzaju panewki stawu biodrowego. �        mkr

Nowocześnie w Iłży
– Dzięki tej inwestycji znacząco podniósł się stan-

dard obsługi naszych pacjentów – cieszy się
Marzena Barwicka, dyrektor szpitala w Iłży,
w którym została otwarta nowoczesna przychod-
nia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej
i Świątecznej Opieki Lekarskiej.

Dotychczas przychodnia znajdowała się w budynku ił-

żeckiego szpitala, w sąsiedztwie Izby Przyjęć, a poradnie

specjalistyczne w różnych punktach lecznicy, co stano-

wiło spory problem dla pacjentów. Obecnie wszystkie

placówki mieszczą się w nowej siedzibie, z zaadaptowa-

nej pralni szpitalnej, przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”

4. Obiekt przeszedł gruntowną modernizację, wyremon-

towano wszystkie pomieszczenia, a także wymieniono

instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

– Usługi medyczne są teraz świadczone przez doświad-

czonych lekarzy i pielęgniarki w nowoczesnym budynku,

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz ma-

tek z dziećmi – informuje Marzena Barwicka. Pacjenci

mają do dyspozycji dwie rejestracje oraz gabinety spe-

cjalistyczne i zabiegowe. Na parterze działają poradnie,

m.in. neurologiczna, kardiologiczna oraz ginekologicz-

no-położnicza.

Inwestycja kosztowała 658 tys. zł. Zdecydowana więk-

szość funduszy pochodziła z budżetu powiatu radom-

skiego. �                                                                                          raf

Z MAZOWSZA
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L
ekarze i lekarze dentyści zobowiązani do opłacania

składek członkowskich na rzecz samorządu lekar-

skiego często nie wiedzą, z czego wynika ten obo-

wiązek i na jakiej podstawie ustala się wysokość składek.

Przyjrzyjmy się więc najważniejszym kwestiom związa-

nym z tym zagadnieniem.

Należy podkreślić, że obowiązek uiszczania składek

członkowskich wynika z przynależności do okręgowej

izby lekarskiej, a nie z faktu wykonywania zawodu leka-

rza i lekarza dentysty. Każdy lekarz, składając wniosek

o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/leka-

rza dentysty, dołącza do niego oświadczenie, że jest

świadomy obowiązku związanego z płaceniem składek

członkowskich.

Pamiętać trzeba, że okręgowe izby lekarskie nie ustalają

dowolnie składek członkowskich wynikających z przyna-

leżności do samorządu zawodowego. Obowiązek ten

nałożony jest odgórnie przez Naczelną Izbę Lekarską,

podobnie jak wysokość opłaty. Aktualną wysokość

składki członkowskiej określa Uchwała nr 27/14/VII

Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 września 2014 r. Zgodnie

z obowiązującą uchwałą obowiązek opłacenia składki

powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym lekarz/lekarz stażysta został wpi-

sany do rejestru członków okręgowej izby lekarskiej lub

utracił prawo do dotychczas przysługującego zwolnienia

z obowiązku opłacania składki. Lekarz i lekarz dentysta

uiszczają składkę w wysokości 60 zł miesięcznie, nato-

miast lekarz stażysta – 10 zł miesięcznie. Kwoty są więc

ściśle określone, a okręgowa izba lekarska nie ma żadnej

możliwości ich zmiany.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki przysługuje

jedynie w trzech ściśle określonych przypadkach. Po

pierwsze – od pierwszego dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym lekarz ukończył 75 lat, po drugie

– w przypadku skreślenia lekarza z rejestru członków

okręgowej izby lekarskiej, po trzecie – w przypadku zło-

żenia oświadczenia o nieosiąganiu przychodów z tytułu

wykonywania zawodu oraz innych przychodów wymie-

nionych np. w przepisach o podatku dochodowym od

osób fizycznych. W tym ostatnim przypadku należy

dodać, że zwolnienie ma charakter jedynie czasowy.

Niezależnie od tego trzeba pamiętać, że składki członkow-

skie w przypadku sprawnie działającego samorządu mogą

przynosić lekarzom wiele korzyści przybierających wymiar

partykularny lub uniwersalny. Przykładowo Okręgowa Izba

Lekarska w Warszawie dzięki składkom członków zapewnia

im korzystanie z takich udogodnień jak bezpłatna pomoc

prawna, ubezpieczenie OC, pomoc w mediacjach z pa-

cjentami, szczepienia indywidualne itp. Do korzyści uni-

wersalnych można zaliczyć ubieganie się samorządu

o przestrzeganie praw środowiska lekarskiego, dbanie

o dobre imię lekarzy, a także ostatnio walkę Okręgowej

Izby Lekarskiej w Warszawie o zwiększenie nakładów na

służbę zdrowia (akcja „Polska to chory kraj”).

Mimo że art. 114 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

wyraźnie stanowi, iż majątek izb lekarskich tworzą m.in.

właśnie składki członkowskie, to biorąc pod uwagę

wszelkie aspekty i korzyści płynące z ich opłacania, na-

leży przyjąć, że nie jest to jedynie jednostronna transak-

cja – ze strony lekarza na rzecz izby lekarskiej, zwłaszcza

w przypadku sprawnie działającego samorządu. �

Składki członkowskie
– podstawowe zagadnienia
PRZEMYSŁAW RAWA-KLOCEK, adwokatF
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16 listopada 2019 r., o godz. 10.30, w Auli im. Adama

Mickiewicza, w Auditorium Maximum Uniwersytetu

Warszawskiego, odbędzie się konferencja historyczna

poświęcona jubileuszowi.

Konferencję poprzedzi uroczysta msza święta w kościele

Sióstr Wizytek w Warszawie, przy Krakowskim Przedmie-

ściu 34, o godz. 9.00, w intencji zmarłych lekarzy

– twórców odrodzonego samorządu lekarskiego.XXX-LECIE

REAKTYWOWANIA IZB LEKARSKICH W POLSCE

W listopadzie 2019 r. mija 30 lat od I Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Warszawie,
który zainaugurował I kadencję odrodzonego samorządu lekarskiego.

Krzysztof Makuch, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 30-lecia Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
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S
pór prawny między lekarzem a pacjentem lub jego

rodziną może toczyć się w postępowaniu cywil-

nym, karnym lub zbliżonym do tego ostatniego

– dyscyplinarnym. W każdym z wymienionych trybów

możliwe jest zainicjowanie mediacji, z której nie korzy-

sta się często, ale która ma niezaprzeczalne zalety.

Postępowania sądowe w sprawach o błędy lekarskie

są zazwyczaj długotrwałe i kosztowne. Finałem żmud-

nego, co najmniej kilkuletniego postępowania dowo-

dowego jest wyrok, w którym przyznaje się rację jed-

nej ze stron. Alternatywę postępowania sądowego

stanowi mediacja, która, jeśli jest skutecznie przepro-

wadzona, pozwala zakończyć sprawę w czasie niepo-

równywalnie krótszym i w sposób satysfakcjonujący

wszystkich zainteresowanych.

Mediację prowadzą zawodowi mediatorzy poza siedzibą

sądu, zazwyczaj w ośrodku mediacyjnym. Mediatorzy

działają również przy poszczególnych izbach lekarskich.

Podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność. Jej

rozpoczęcie wymaga zgody wszystkich zainteresowa-

nych, a uczestnik bez konsekwencji może w każdym

czasie z niej zrezygnować. Mediator nie może być zwią-

zany z żadną stroną stosunkiem rodzinnym, towarzyskim

ani służbowym, nie może wywierać presji w celu zawar-

cia ugody ani narzucać określonych rozwiązań ugodo-

wych. Do jego zadań należy konkretyzacja i urealnienie

wzajemnych oczekiwań stron. Postępowanie mediacyj-

ne jest przy tym objęte poufnością, mediator nie może

być powołany jako świadek w sprawie, a na oświadcze-

nia stron czy składane w jej trakcie propozycje nikt się

nie może w toku dalszego postępowania powoływać.

Mediacja ma na celu pojednanie stron i wypracowanie

ugody. Treść ugody jest kształtowana przez uczestników

mediacji i może dotyczyć kwestii, które nie zawsze są

zawarte w wyroku, takich jak wyrażenie żalu czy zrozu-

mienia dla określonych zdarzeń i decyzji. Mediacja jest

również szansą na rozmowę, na bezpośrednie wyjaśnie-

nie rozbieżnych punktów widzenia. Jej formuła musi być

na wstępie zaakceptowana przez uczestników, ale sam

przebieg jest nieformalny, nie określają go ścisłe reguły.

Proces mediacyjny zależy zatem od umiejętności i do-

świadczenia mediatora, a także od nastawienia uczest-

ników do zawarcia ugody.

Skutki prawne zawarcia ugody są różne, ponieważ

zależą zarówno od jej treści, jak i rodzaju postępowania,

w związku z którym mediacja jest prowadzona. Ugoda

mediacyjna zawarta w sprawie cywilnej skutkuje umo-

rzeniem postępowania. Strony ustalają w jej treści kwe-

stie związane ze zgłoszonym roszczeniem, zazwyczaj

znoszą koszty postępowania, a powód otrzymuje zwrot

uiszczonej opłaty sądowej. Ugoda zawarta w postępo-

waniu karnym otwiera przed sądem orzekającym możli-

wość umorzenia lub warunkowego umorzenia postępo-

wania, a zatem przyjęcia takich form zakończenia

sprawy, które nie wiążą się z wymierzeniem kary.

Nie jest jasne, jakie skutki przynosi ugoda zawarta

w postępowaniu dyscyplinarnym. Ustawa o izbach lekar-

skich od 2012 r. w art. 113 przewiduje możliwość skiero-

wania pokrzywdzonego i obwinionego lekarza do me-

diacji mocą decyzji rzecznika odpowiedzialności

zawodowej w toku postępowania wyjaśniającego lub

sądu lekarskiego, jeśli sprawa jest już na tym etapie.

Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich nie określiła

jednak, jaki bezpośredni skutek dla postępowania dys-

cyplinarnego ma zawarcie ugody. W szczególności

z przepisów ustawy nie wynika wprost, aby wraz z za-

warciem ugody możliwe było umorzenie prowadzonego

wobec lekarza postępowania, albowiem okoliczność

taka nie jest wymieniona w art. 63 ustawy o izbach le-

karskich. Wydaje się natomiast, że zawarcie ugody

powinno mieć wpływ na wymiar ewentualnej kary orze-

czonej wobec obwinionego, ponieważ stosowanie suro-

wych kar wobec osoby, która porozumiała się z osobą

pokrzywdzoną, może być niecelowe.

