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17 GRUDNIA 2019 – 31 STYCZNIA 2020

GRUDZIEŃ

19 10.30 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL, Warszawa, ul. Puławska 18

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

20 13.00–15.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

17.00 „Nazywam się...” – etiuda teatralna o młodych ludziach w Powstaniu Warszawskim,
Klub Lekarza, Warszawa, ul. Raszyńska 54

22 10.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT, Warszawa, ul. Kartezjusza 1

23 10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

24 WIGILIA Biuro OIL nieczynne

25 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

26 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

27 Biuro OIL nieczynne

17.00 „Wiersze i muzyka na pogodną jesień” – koncert Bożeny Sitek, Klub Lekarza

29 10.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT

30 10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

31 SYLWESTER Biuro OIL czynne do godz. 12.00

STYCZEŃ

1 NOWY