Mimo istnienia wskazanych niedoskonałości regulacji

postępowania mediacyjnego w postępowaniu dyscypli-

narnym, uważam, że mediacja w sprawach medycznych

bywa wartościowym, sprawnym i skutecznym sposo-

bem rozwiązania sporu. Sprawdzi się zarówno w spo-

rach dotyczących błędów, jak i np. w sprawach pracow-

niczych. Narastająca przewlekłość prowadzenia spraw

w sądach powszechnych również powinna skłaniać stro-

ny do szukania pozasądowego kompromisu, bo szybkie

zakończenie sprawy, nawet kosztem pewnych ustępstw

na rzecz drugiej strony, często jest lepsze, aniżeli trwa-

nie w wieloletnim sporze. �

FILIP NIEMCZYK, adwokat
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Postępowanie
mediacyjne
w sprawach medycznych
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O godz. 20.05 pacjentce podano znieczulenie zewnątrz-

oponowe z uwagi na dużą bolesność skurczów przy roz-

warciu 4 cm. Wynik badania KTG z godz. 20.18–20.41

wskazywał na patologię porodu, tj. cztery deceleracje

późne z amplitudą oscylacji milczącą. Po tym badaniu

pacjentka nie była poddawana już KTG. Nie prowadzono

stałego monitoringu na KTG, mimo patologii widocznej

w wyniku badania z godz. 20.15. Tętno dziecka osłuchi-

wano ręcznie po każdym skurczu, nie odnotowując żad-

nych nieprawidłowości i deceleracji.

Poród zakończył się o godz. 21.45. Dziecko urodziło się

w 34. tygodniu ciąży w zamartwicy bladej. Dziewczynka

była wiotka, z pojedynczą akcją serca i z wagą 2030 g,

w pierwszej minucie życia otrzymała 5 pkt. w skali

Apgar, po pięciu minutach uzyskała 8 pkt. w tej skali.

Po narodzinach była sina, nie wydawała żadnych dźwię-

ków. Została poddana masażowi serca i wentylacji

maską AMbu. Po masażu akcja serca dziecka wróciła

do normy. Oddech opisano jako stękający.

W związku ze stwierdzoną przez pediatrę zamartwicą

dziewczynka została umieszczona w inkubatorze otwar-

tym pod stałym dopływem tlenu. Wyniki gazometrii

mieściły się w normie, podobnie inne wyniki przeprowa-

dzonych badań. Z uwagi na stabilny stan dziecka, po

konsultacji z matką ordynator pediatrii zdecydował

o niewysyłaniu go do szpitala o wyższym stopniu refe-

rencyjności. Małoletnia opuściła szpital 23.03.2009 r.

w 12. dobie życia. Po wyjściu ze szpitala i przeprowadze-

niu głębszej diagnostyki stwierdzono u niej porażenie

spastyczne czterokończynowe.

W związku z tym pełnomocnik przedstawicieli usta-

wowych dziecka złożył pozew do Sądu Okręgowego

przeciwko szpitalowi w X. o m.in. ustalenie odpowie-

dzialności szpitala względem małoletniej za skutki

zdarzenia z 8.03.2009 r. Sąd Okręgowy uznał odpo-

wiedzialność pozwanego szpitala. W uzasadnieniu

oparł się na opinii biegłych, zgodnie z którą lekarze

zatrudnieni w pozwanym szpitalu dopuścili się uchy-

bień podczas porodu 8.03.2009 r. polegających na

nieprzeprowadzeniu po wystąpieniu nieprawidłowości

w zapisie KTG z godz. 20.18 cesarskiego cięcia. Roz-

wiązanie ciąży w ten sposób ograniczyłoby zdaniem

sądu powikłania poporodowe wynikłe z niedotlenienia

Odpowiedzialność
lekarza

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
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Analiza przypadku

W naszym cyklu prezentowałyśmy sytuacje,

w których brak było podstaw do uznania

odpowiedzialności lekarza. Niestety, nie jest

tak w każdym przypadku.

P
ani A. w lipcu 2008 r. zaszła w pierwszą ciążę.

Zdecydowała, że prowadzić ją będzie ginekolog

położnik Z. w prywatnym gabinecie. W okresie

ciąży pani A. była czterokrotnie hospitalizowana (z po-

wodu objawów skracania szyjki macicy, niedokrwistości

dużego stopnia i kolki nerkowej, wzmożonego napięcia

macicy oraz anemii).

8.03.2009 r. o godz. 7.15 kobiecie zaczęły odchodzić

wody płodowe i rozpoczęła się akcja porodowa. Po

konsultacji telefonicznej z lekarzem prowadzącym

ciążę pacjentka udała się do szpitala w X., gdzie przy-

jęto ją o godz. 8.40 z sączącymi się wodami płodowy-

mi. W izbie przyjęć została poddana badaniu KTG. Po

godz. 9.51 wykonano zdjęcie główki w badaniu USG.

Pacjentka czuła silne skurcze, ale nie odczuwała ru-

chów dziecka. Po badaniu około godz. 13.00 cofnięto

ją z sali porodowej. Około godz. 16.30 w badaniu per

vaginam stwierdzono ujście na 3 cm, główkę przy-

partą od wchodu, skurcze regularne co 6–7 min.

O godz. 17.40 pacjentkę przeniesiono na salę poro-

dową. Dyżur pełnił wówczas lekarz W. posiadający

specjalizację I stopnia. Pani A. zaczęto podawać oksy-

tocynę w pompie w celu ustabilizowania regularności

skurczów macicy. O godz. 18.00 stwierdzono „ujście

rozwarte na 3 cm, część pochwowa zgładzona, główka

przyparta od wchodu, sączące się czyste wody płodo-

we. ASP 140/min, skurcze regularne z wchłanianiem

kroplówki naskurczowej”.

Na sali porodowej panią A. poddano trzykrotnie badaniu

KTG aparatem, który drukował wyniki z numerem po-

czątkowym 30 o godz. 13.00, 17.40 i 20.15. Wyniki bada-

nia KTG z godz. 13.10 i 17.40 mieściły się w granicach

normy. Analizował je według podpisu na badaniach le-

karz W. Poinformował wówczas lekarza Z. o przebiegu

porodu. Ponieważ dr Z. miał podpisany kontrakt ze szpi-

talem w X., twierdził, że przyjdzie do szpitala. Pojawił się

około godz. 19.00 i przejął prowadzenie porodu drogą

naturalną.

cz. 7
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mózgu dziecka, które obecnie skutkuje porażeniem

spastycznym czterokończynowym.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że

podczas porodu doszło do nieprawidłowości polegają-

cej na podjętej przez lekarza prowadzącego dr Z. decyzji

o kontynuowaniu porodu drogą naturalną, mimo wska-

zań, związanych z wystąpieniem deceleracji późnych

i zmiennych w zapisie KTG, do zakończenia porodu

drogą cesarskiego cięcia. Niedotlenienie, którego efek-

tem był wylew do mózgu oraz następcze mózgowe po-

rażenie dziecięce, mogło także wynikać z przebiegu

porodu, który zgodnie z wnioskami biegłych był prowa-

dzony nieprawidłowo. Matka dziewczynki, mimo wystą-

pienia nieprawidłowości czynności serca płodu, nie mia-

ła monitorowania KTG przez cały czas porodu, a nadto

zaniechano w konkretnym momencie pojawiania się

deceleracji rozwiązania porodu. Sąd uznał postępowa-

nie lekarzy ze szpitala w X., na których ciążyła odpowie-

dzialność za prawidłowy przebieg porodu, za bezpraw-

ne, a zarazem zawinione.

Pełnomocnik szpitala w X. złożył do Sądu Apelacyjnego

apelację od wyroku Sądu Okręgowego, lecz Sąd Apela-

cyjny oddalił ją i podtrzymał ustalenia i wyrok Sądu

Okręgowego. Sąd przyznał na rzecz dziecka 800 tys. zł

tytułem zadośćuczynienia, ponad 87 tys. zł tytułem od-

szkodowania, ponad 121 tys. zł z tytułu skapitalizowanej

renty oraz miesięczną rentę w wysokości 3376 zł.

Pytanie redakcji: W omawianym przypadku sąd uznał

winę lekarza i zasądził na rzecz dziecka zadośćuczy-

nienie. Czy często można spotkać się z takimi orze-

czeniami?

Odpowiedź prawnika lekarza: W tym zakresie obserwu-

jemy tendencję wzrostową. Pacjenci mają coraz większą

wiedzę i coraz częściej chcą dochodzić swoich praw

przed sądem. Jedną ze specjalizacji, w której najczęściej

zgłaszają roszczenia, jest właśnie ginekologia. Bardzo

często związane są ze zbyt późnym wykonaniem bądź

odstąpieniem od wykonania cesarskiego cięcia. W takim

przypadku – w zależności od okoliczności konkretnej

sprawy – roszczenia mogą być kierowane zarówno

w związku ze szkodą doznaną przez matkę, jak i przez

nowo narodzone dziecko. Nie tylko jest coraz więcej

pozwów, ale również zasądzane świadczenia są coraz

wyższe. Przykładowo w jednej ze spraw sąd przyznał

rodzicom dziecka, które zmarło w trakcie porodu w wy-

niku niedotlenienia spowodowanego zadzierzgnięciem

pępowiną, zadośćuczynienie w wysokości 1,26 mln zł. �

R
E
K
L
A
M
A

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– 11/2019 (295)   47



PRAWO

Mec. Beata Kozyra-Łukasiak

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

2 września 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1678, obwieszczenie ministra rol-

nictwa i rozwoju wsi z 9 sierpnia 2019 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-

nia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie

określenia wysokości jednorazowego odszko-

dowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku

chorobowego.

6 września 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1708, obwieszczenie ministra

zdrowia z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra

zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychia-

trycznych i zakładów leczenia odwykowego

przeznaczonych do wykonywania obserwacji

oraz sposobu finansowania obserwacji, a także

warunków zabezpieczenia zakładów dla osób

pozbawionych wolności.

6 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 19 sierpnia 2019 r. w spra-

wie ramowych procedur obsługi zgłoszeń alar-

mowych i powiadomień o zdarzeniach przez

dyspozytora medycznego, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1703.

Rozporządzenie określa ramowe procedury przyjmowania
i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarze-
niach przez dyspozytora medycznego, a także dyspono-
wania zespołami ratownictwa medycznego.

Ramowe procedury obejmują:

– przyjmowanie i obsługę zgłoszenia alarmowego lub
powiadomienia o zdarzeniu,

– postępowanie w przypadku:

* przyjmowania zgłoszenia wraz z nadaniem kodu pilności:

KOD 1 – niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratow-
nictwa medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie

dotarcia na miejsce zdarzenia w związku ze stanem nagłe-
go zagrożenia zdrowotnego wymagającym natychmiasto-
wego podjęcia medycznych czynności ratunkowych,

KOD 2 – niezbędny wyjazd zespołu ratownictwa medyczne-
go do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wy-
magającego podjęcia medycznych czynności ratunkowych,

* odmowy przyjęcia zgłoszenia,

* ponownego wezwania do wcześniej nieprzyjętego zgło-
szenia,

* utrzymania połączenia telefonicznego z osobą wzywa-
jącą będącą na miejscu zdarzenia,

* ponaglenia do już przyjętego zgłoszenia,

– dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego,

– postępowanie w przypadku:

* przyjmowania zgłoszenia alarmowego lub powiadomie-
nia o zdarzeniu spoza rejonu operacyjnego obsługiwa-
nego przez daną dyspozytornię medyczną,

* konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego
spoza rejonu operacyjnego,

* uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycz-
nych,

* wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych,

* konieczności uruchomienia jednostek współpracujących
z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

10 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 6 września 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie limitu przyjęć

na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-

-dentystycznym, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 1713.

14 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 10 września 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie stażu pody-

plomowego lekarza i lekarza dentysty,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1749.
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Od 1 lipca 2019 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż

otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wy-

sokości 2509 zł.

19 września 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1781, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 sierpnia

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy o ochronie danych osobowych.

20 września 2019 r. zostało opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1792, obwieszczenie marszałka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 września

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

ustawy – Prawo atomowe.

20 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 18 września 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie wysokości

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego

lekarzy i lekarzy dentystów odbywających spe-

cjalizacje w ramach rezydentury, opublikowane

w DzU z 2019 r., poz. 1789.

Od 1 lipca 2019 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia
miesięcznego lekarza i lekarza dentysty, zbywającego
daną specjalizację w dziedzinach medycyny niebędących
prioretytowymi w ramach rezydentury, w pierwszych
dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi
4082 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentu-
ry – 4500 zł.

23 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 13

czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ato-

mowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożaro-

wej, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1593.

27 września 2019 r. weszło w życie rozporządze-

nie ministra zdrowia z 21 sierpnia 2019 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie wykazu substan-

cji psychotropowych, środków odurzających

oraz nowych substancji psychoaktywnych,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1745.

1 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra zdrowia z 24 maja 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalne-

go, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1062.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowa-
ne diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych
grup nowotworów na warunkach określonych w załączni-
ku nr 3a do rozporządzenia są obowiązani dostosować się
do 1 stycznia 2021 r. do warunków czasowych realizacji
świadczenia.

Załącznik do rozporządzenia określa warunki szczegóło-
we, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący
świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkolo-
gicznego poszczególnych grup nowotworów.

W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatko-
wych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki
realizacji tych świadczeń dodano przepisy dotyczące
kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczenio-
biorcą z nowotworem piersi.

1 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra zdrowia z 23 maja 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczni-

czej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1061.

W wykazie kompleksowych świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji leczniczej, które są udzielane po
spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, dodane
zostały przepisy dotyczące kompleksowej opieki onkolo-
gicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi
– moduł rehabilitacja.

1 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra zdrowia z 23 maja 2019 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie świadczeń

gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej

opieki specjalistycznej, opublikowane w DzU

z 2019 r., poz. 1060.

W wykazie świadczeń gwarantowanych w przypadku in-
nych świadczeń ambulatoryjnych dodane zostały przepisy
dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej nad świad-
czeniobiorcą z nowotworem piersi – moduł diagnostyka.

2 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2019 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie leczenia krwią

i jej składnikami w podmiotach leczniczych wy-

konujących działalność leczniczą w rodzaju sta-

cjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,

opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1441.

4 października 2019 r. weszła w życie ustawa z 19

lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecz-

nej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-

go, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1690.

Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez
całą dobę usług opiekuńczych  i bytowych.

Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać stan
zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywi-
dualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w pla-
cówce.

 W przypadku gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie
zagraża zdrowiu osoby przebywającej w placówce, będą-
cej osobą z zaburzeniami psychicznymi, osoba kierująca
tą placówką może ograniczyć możliwość samodzielnego
opuszczania przez tę osobę terenu placówki na podstawie
zaświadczenia lekarza wydanego na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 6 miesięcy, wskazującego zasadność takiego
ograniczenia.
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Ograniczenie jest wydawane w formie pisemnej i zawiera
wskazanie osoby, której to ograniczenie dotyczy, okresu,
na jaki jest wydane, uzasadnienie ograniczenia oraz po-
uczenie o prawie do złożenia wniosku o uchylenie ograni-
czenia do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje
się placówka.

Do wykonywania czynności opiekuńczych podmiot pro-
wadzący placówkę jest zobowiązany:

– zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do
wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, ratownika
medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej,
opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełno-
sprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycz-
nego albo osoby posiadające udokumentowane co naj-
mniej dwuletnie doświadczenie zawodowe polegające
na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełno-
sprawnym, przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy,

– zatrudniać wymienione osoby w wymiarze nie mniej
niż 1/3 pełnego wymiaru czasu pracy na jedną osobę
przebywającą w placówce, nie mniej niż w wymiarze
4,5 pełnego wymiaru czasu pracy, z tym że czas pra-
cy osoby fizycznej prowadzącej placówkę, spełniają-
cej  powyższe warunki, zalicza się w wymiarze 1/2
pełnego wymiaru czasu pracy, a w przypadku prowa-
dzenia więcej niż jednej placówki zalicza się w wymia-
rze 1/2 pełnego wymiaru czasu pracy tylko w jednej
placówce.

Od 1 stycznia 2020 r. podmioty wykonujące działalność,
w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodo-
bową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle
chorym lub osobom w podeszłym wieku, na którą uzyska-
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ły zezwolenie przed dniem wejścia w życie ustawy są
zobowiązane zatrudnić osoby posiadające stosowne kwa-
lifikacje, w terminie do 1 czerwca 2021 r.

Wymienione podmioty  zatrudniają pracowników wykonu-
jących czynności opiekuńcze:

– na zasadach dotychczasowych do 31 maja 2020 r.,
– od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r. w wymiarze nie

mniejszym niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy na
jedną osobę przebywającą w placówce.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie może być umiesz-
czona w placówce zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub oso-
bom w podeszłym wieku za pisemną zgodą jej przedsta-
wiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy wyraża
zgodę po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubez-
własnowolnionej całkowicie.

4 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra zdrowia z 5 września 2019 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy

publicznej i pomocy de minimis za pośrednic-

twem Agencji Badań Medycznych, opublikowa-

ne w DzU z 2019 r., poz. 1786.

10 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-

dzenie ministra infrastruktury z 9 września 2019

r. w sprawie wzoru upoważnienia do przepro-

wadzania badań lotniczo-lekarskich oraz sposo-

bu prowadzenia listy lekarzy orzeczników me-

dycyny lotniczej, opublikowane w DzU z 2019 r.,

poz. 1831. �
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Obwieszczenie nr 22/2019/VIII
przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

w Warszawie z 3 października 2019 r.

o wynikach wyborów uzupełniających
na stanowisko członka Prezydium

Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich  (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j. ze zm.)
oraz §45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoły-
wania członków tych organów i osób zajmujących sta-
nowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r.
w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych,
obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów w czasie zgroma-
dzenia wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza,
które odbyło się 4 września 2019 r., na podstawie protoko-
łu Okręgowej Komisji Wyborczej z 4 września 2019 r. ogła-
sza się, że w wyborach uzupełniających na stanowisko
członka Prezydium ORL w Warszawie na okres VIII kadencji
2018–2022 został wybrany lek. Michał Matuszewski.

§2

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji w „Miesięczni-
ku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana
Nielubowicza Puls” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Okręgowej Izby Lekarskiej Warszawie.

Obwieszczenie nr 23/2019/VIII
przewodniczącej Okręgowej Komisji Wyborczej

w Warszawie z 3 października 2019 r.

o wygaśnięciu mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji

2018–2022 w rejonie wyborczym nr K8/077
Rejon Złotego Wieku (E)

Na podstawie §45 ust. 3 regulaminu wyborów, będącego
załącznikiem do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych (t.j. obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej
Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r.) w związku z art. 33
ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU
z 2018 r., poz. 168, t.j. ze zm.), oraz uchwały nr OKW-31/
2019/VIII Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie
z 3 października 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu
delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kaden-
cji 2018–2022 obwieszcza się, co następuje:

§1

W związku ze śmiercią lek. Aleksandra Kotlickiego w rejo-
nie wyborczym nr K8/077 Rejon Złotego Wieku (E) ob-
wieszcza się wygaśnięcie mandatu delegata na Okręgowy
Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji 2018–2022.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Ewa Miękus-Pączek

Uchwała nr 31/2019/VIII
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

z 3 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na

okres VIII kadencji 2018–2022
w rejonie wyborczym nr K8/077

Rejon Złotego Wieku (E)

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j.) oraz §5

ust. 1 Regulaminu wyborów, stanowiącego załącznik do

uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia

2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb

lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływa-

nia członków tych organów i osób zajmujących stanowi-

ska w tych organach, w związku z zarządzeniem nr 500/

2019 prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 6.09.2019 r. w sprawie skreślenia lek. Aleksandra Kotlic-

kiego z listy członków okręgowej izby lekarskiej z powo-

du śmierci, uchwala się, co następuje:

§1

W związku ze śmiercią lek. Aleksandra Kotlickiego rejon

wyborczy nr K8/077 Rejon Złotego Wieku (E) Okręgowa

Komisja Wyborcza stwierdza wygaśnięcie mandatu dele-

gata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie na okres

VIII kadencji 2018–2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32/2019/VIII
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

z 3 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających
w zakresie przeprowadzenia głosowania

na wakujący mandat delegata na Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

na okres VIII kadencji 2018–2022 w rejonie
wyborczym K8/077 Rejon Złotego Wieku (E)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich (DzU z 2018 r., poz. 168, t.j. ze zm.)

i §40 pkt. 1 regulaminu wyborów, stanowiącego załącznik

do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycz-

nia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów

izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoły-

wania członków tych organów i osób zajmujących stano-

wiska w tych organach uchwala się, co następuje:

§1

Ogłasza się wybory uzupełniające na wakujący mandat

delegata na okręgowy zjazd lekarzy z powodu wygaśnię-

cia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres VIII kadencji

2018–2022 w rejonie wyborczym K8/077 Rejon Złotego

Wieku (E) – 1 mandat dla lekarza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Piotr Kuchta

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Ewa Miękus-Pączek
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Z NASZEJ PRAKTYKI

Pożegnanie
z doktorem
Judymem

W bólach partych rodzi się

nowy etos polskiego lekarza.

Do finału pewnie jeszcze

daleko, ale już powoli gaśnie

szkodliwy mit doktora Judyma

– lekarza pracującego za bez-

cen i jeszcze poświęcającego

pracy swoje życie prywatne.

W świadomości społecznej

doktor Judym wciąż niestety

ma się dobrze. Jesteś lekarzem

– masz być na każde zawołanie

i nie patrzeć na wynagrodzenie.

Mówi się, że to służba. Ja bym

dorzuciła: służba specjalna

łamana przez zakon, tyle że to

fałszywe stawianie sprawy.

U
trwalony społecznie model

dobrego lekarza, wzorowany

bezrefleksyjnie na postaci

doktora Judyma, ignoruje fakt, że

jego twórca opisał tragiczne losy

człowieka przegranego zawodowo

i osobiście. Skutek jest taki, że

w narodowej mitologii dobry lekarz

to taki, który poświęca wszystko dla

zawodu i nie żąda za to pieniędzy.

Tymczasem prawda wygląda zupeł-

nie inaczej. Starsi koledzy przez lata

cierpień i praktyki nauczyli się żyć

w systemie, który nakładał im maski

Judymów, ale wielu z nich znalazło

niszę, żeby żyć w miarę godnie.

Młodzi koledzy już się na to nie

zgadzają. Rezydenci walczą o nor-

malność – o prawo do adekwatnego

wynagrodzenia, do zachowania

zdrowia i do czasu dla rodziny. Dość

dyżurowania po trzy, cztery doby

non stop, dość umierania lekarzy

podczas dyżurów. Jaki może być

pożytek dla pacjenta ze zmęczone-

go, chorego albo martwego lekarza?

Na pewno nie skrócenie kolejek.

Mówienie o pieniądzach w kontek-

ście zawodu lekarza wciąż jest me-

dialnym nietaktem. Publiczne usługi

medyczne stają się coraz bardziej

nieosiągalne. O ile w dobrze zorga-

nizowanych POZ jeszcze można

w miarę na bieżąco uzyskać pora-

HANNA ODZIEMSKA

lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW

dę, o tyle w AOS terminy

są tak odległe, że pacjent

w oczekiwaniu na wizytę

może samoistnie wyzdro-

wieć lub trafić do szpitala

w ciężkim stanie albo

pożegnać się ze światem.

Rekordziści wśród porad-

ni specjalistycznych po-

trafią zaoferować pacjen-

towi wizytę za pięć

lat. To absurd.
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W tej sytuacji trwa dość żwawa ko-

mercjalizacja usług medycznych, bo

pacjent, słysząc propozycję absur-

dalnie odległego terminu wizyty,

decyduje się skorzystać z usług sek-

tora prywatnego albo wykonać ko-

mercyjnie potrzebne, nawet kosz-

towne, badanie. Dobrze sprzedają

się pakiety do prywatnych sieciówek

i towarzystw ubezpieczeniowych

mających umowy z placówkami me-

dycznymi – w tej opcji pacjent może

liczyć na racjonalny termin porady.

Tymczasem walka rezydentów nie

tylko o godne zarobki, ale i o możli-

wość skutecznego leczenia pacjen-

tów, ma nieszczególną prasę. „Mło-

dzi to tylko na pieniądze patrzą”. „Od

razu by chcieli mieć dużo”. Tak ko-

mentują nie tylko pacjenci. Na

sztandarach ma być doktor Judym,

a pacjent ma przestać liczyć na swo-

je składki i, chcąc nie chcąc, wcho-

dzi na ścieżkę komercyjną, bo ina-

czej trudno mu się leczyć.

Spotykam się z Norbertem. Znalazł

mnie przez Internet, przedstawił się

jako właściciel przychodni, zapropo-

nował rozmowę o podjęciu w niej

pracy.

– Jestem ekonomistą z wykształce-

nia, ale pracuję w branży medycznej

już kilka lat. Zakładam przychodnie.

– Ile masz tych przychodni?

– W tej chwili siedem,

dwie właśnie sprzeda-

łem.

– To dobry biznes?

– No pewnie!

– śmieje się Nor-

bert. – Jeden z lepszych.

Jeść i leczyć się ludzie będą zawsze,

więc klientów nie zabraknie. To na-

wet lepszy biznes niż piekarnia, bo

trudniej upiec dobry chleb niż za-

trudnić dobrego lekarza.

– Masz z tego zysk, jesteś na granicy

rentowności czy… dokładasz?

– Nie narzekam.

Trudno w to nie wierzyć, patrząc na

zegarek na nadgarstku Norberta

i auto, którym przyjechał na spotka-

nie.

– To jak, może byś popracowała dla

mnie? – Norbert przechodzi do sed-

na spotkania.

Podaję cenę. Twarz mojego roz-

mówcy ściąga się, ręka nerwowo

zaciska.

– Dla mnie za drogo.

Kończymy rozmowę, nie dobijemy

targu. W tej grze role są rozdane:

ja mam pracować, on ma zarabiać,

pacjent ma płacić. Tyle że Norbert

nie jest lekarzem, więc jego chęć

zysku nie wzbudzi niczyjego zdzi-

wienia, nie musi być jak doktor Ju-

dym. Tylko lekarz ma być jak Judym,

czyli nie oczekiwać wynagrodzenia

i najlepiej nie mieć rodziny, bo mo-

głaby odciągać go od pracy, która

szczęścia jej nie przysporzy. Właści-

wie lekarz w wersji Judyma to dobry

materiał na zakonnika – całkowite

poświęcenie się pracy non profit

plus celibat.

Patrzę za odchodzącym zirytowa-

nym Norbertem i myślę: tu nie cho-

dzi tylko o pieniądze. Przede wszyst-

kim chodzi o wzajemny szacunek.

Godne wynagrodzenie oznacza

uszanowanie czasu poświęconego

przez lekarza na przygotowanie się

do swojej misji i na jej spełnianie,

szacunek dla dźwigania ciężaru od-

powiedzialności za czyjeś zdrowie

i życie. Finansowanie opieki zdro-

wotnej ze środków publicznych ma

zapewnić ten szacunek nie tylko

lekarzowi, ale i pacjentowi, a wyra-

żać się powinien w zapewnieniu

poczucia bezpieczeństwa i szybkiej

pomocy choremu człowiekowi.

Kwestia finansów w opiece zdrowot-

nej będzie wracała coraz częściej,

chociaż wciąż ma status niezręczne-

go tematu, jako przeciwieństwo

narodowego mitu doktora Judyma.

Nie ma możliwości uzdrowienia sys-

temu bez uporządkowania tego za-

gadnienia, a to zadanie karkołomne

i niewdzięczne. Doktor Judym raczej

by sobie z nim nie poradził. �
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Obojętność

S
potykając się z agresją (wer-

balną czy fizyczną)  w przy-

chodni, szpitalu, karetce,

w izbie przyjęć, w czasie wizy-

ty domowej, pamiętajmy, że nigdy

nie powinniśmy być obojętni na ta-

kie zachowania. Musimy znać prze-

pisy, które nas chronią, i umieć

z nich korzystać.

Naruszenie nietykalności

cielesnej
Zgodnie z art. 217 §1 kodeksu kar-

nego „Kto uderza człowieka lub

w inny sposób narusza jego niety-

kalność cielesną, podlega grzyw-

nie, karze ograniczenia wolności

albo pozbawienia wolności do

roku”. Należy zwrócić uwagę, że

z naruszeniem nietykalności ciele-

snej mamy do czynienia nie tylko

w momencie uderzenia (częścią

ciała lub przedmiotem), ale także

w przypadku popychania, szarpa-

nia, przytrzymywania, potrącania.

„Naruszeniem nietykalności ciele-

snej innej osoby jest także rozpyle-

nie w jej stronę gazu, oplucie, ob-

lanie wodą czy obrzucenie np.

nieczystościami lub jajkami” – wy-

jaśnia radca prawny dr n. praw.

Radosław Tymiński.*

To przestępstwo ścigane z oskarże-

nia prywatnego (postępowanie kar-

ne jest wszczynane w sytuacji, gdy

jako pokrzywdzeni złożymy skargę

na policji lub wniesiemy do sądu

prywatny akt oskarżenia). Wyjąt-

kiem były do niedawna przypadki,

kiedy agresywne zachowanie miało

miejsce, gdy jako lekarze wykony-

waliśmy „czynności w ramach

świadczeń pomocy doraźnej lub

w każdym przypadku, gdy zwłoka

w udzieleniu pomocy lekarskiej

mogłaby spowodować niebezpie-

czeństwo utraty życia, ciężkiego

uszkodzenia ciała lub ciężkiego

rozstroju zdrowia, oraz w innych

przypadkach niecierpiących zwłoki”

(art. 44 ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty). Przysługiwała

nam wtedy ochrona prawna należ-

na funkcjonariuszowi publicznemu.

Została rozszerzona 24 sierpnia

ubiegłego roku, wraz z wejściem

w życie ustawy z 5 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych oraz

niektórych innych ustaw (DzU,

poz. 1532).

Od tego momentu ochrona należna

funkcjonariuszom publicznym obję-

ła także lekarzy i lekarzy dentystów

wykonujących zawód w podmiocie

prowadzącym działalność lecz-

niczą, który zawarł umowę o udzie-

lanie świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicz-

nych. Nowe przepisy dotyczą zatem

wszystkich lekarzy, którzy pracują

we wspomnianych placówkach,

niezależnie od tego, czy w danym

momencie podejmowali czynności

ratujące życie. Dzięki ochronie

przyznanej lekarzom osoby dopusz-

czające się w szpitalach i przychod-

niach finansowanych przez NFZ

przestępstwa naruszenia nietykal-

ności cielesnej czy znieważenia

lekarza będą podlegały surowszej

odpowiedzialności karnej (przewi-

dzianej w art. 222 i 226 k.k.),

a wymienione przestępstwa będą

ścigane z oskarżenia publicznego.

Grożenie
Art. 190 §1 k.k. mówi: „Kto grozi innej

osobie popełnieniem przestępstwa

na jej szkodę lub szkodę osoby naj-

bliższej, jeżeli groźba wzbudza

w zagrożonym uzasadnioną obawę,

że będzie spełniona, podlega grzyw-

JAROSŁAW KOSIATY
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Agresja
w ochronie zdrowia

NA CZASIE

cz. 2

nie, karze ograniczenia wolności albo

pozbawienia wolności do lat 2”.

Szczególnie istotne, że „jako groźby

można traktować nie tylko wypowie-

dzi ustne lub pisemne (np. »zabiję

cię«, »zgwałcę cię«, »zniszczę twój

samochód«, »dopadnę twoje dziec-

ko i je okaleczę«), lecz także gesty

(np. przejechanie palcem po szyi

w geście podrzynania gardła) i inne

zachowania, które wywołują uzasad-

nioną obawę o życie i zdrowie swoje

oraz najbliższych”.*

Pomówienie

Pomówienie to przestępstwo z art.

212 §1 k.k., które polega na pomawia-

niu innej osoby „o takie postępowa-

nie lub właściwości, które mogą poni-

żyć ją w opinii publicznej lub narazić

na utratę zaufania potrzebnego dla

danego stanowiska, zawodu lub ro-

dzaju działalności”. Zagrożone jest

grzywną lub karą ograniczenia wol-

ności. Mec. Tymiński tłumaczy: „Po-

mówienie polega na tym, najprościej

rzecz ujmując, że wypowiedź spraw-

cy stawia pokrzywdzonego lub pro-

wadzoną przez niego aktywność

zawodową w negatywnym świetle.

Najczęściej wypowiedzi te będą

przyjmowały postać zarzutu: niekom-

petencji, alkoholizmu, lenistwa, tchó-

rzostwa, zakłamania, niesłowności,

arogancji, korzystania ze środków

odurzających, zboczenia seksualne-

go, łapówkarstwa, nepotyzmu, bycia

przestępcą. Warto jednak pamiętać,

że nie podlega odpowiedzialności za

pomówienie osoba, która rozgłasza

informację prawdziwą. Oznacza to,

że zarzuty sformułowane wobec kon-

kretnej osoby będą podlegały testowi

prawdy. Innymi słowy, jeżeli pacjent

powiedział o lekarzu, że jest łapów-

karzem i ma dowody potwierdzające

to stwierdzenie, to nie odpowiada za

pomówienie”.*
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Znieważenie
Innym zachowaniem agresywnym

w postaci werbalnej jest znieważenie,

czyli przestępstwo z art. 216 §1 k.k.:

„Kto znieważa inną osobę w jej

obecności albo choćby pod jej

nieobecność, lecz publicznie lub

w zamiarze, aby zniewaga do osoby

tej dotarła, podlega grzywnie albo

karze ograniczenia wolności”.

R. Tymiński wyjaśnia: „Ze znieważe-

niem mamy do czynienia wtedy,

gdy w powszechnie przyjętym od-

biorze pewne określenia są obraźli-

we i naruszające godność człowie-

ka. W praktyce za zniewagi uważa

się wyrazy powszechnie uznane za

obelżywe, takie jak: konował, rzeź-

nik, gnój, cham, świnia, dziwka,

bydlak, łajdak, menel, kur(...),

ch(...), piz(...). Zniewagę można też

wyrazić gestem, np. pokazaniem

pokrzywdzonemu środkowego pal-

ca jednej z rąk”.* Przestępstwo

znieważenia jest ścigane z oskarże-

nia prywatnego (z wyjątkiem sytu-

acji opisanych przy naruszeniu nie-

tykalności cielesnej).

Gdzie szukać pomocy
Na stronie internetowej Monitoro-

wania Agresji w Ochronie Zdrowia

(https://agresja.hipokrates.org) za-

mieszczone są wzory dokumentów:

Prywatny akt oskarżenia – zniesła-

wienie, Prywatny akt oskarżenia

– zniewaga, Przykładowe zgłoszenie

nadużycia na portalu internetowym,

Zawiadomienie o popełnieniu prze-

stępstwa wobec funkcjonariusza

publicznego. Można tu również za-

poznać się z opracowaniem Andrze-

ja Jóźwiaka, prokuratora w stanie

spoczynku, dotyczącym udostępnia-

nia organom ścigania dokumentacji

medycznej.

Na zakończenie
Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajo-

mość prawa szkodzi) – mówi słynna

starożytna sentencja. Pamiętajmy

również, że (nie tylko w medycynie)

ultra posse nemo obligatur (łac. nikt

nie jest obowiązany uczynić więcej

niż może). �

* R. Tymiński, Agresja w służbie zdrowia –

perspektywa prawna, „Analiza Przypad-

ków w Ginekologii i Położnictwie”,

nr 4/2016.

Lek. Jarosław Kosiaty, redaktor naczelny „Esculapa” Goniec Medyczny  jest elek-

tronicznym biuletynem informacyjnym, wysyłanym bezpłatnie trzy razy w tygodniu pod blisko 100 tys.

adresów poczty elektronicznej polskich lekarzy i innych profesjonalistów medycznych – użytkowników

portalu edukacyjnego „Esculap” (www.esculap.com). Dostęp do wszystkich materiałów i usług w „Escu-

lapie” jest bezpłatny, przy pierwszej wizycie wymagane jest jedynie wybranie własnego loginu i hasła.

Lekarz za milion złotych
Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że wykształcenie jednego medyka
kosztuje około 1 mln zł, co po pomnożeniu przez liczbę wszystkich lekarzy
w Polsce daje kwotę około 25 mld zł. Zwiększanie liczby studentów nie spo-
woduje jednak, że przybędzie nam lekarzy.

– Puszczanie w świat wykształconych medyków nie rozwiąże problemu kole-

jek – ostrzega przewodnicząca mazowieckiego OZZL dr Maria Balcerzak.
– Można ich kształcić mniej, ale niech więcej zarabiają i zostają w Polsce.

Śmieciowe kody śmierci
Lekarze mają kilka „ulubionych” przyczyn zgonów, które w dodatku opisują
nieprecyzyjnie. To tzw. śmieciowe kody, przez które Światowa Organizacja
Zdrowia nie uwzględnia Polski w swoich raportach na temat umieralności
według przyczyn – czytamy na łamach „Rzeczpospolitej”. Ze statystyk wy-
nika bowiem, że znakomita większość Polaków umiera na to samo. W nie-
mal połowie przypadków przyczyną zgonów są choroby kardiologiczne,
w dużej części nowotwory, zdarzają się też zatrucia.

WHO: samobójstwa to większy problem niż rak
Co 40 sekund jedna osoba na świecie odbiera sobie życie, rocznie robi to
niemal 800 tys. ludzi. Zatem więcej osób umiera śmiercią samobójczą niż
na malarię czy raka piersi.

Servier i śmiercionośny lek
We Francji rozpoczyna się właśnie proces firmy Servier, która miała ukry-
wać informacje o niepożądanych działaniach hamującego apetyt leku me-
diator. Francuscy eksperci przeprowadzili badania, z których wynika, że od
1976 do 2009 r. z zażywaniem preparatu można połączyć od 500 do nawet
2 tys. zgonów. Liczby te kwestionują przedstawiciele producenta.

Kilkanaście leków z rakotwórczą substancją
GIF zabronił sprzedaży 11 produktów leczniczych na zgagę, w tym popular-
nego ranigastu. Istnieją bowiem obawy, że mogą być zanieczyszczone ra-
kotwórczym związkiem chemicznym – N-nitrozodimetylenoaminą (NDMA).

Epidemia HIV w Europie
Wskutek tzw. imprez chemsex, podczas których homoseksualiści narkoty-
zują się i grupowo uprawiają seks, gwałtownie rośnie liczba zakażonych HIV
i innymi chorobami wenerycznymi. Ignacio Labayen de Inza, specjalista od
narkotyków, który pracuje w kilku brytyjskich klinikach, twierdzi, że obecnie
sytuacja znacznie się pogorszyła.

Doustna antykoncepcja nastolatek
Stosowanie doustnej antykoncepcji w okresie adolescencji stwarza ryzyko
rozwoju depresji w wieku dorosłym – czytamy na łamach „Journal of Child
Psychology and Psychiatry”.

Cud medycyny w Krakowie
Po kilku miesiącach pobytu Szpital Uniwersytecki w Krakowie opuściła
dziewczynka, która przyszła na świat przez cesarskie cięcie 56 dni po
śmierci mózgu matki.
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18 lat pracy na Czarnym Lądzie to chyba rekord.

Co panią skłoniło do takiego wyboru?

L
ubię podróże. Od czasów studenckich interesowa-
łam się Afryką. Chciałam ją poznać, ale nie prze-
lotnie, turystycznie. Dobrym rozwiązaniem był

wyjazd w charakterze lekarza, do pracy. Wtedy lepiej się
poznaje kraj, ludzi. W 1984 r. delegacja z zambijskiego
ministerstwa zdrowia poszukiwała lekarzy chętnych do
pracy w tym kraju. W Polservice podpisałam kontrakt na
trzy lata. Zostałam dłużej, ale po trzech latach pracowa-
łam już na własny rachunek.

Czy miała pani przygotowanie do pracy w tropikach?

Specjalizację z chorób tropikalnych zrobiłam w Londy-
nie, gdzie towarzyszyłam mężowi na placówce dyplo-
matycznej. Po powrocie z Anglii pracowałam m.in.
w Instytucie Chorób Zakaźnych i w Poradni Chorób
Tropikalnych.

Jakie były początki pracy w Zambii?

Zaskakujące. Wyjechałam w 1985 r. Wylądowałam tam
1 lipca, w zambijskie święto narodowe. Mimo wcześniej-
szych zapewnień nikt na mnie nie czekał. Bez wizy nie
mogłam opuścić lotniska. Dowiedziałam się od obsługi,
że następny dzień też jest świętem. Miła perspektywa.
Na szczęście miałam telefon do Polaka pracującego na
miejscu. Dzięki niemu otrzymałam wizę i wydostałam
się z lotniska. Następne dni spędziłam w hotelu.

Tam kolejne zaskoczenie – piękny basen, w którym nikt
z gości się nie kąpie, choć pogoda wspaniała. Ponieważ
lubię pływać, codziennie z niego korzystałam ku zdzi-
wieniu innych osób. W końcu dowiedziałam się, że
w czerwcu i lipcu, najzimniejszych miesiącach, nikt nie
wchodzi do wody. A obserwujący mnie patrzyli z podzi-
wem na tak zahartowaną kobietę.

Prawie cała Zambia leży na wysokim płaskowyżu (1,2–1,3
tys. m), więc klimat nie jest bardzo gorący, mimo blisko-
ści równika. Kraj ma bogatą szatę roślinną, dzięki porze
deszczowej, która trwa od listopada do końca marca.
W sąsiednich krajach, np. Botswanie i Namibii, deszczu
czasami nie ma przez kolejnych kilka lat.

Dowiedziałam się przed wyjazdem, że w Zambii drogie,
a jednocześnie bardzo potrzebne od pierwszych dni

pobytu są lodówki i samochody. Wobec tego małą lo-
dówkę przesłałam jako bagaż nietowarzyszący, a samo-
chód wysłałam frachtem do sąsiadującej z Zambią Tan-
zanii, do portu Dar es-Salaam. Musiałam tam pojechać
pociągiem, a potem wrócić już samochodem (1800
km!). Liczne przygody związane z tą podróżą opisałam
w książce.

Proszę o chociaż jedną opowieść.

W pewnym miejscu na szosie leżały dwie przewrócone
ciężarówki z przyczepami. Przejechać się nie dało,
a zbliżał się zachód. Zambijczycy usypali pochylnie
z kamieni i namówili mnie, aby wjechać do rowu, który
był bardzo szeroki i ominąć przeszkodę, co uczyniłam.
Niestety, wjechanie na drogę okazało się niemożliwe.
Wówczas 20 mężczyzn przeniosło samochód ze mną
w środku. Oni są bardzo uczynni i serdeczni, do tego
stopnia, że w sklepie nie pozwolono mi jako lekarzowi
stać w kolejce. Kierownik powiedział: – Ty nie możesz

stać w kolejce, na ciebie czekają pacjenci.

Jest pani także internistą, jakie były największe

problemy medyczne?

Pracowałam w Kitwe, w 600-łóżkowym szpitalu klinicz-
nym. Jako jedyny konsultant z interny byłam na perma-
nentnym dyżurze pod telefonem. Bywały noce, że wzy-
wano mnie trzy razy. Kitwe to przemysłowa północ
kraju, wydobywa się tam miedź i kobalt. W Zambii naj-
więcej jest chorób tropikalnych, m.in. cztery rodzaje
malarii. Najgorsza z nich, malaria falciparum, prowadzi
bardzo szybko do śmierci, jeśli nie jest natychmiast roz-
poznana i prawidłowo leczona.

Poza tym dość często występuje schistosoma haemato-

bium (inaczej bilharcjoza), pasożytnicza choroba ataku-
jąca drogi moczowe i nerki, oraz bilharcjoza mansoni

atakująca przewód pokarmowy i wątrobę. Do życiowego
cyklu tych pasożytów niezbędne są: człowiek, ślimak
i środowisko słodkowodne. Na całym świecie chorych
na bilharcjozę jest około 200 mln (głównie w Afryce,
przede wszystkim w Egipcie). Będąc na kontynencie
afrykańskim, trzeba zawsze mieć w pamięci, że kontakt
ze zbiornikami słodkiej wody może być niebezpieczny.
Kąpiel, brodzenie po wodzie, a nawet krótkotrwałe wło-
żenie ręki lub nogi może spowodować nabawienie się tej

18 lat
w Afryce
Z Jolantą Powałowską,

lekarką z wieloletnim stażem zawodowym w Afryce,

rozmawia Małgorzata Skarbek.
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nieprzyjemnej choroby. Poza chorobami tropikalnymi
często występuje gruźlica i AIDS.

W Kitwe Central Hospital bazowaliśmy na zaopatrzeniu
w leki z darów. Dlatego nieraz mieliśmy bardzo drogie
nowoczesne leki, a brakowało podstawowych.

Osoby odwiedzające Afrykę masowo stosowały profilak-
tykę antymalaryczną, przyjmując chloroquin. To spowo-
dowało powstanie zarodźców malarii opornych na ten
lek. Wówczas podawało się doustnie chininę, a w przy-
padkach ciężkich – chininę rozpuszczoną w soli fizjolo-
gicznej we wlewie dożylnym. Gdy zabrakło na oddziale
soli fizjologicznej, zaczęłam podawać chininę rozpusz-

mieliśmy leków. Leczyliśmy po prostu chorobę, z którą
pacjent się zgłosił: gruźlicę, zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych. Śmiertelność była duża, chorzy umierali
przez wyniszczenie organizmu. Turyści z wielu krajów
świata, nie wiedząc o ognisku HIV, korzystali ze swobo-
dy seksualnej, zarażali się i roznosili chorobę. Zaczęli
także chorować tamtejsi lekarze, pielęgniarki, laboranci.
Gdy pracowałam w szpitalu górniczym, zarząd spółki
kupił pierwsze leki na AIDS, bardzo drogie, dyrektor
szpitala sam decydował komu je podawać.

Po krótkim pobycie w Japonii wróciłam do Zambii.
Pracowałam w szpitalu górniczym, także w zagłębiu

miedziowym. Warunki
finansowe i opieka zdro-
wotna nad górnikami
i ich rodzinami były dobre.
Przedsiębiorstwo wydo-
bywcze jest angielsko-
-amerykańsko-zambijską
spółką, dba o pracowni-
ków. Przykładowo po 25
latach i przejściu na
emeryturę dostają do-
datkowe apanaże.

Kontrakt w Zambii mia-
łam do końca 1999 r.
Pracowałam nie tylko
w Kitwe, ale też w Kabwe
i Chililabombwe. W poło-
żonym nad rzeką i oto-
czony lasami Chililabom-
bwe leczyłam w Konkola
Mine Hospital pięciu cho-
rych na trypanosomiasę
(śpiączkę afrykańską)

przenoszoną przez muchy tse-tse. Czterech pacjentów
udało się wyleczyć, a jeden niestety zmarł.

I nadal miała pani chęć tam pracować?

Potem przeniosłam się do Botswany, do Maun, do pry-
watnego szpitala. Maun stanowi bazę wypadową do
zwiedzania Delty Okawango. Cały rok jest tam mnóstwo
turystów. Botswana to bogaty kraj, ponieważ ma cztery
kopalnie diamentów i doskonale rozwiniętą hodowlę
bydła. W szpitalu Delta Medical Center były dobre wa-
runki pracy, ale zła jej organizacja. Po zakończeniu pracy
w Botswanie pracowałam jeszcze w Demokratycznej
Republice Konga w prowincji Katanga.

Jak pani wspomina tamte lata?

Pobyt i praca w Afryce Południowej to najciekawszy
okres mojego życia. To było prawdziwe wyzwanie! Wy-
magało samodzielnego radzenia sobie w nowych sytu-
acjach zawodowych i codziennych oraz w niecodzien-
nych próbach rozwiązywania spraw, które nie istnieją
w poukładanym życiu europejskiego społeczeństwa. �

Dr Jolanta Powałowska opisała swoje życie i przygody w Afryce

w ciekawej wspomnieniowej książce „Przygody lekarza na Czarnym

Lądzie”.

czoną w 5-proc. glukozie. Od znajomego, prof. Bruce-
-Chwatta, dowiedziałam się, że on stosował 2,5-proc.
glukozę z solą fizjologiczną i chininą w ciężkich przypad-
kach malarii.

Zauważyłam, że pacjenci, którzy przyjęli chininę roz-
puszczoną w glukozie, a nie w soli fizjologicznej, wracali
do zdrowia szybciej. Prawdopodobnie dlatego, że za-
rodźce malarii, by rosnąć, pobierają z krwi chorego bar-
dzo duże ilości glukozy.

Swoje spostrzeżenia opublikowałam w czasopiśmie
„Postgraduate Doctor”.

Lata 80. to początek epidemii AIDS. Czy pracując

w Zambii, leczyła pani pacjentów dotkniętych

tą chorobą?

Oczywiście. Rok po przyjeździe uczestniczyłam w semi-
narium w Lusace. Byłam jedynym delegatem z Kitwe
Central Hospital. W tym czasie powszechnie sądzono, że
AIDS jest chorobą głównie homoseksualistów. A ja le-
czyłam więcej kobiet. Przedstawiłam moje statystyki.
Wywołało to zdziwienie.

Seks w Afryce ma inny charakter niż u nas, stąd szyb-
kość rozprzestrzeniania się HIV. W pierwszych latach nie
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„Przerwana cisza” to opowieść o marzeniach,

odwadze, akceptacji inności, przyjaźni i miłości,

a także o potędze współczesnej medycyny.

Kanwą wydarzeń przedstawionych na scenie są

historie osób niesłyszących, które po operacji

wszczepienia implantu słuchowego przechodzą

z ciszy do świata dźwięków. Główni bohatero-

wie, Zosia i Piotr, pojawiają się po raz pierwszy,

gdy są jeszcze dziećmi. Widzowie poznają ich

losy jako nastolatków i ludzi dorosłych. Obser-

wują zmagania bohaterów z niepełnosprawno-

ścią i dzielą ich życiowe nadzieje związane

z odzyskaniem słuchu.

M
usical „Przerwana cisza” z muzyką Krzesimira
Dębskiego wyreżyserował Michał Znaniecki,
oprawę scenograficzną zapewnił Luigi Scoglio.

Ale spektakl nie powstałby, gdyby nie autor libretta,
który w 1992 r. zoperował pierwszego w Polsce głuche-
go pacjenta i przywrócił mu zdolność słyszenia. – Boha-

terami są moi pacjenci, często z  tragicznymi przeżycia-

mi, a także artystycznymi pasjami. Identyfikuję się

z nimi jako lekarz, gdyż ilustrują jedno z największych

osiągnięć współczesnej nauki i medycyny – mówił na

przedpremierowej konferencji prof. Henryk Skarżyń-

ski. Spiritus movens scenicznego przedsięwzięcia prze-
konywał również, że nie porzucił zawodu lekarza i nadal
zajmuje się medycyną i nauką.

A przecież libretto „Przerwanej ciszy” to nie pierwsze
spotkanie profesora ze sceną i sztuką. Wielu jego pa-
cjentów, powróciwszy po operacjach i rehabilitacji do
świata dźwięków, odkryło w sobie talenty artystyczne,
pasję do grania na instrumencie, do śpiewania. Z myślą

W świecie
dźwięków

FILMY Z PROCEDUR

I NAJNOWSZYCH TECHNIK OPERACYJNYCH

ORAZ ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

22–23 LISTOPADA 2019

Pałac Romantyczny, Turzno k. Torunia

13 GODZ. ZAJĘĆ = 13 PKT. EDUKACYJNYCH

PROGRAM

� Przepukliny pachwiny: TAPP, TEP

� Przepukliny brzuszne: IPOM, hybryda i inne

� Staplery w chirurgii

� Hemostaza śródoperacyjna

� „Bezpieczna” cholecystektomia a uszkodzenie

dróg żółciowych – sesja interaktywna

� Appendectomia laparoskopowa od A do Z

� Badaj, pisz i publikuj w „Videosurgery & other

miniinvasive techniques”

� Warsztaty praktyczne
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Posłuchać,
zobaczyć…
Posłuchać,
zobaczyć…

o nich Henryk Skarżyński organizuje od pięciu lat Mię-
dzynarodowy Festiwal Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
„Ślimakowe Rytmy”, w którym biorą udział osoby po
operacji wszczepienia implantu. Również w obsadzie
musicalu znaleźli się wykonawcy, którzy doświadczyli
„przerwania ciszy”.

Twórcy przedstawienia udowadniają, że o zdobyczach
medycyny można opowiadać na różne sposoby. Jak na
musical przystało, nie brakuje dynamicznych scen zbioro-
wych, ekspresyjnej choreografii i ciekawych partii wokal-
nych – solowych i chóralnych. „Przerwana cisza” w orygi-
nalny sposób, korzystając ze środków artystycznego
wyrazu, dokumentuje i popularyzuje osiągnięcia polskiej
nauki i medycyny w leczeniu całkowitej i częściowej głu-
choty, nawiązuje do działalności Światowego Centrum
Słuchu, a także uwrażliwia na coraz częściej występują-
ce w społeczeństwie problemy ze słuchem.

– To projekt nie tylko artystyczny, ale również społeczny

– podkreślała dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Alicja Węgorzewska-Whiskerd.

Światowa prapremiera musicalu odbyła się 14 września
2019 r. i zbiegła z otwarciem nowej sceny Warszawskiej
Opery Kameralnej – Basenu Artystycznego. Najbliższe
spektakle „Przerwanej ciszy” 17, 18 i 19 listopada. � ach

Virtuti Militari
Jest najwyższym i najstarszym polskim odznaczeniem
bojowym. Order Virtuti Militari został ustanowiony przez
króla Stanisława Augusta 22 czerwca 1792 r., a jego po-
mysłodawcą był książę Józef Poniatowski, dowodzący
18 czerwca 1792 r. wojskami Rzeczypospolitej w bitwie
pod Zieleńcami podczas wojny polsko-rosyjskiej. Wysta-
wa w Podchorążówce w Łazienkach Królewskich ukazuje
historię odznaczenia przez pryzmat losów uhonorowa-
nych nią postaci i ich roli w dziejach Polski. Ekspozycję
oglądać można do 12 grudnia.

www.lazienki-krolewskie.pl

Wokół Szymanowskiego
Karolowi Szymanowskiemu poświęcony będzie XIX Festi-
wal Muzyczne Konfrontacje w Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku. W programie wieczo-
rów znajdą się utwory m.in. Szymanowskiego, Bacewicz,
Kilara, Moniuszki, Paderewskiego, Tansmana, Żeleńskie-
go. Muzyce będą towarzyszyły literackie wspomnienia
o kompozytorze, który związany był z Iwaszkiewiczami
i Stawiskiem. Muzeum zaprasza na koncerty 10, 16 i 24
listopada oraz 1 grudnia.

www.stawisko.pl

Pismo
Wystawa „Słowa nieulotne – pismo w kulturach świata”
ukazuje historię jednego z najważniejszych wynalazków
ludzkości – pisma. Zwiedzający poznają różne alfabety,
systemy zapisu i przybory piśmiennicze, a także przy-
kłady najważniejszych pism starożytnych oraz wiele
współczesnych form zapisywania. Na wystawie zapre-
zentowano m.in. unikatowe manuskrypty mongolskie,
indyjskie i z Azji Południowo-Wschodniej. Muzeum Azji
i Pacyfiku, wystawa czynna do 5 stycznia.

www.muzeumazji.pl

Sztuka Korei
Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie zo-
stały zaprezentowane koreańskie zabytki z różnych epok
– od czasów prehistorycznych po schyłek panowania
dynastii Joseon (1392–1897). Wśród eksponatów pocho-
dzących z Muzeum Narodowego w Seulu, ukazujących
bogactwo artystycznych tradycji, znalazły się m.in. bud-
dyjskie rzeźby, obrazy malowane na zwojach, ceramika,
tkaniny, a także przedmioty z metalu, laki i kamienia.
Wystawę „Splendor i finezja. Duch i materia w sztuce
Korei” można oglądać do 12 stycznia.

www.mnw.art.pl                                                                  ach
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Prof.

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

WYMOWA
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http://www.lpj.pl

S
tali czytelnicy tej rubryki zapewne zauważyli, że od
czasu do czasu wspominamy o wymowie polskiej.
Były uwagi o akcencie, ale i o sposobie wypowia-

dania niektórych głosek lub słów. Wymowa ma bowiem
ogromne znaczenie w identyfikacji rozmówców w czasie
komunikacji dźwiękowej. Mówiący jest nie tylko kojarzo-
ny z jakąś grupą społeczną, zawodową czy hierarchią,
lecz również oceniany indywidualnie jako wykształcony
– niewykształcony, inteligentny – nieinteligentny, kultu-
ralny – niekulturalny, mądry – głupi, doświadczony
– niedoświadczony, taki, na którym można polegać –
taki, który jest zawodny, czy pochodzi z mojego rejonu
Polski – czy też z innego terytorium, czy jest politycznie
mój – czy politycznie obcy...

JĘZYK NASZ GIĘTKI

Z mojego doświadczenia lekarskiego wynika jednak,
że w kontaktach lekarz (też: pielęgniarka, terapeuta,
diagnosta itp.) – pacjent już tak nie jest. Przeciwnie,
pacjenci są bardzo wyczuleni na to, jak lekarz mówi.
Nawet dla tych, którzy sami bełkoczą, „szemrzą”, gra-
sejują, jąkają się, niepoprawnie wymawiają wyrazy
i akcentują sylaby, czyjaś wymowa ma znaczenie nie-
mal równoznaczne z treściami, które podaje. Wielo-
krotnie słyszałem opinie (które zresztą podzielam), że
zalecenia lekarskie są realizowane lub nie w zależno-
ści od tego, jak się prezentuje lekarz, kiedy mówi.
Całkiem niedawno w rozmowie ze mną pacjentka
naśmiewała się z jednej z moich koleżanek w poradni
(zapis wymowy oryginalny): Kazała mnie „przyść

z córkom”, pan wie? A ja mogie tylko „przyjść z córką”.
To uderzające, prawda? Rzecz tylko w tym, że inni
pacjenci głośno wymowy lekarza nie skrytykują. Oce-
nę zachowają dla siebie, a tego lekarza będą unikali.
Nie omieszkają też tu i ówdzie powiedzieć o nim cze-
goś nieprzychylnego, niemającego związku z mową,
ponieważ – tak, tak – nie będą wiedzieli, dlaczego
oceniają go źle. Będą tylko to czuli.

Ludzie są uwrażliwieni na pewne rodzaje zaburzeń wy-
mowy. Mniej ich razi na przykład jąkanie się czy seple-
nienie niż niepoprawne wymawianie głosek nosowych na

Listę tę można by przedłużać, ale już to, co podałem
wyżej, wystarcza, aby się zorientować, jak duże znacze-
nie ma wymowa dla praktyki lekarskiej. Dychotomia
oceniania rozmówcy jest jednym z podstawowych czyn-
ników porozumienia między lekarzem a pacjentem.
W mniejszym stopniu dotyczy to komunikacji między
lekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia i na-
ukowcami. Ci niezgodności lub zauważone niedociągnię-
cia porozumiewania się złagodzą. Wyrozumiałość w obrę-
bie społeczności zawodowej jest czymś oczywistym.

końcu wyrazów: -ą i (albo) -ę zmienione na odpowiednio
-om i -em oraz odwrotnie -om i (albo) -em na -ą i -ę (typu
*...matką to nie odpowiada, natomiast lubiom to ojcowie).
Ludzie sami źle mówiący u innych doskonale rozpoznają,
czy jest to skutek zatkania nosa, czy też niedbałości języko-
wej. Chyba że zmniejszenie światła jamy nosowej jest trwa-
łe, wymagające korekty chirurgicznej. Tego pacjent u le-
karza nie rozpozna, a lekarz powinien coś z tym zrobić... �
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Turniej
tenisa

stołowego

ZAPRASZAMY

NA SPORTOWE NIEDZIELE
Studium Wychowania Fizycznego WAT, Warszawa, ul. Kartezjusza 1

3 � 10 � 17 � 24  LISTOPADA 2019

Informacje:

Daniel Jarosz, tel.: 22-542-83-33, d.jarosz@oilwaw.org.pl

S
erdecznie zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów na VI Mazowiecki
Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez Komisję Kultury,

Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Zawody odbędą się w niedzielę 8 grudnia 2019 r. w hali sportowej
Studium Wychowania Fizycznego WAT w Warszawie, przy ul. Kartezju-
sza 1. Początek o godz. 9.00. Planowane jest współzawodnictwo indywi-
dualne i deblowe w różnych grupach wiekowy oraz turniej open.
Bardzo mile widziane będą panie lekarki. �                                                     dj

Najlepsi tenisiści wśród lekarzy

czyński, kardiolog i pomysłodawca
turnieju zorganizowanego pod pa-
tronatem Delegatury Radomskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w War-
szawie, z aktywną pomocą radom-
skiej Fundacji na rzecz Promowania
Zdrowia, Sportu i Talentów Salus et

Facultas.

Kolejny Turniej Ziemi Radomskiej
w Tenisie Ziemnym „U Medyków”
już za rok. �                                      raf

J
uż po raz 16. radomscy lekarze
spotkali się na korcie, by wziąć

udział w tenisowym turnieju „U Me-
dyków”. Impreza jest nie tylko spor-
tową rywalizacją, ale również świetną
okazją do integracji środowiska.

Turniej rozegrany został na kortach
Radomskiego Klubu Tenisowego
Return. Rywalizowano w dwóch
kategoriach: singlu oraz deblu.
Większość uczestników stanowili
mężczyźni, tylko w grze podwójnej
wystartowała para mieszana.

Podobnie jak w latach ubiegłych
prym wiodły trzy rodziny lekarskie:
Krzysztofa Jarosza, Dariusza Bu-
czyńskiego oraz Janusza Romanow-
skiego. Janusz Romanowski trium-
fował w grze singlowej, Krzysztof
Jarosz i Dariusz Buczyński – w de-
blu. Sędzią głównym zawodów był
Adam Durasiewicz, eksmistrz Polski
w tenisie ziemnym.

Turniej „U Medyków” tradycyjnie
odbywał się w atmosferze pikniko-
wej, czemu sprzyjała piękna pogo-

da. Na trybunach zasiadło wielu
kibiców żywiołowo dopingujących
tenisistów. Nie zabrakło poczęstun-
ku, wieczorem zaś, przy grillu, od-
było się spotkanie integracyjne.

– Nasze zawody są znakomitą okazją

do aktywnego wypoczynku fizyczne-

go i psychicznego dla osób związa-

nych ze służbą zdrowia, na co dzień

pracujących w warunkach bardzo

stresogennych – mówi Dariusz Bu-
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Dr n. med. Anna Nowakowska
była pionierką leczenia muko-
wiscydozy w Polsce. Jej praca
kliniczna i naukowa sięga po-
czątków rozpoznawania tej
choroby w naszym kraju.
Z garstką pasjonatów stworzyła
podwaliny opieki nad pacjenta-

mi z mukowiscydozą. Była nauczycielką wielu lekarzy,
którzy kontynuują Jej dzieło. Całe życie zawodowe po-
święciła tej nieuleczalnej chorobie, oddając serce i czas
małym pacjentom oraz ich rodzicom w czasach, kiedy
możliwości medycyny były bardzo ograniczone.

Przez długi okres związana była z Instytutem Matki
i Dziecka w Warszawie. Po studiach pracowała w porad-
ni przy ul. Karmelickiej w Warszawie, ale Jej marzeniem
była praca w klinice. W 1961 r. rozpoczęła pracę w nowo
powstałej Klinice Pediatrii IMiD pod kierownictwem
prof. Krystyny Bożkowej. Jako najmłodszemu lekarzowi
w zespole, przypadło Jej w udziale zajęcie się mukowis-
cydozą. W tamtych czasach była to choroba „nowa
i nieznana”. W podręcznikach, z których czerpała wiedzę
podczas studiów i w pierwszych latach pracy, opisane
były jedynie pojedyncze przypadki.

Praca zawodowa była wielką miłością i pasją dr Anny
Nowakowskiej. Zawsze najpóźniej wychodziła z kliniki.
Zostawała nie tylko na swoich, ale i na dyżurach innych
lekarzy, aby służyć umierającym pacjentom. Włożyła
ogromny wkład w poprawę przeżywalności chorych na
mukowiscydozę w naszym kraju. Kiedy zaczynała pracę,
większość pacjentów umierała w dzieciństwie, a tylko
około 20 proc. dożywało 18 lat. Obecnie te wyniki pozy-
tywnie się zmieniły.

Dr Anna Nowakowska zapoczątkowała m.in. wykonywa-
nie testów potowych metodą jontoforezy pilokarpino-
wej, wprowadziła złożoną anbiotykoterapię dożylną za-
ostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej. W latach 60. brała
udział w badaniach Instytutu Matki i Dziecka oceniają-
cych częstość występowania tej choroby w polskiej po-
pulacji. Ich owocem była praca, która ukazała się w 1971 r.
na łamach „Pediatrii Polskiej”. Na początku lat 60. XX w.
współpracowała z prof. Janem Rudnikiem oraz dr. Je-
rzym Żebrakiem z Instytutu Chorób Płuc w Rabce Zdroju
będącego w tamtym czasie Oddziałem Terenowym
IMiD.

W 1973 r. uczestniczyła w organizacji IV Spotkania Euro-
pejskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy, które odbyło
się w Jadwisinie nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Dr Anna Nowakowska poświęciła się pracy klinicznej
i nie miała czasu na pracę naukową. Doktorat na pozio-
mie habilitacji obroniła niedługo przed odejściem na
emeryturę. W 1996 r. badała odległe wyniki leczenia
ponad 100 dzieci z mukowiscydozą na podstawie prze-
biegu choroby.

Większości specjalistów związanych z leczeniem muko-
wiscydozy towarzyszyła w początkach pracy zawodo-
wej, bardzo pilnowała rozwoju naukowego swoich naj-
bliższych współpracowników. Z cierpliwością i spokojem
uczyła nie tylko medycyny, ale i podejścia do drugiego
człowieka. Zawsze koleżeńska, pomocna, służąca radą,
myśląca nie o sobie, lecz o innych. Nauczyła swoich
uczniów prawdziwej pracy zespołowej oraz konsyliarne-
go podejścia do trudnych pacjentów.

Wspierała i dopingowała cały zespół do uzyskiwania ko-
lejnych stopni naukowych, twierdząc, że aby był postęp,
uczeń musi pójść dalej niż mistrz. Monografia „Mukowi-
scydoza – choroba wieloukładowa” wydana w 2018 r.
została zadedykowana przez prof. Dorotę Sands
„Nieocenionej Nauczycielce, która przekazała zarówno

warsztat kliniczny, jak i nauczyła szacunku do Człowieka”.

Nawet po przejściu na późną emeryturę (dr Anna Nowa-
kowska pracowała do 80. roku życia!) chciała być na
bieżąco w zakresie mukowiscydozy. W styczniu 2017 r.
uczestniczyła w otwarciu Centrum Leczenia Mukowiscy-
dozy w Dziekanowie Leśnym. Powiedziała, że to ośrodek
XXII w. i chętnie by w nim jeszcze popracowała.

Zawsze z ogromnym zaangażowaniem brała udział
w konferencjach naukowych. Ostatnio w czerwcu była
na konferencji w Dziekanowie Leśnym, poświęconej
nowym lekom przyczynowym. Mówiła, że chciała dożyć
czasów, kiedy chorzy będą wreszcie mieli skuteczne
leki. Jej życzenie się spełniło.

Dr Anna Nowakowska pracowała społecznie, biorąc
udział w początkach organizacji profesjonalistów zajmu-
jących się mukowiscydozą w Polsce. Uczestniczyła
w działalności powstałej w 1970 r. Sekcji Mukowiscydo-
zy, a następnie powołanej w 1992 r. Polskiej Grupy
Roboczej Mukowiscydozy przy Polskim Towarzystwie
Pediatrycznym. Była współautorem wydanych w 1997 r.
„Zasad rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy” oraz
ich aktualizacji w 2002 r. W 2006 r. Polska Grupa Robo-
cza Mukowiscydozy została przekształcona w Polskie
Towarzystwo Mukowiscydozy, którego została honoro-
wym członkiem. Wspierała działalność towarzystw
pacjenckich: Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowis-
cydozą oraz Fundacji MATIO.

Dr Anna Nowakowska z pokorą przyjmowała trudy zwią-
zane z wiekiem, dzielnie radząc sobie z wieloma prze-
ciwnościami. Zawsze młoda duchem, umysłem, sercem,
imponowała uporem, ciągłą ciekawością drugiego czło-
wieka. Wrażliwa na krzywdę, mimo własnych proble-
mów zdrowotnych, starała się cały czas pomagać
innym. Całe Jej życie to troska o drugiego człowieka.

Odeszła 19.08.2019 r., pogrążając całe środowisko
mukowiscydozy w głębokim smutku.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. �

Dr n. med. Katarzyna Walicka-Serzysko,

dr hab. n. med. Dorota Sands

Zakład i Klinika Mukowiscydozy

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

ANNA NOWAKOWSKA
(1931–2019)

WSPOMNIENIA
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Elżbieta Grabowska-Piasecka
urodziła się w 1921 r. w Warsza-
wie. Jej ojciec był inżynierem
rolnictwa i specjalistą hodowli
koni, matka córką znanego
lekarza chirurga z Lublina. Te
dwie pasje: konie i medycyna,
wypełniły Jej życie. Podczas

wojny obronnej w 1939 r. była sanitariuszką ochotniczką
w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. W konspiracji
była od początku okupacji; zdała maturę, potem studio-
wała medycynę na kompletach Tajnego Uniwersytetu
Ziem Zachodnich (Wydział Lekarski). Wstąpiła do Armii
Krajowej, przybrała pseudonim „Doktor Pokrzywińska”.
W latach 1942–1944 brała udział w organizowaniu i szko-
leniu służby sanitarnej dla Armii Krajowej.

Zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego prowadziła
punkt sanitarny na Woli, następnie w Batalionie Chrobry I
pełniła obowiązki lekarza w Pasażu Simonsa przy ul. Dłu-
giej. Całymi dniami operowała rannych, brała też udział
w ewakuacji rannych z pola walki. 27 sierpnia została ran-
na podczas bombardowania kościoła św. Jacka przy ul.
Freta, dokąd przyszła z Pasażu Simonsa z grupą rannych.
Ze Starówki ewakuowana kanałami do Śródmieścia,
była w szpitalu przy Wspólnej 27 do upadku powstania.
Po kapitulacji została wywieziona jako jeniec do obozu
Gross Lübars, a potem do stalagu Oberlangen. Po wy-
zwoleniu w tym obozie zorganizowała ambulatorium
i izbę chorych dla kobiet – byłych jeńców wojennych.

W roku 1945 wyjechała do Włoch, po wciele-
niu do Armii Andersa została oddelegowana
na studia medyczne na uniwersytecie w Bo-
lonii, gdzie uzyskała dyplom lekarza.

Zdemobilizowana w 1947 r., wróciła do Polski i podjęła
pracę w Szpitalu Klinicznym w Szczecinie, początkowo na
Oddziale Chirurgii Dziecięcej, a następnie w I Klinice Chi-
rurgicznej Pomorskiej Akademii Medycznej. Pracowała
tam do kwietnia 1958 r. Była asystentem, a następnie
ordynatorem oddziałów kobiecego, męskiego i urazowe-
go. Dodatkowo prowadziła ambulatorium chirurgiczne
w Pogotowiu Ratunkowym. W 1950 r. Pomorska Akade-
mia Medyczna przyznała Jej tytuł doktora medycyny,
w 1953 drugi stopień specjalizacji chirurgicznej.

W Szczecinie założyła rodzinę, urodziła synów.

W roku 1958 w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Warszawie
przy ul. Litewskiej 16 uzyskała drugi stopień specjalizacji
z chirurgii dziecięcej.

Przeniosła się z dziećmi do Żyrardowa i w 1959 r. objęła
stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej
w Szpitalu Miejskim. Prowadziła oddział aż do wcze-
śniejszej emerytury. Pracowała również w Pogotowiu
Ratunkowym w Żyrardowie.

W latach 1947–1971 publikowała prace naukowe dotyczą-
ce chirurgii, m.in. leczenia naczyniaków skóry, słoniowa-
cizny.

Ponad 40 lat temu kupiła gospodarstwo rolne pod War-
szawą i założyła niewielką stadninę, która istnieje do
dziś. Do ostatnich tygodni życia poświęcała się swojej
drugiej wielkiej pasji – hodowli koni.

Elżbieta Grabowska-Piasecka po wojnie została awanso-
wana do stopnia porucznika Wojska Polskiego. Odzna-
czona Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstań-
czym i innymi medalami.

Kobieta niezłomna, odważna, prawa, dobra. Gromadziło
się wokół Niej grono ludzi, szczególnie młodych, zafa-
scynowanych Jej osobowością, energią i siłą woli. �

Jan Krzysztof Piasecki, syn

ELŻBIETA GRABOWSKA-PIASECKA
(1921–2019)

dr.
Krzysztofa Macieja Gawroñskiego

naszego kolegi i wspania³ego specjalisty.

Wyrazy g³êbokiego ¿alu i wspó³czucia

Rodzinie i Bliskim sk³ada

zespó³ Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿niczego

Szpitala Praskiego

Z g³êbokim ¿alem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr n. med. Annê Nowakowsk¹

pionierkê leczenia mukowiscydozy w Polsce,

przez ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹zan¹ z Instytutem

Matki i Dziecka w Warszawie,

oddaj¹c¹ serce ma³ym pacjentom i ich rodzicom,

Honorowego Cz³onka

Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.

Cz³owieka dobrego, wra¿liwego, skromnego,

do ostatnich chwil blisko zwi¹zanego

ze œrodowiskiem mukowiscydozy.

Nasz¹ Nauczycielkê, Przyjació³kê,

Osobê Blisk¹ i Kochan¹…

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamiêci.

Zak³ad i Klinika Mukowiscydozy

Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy
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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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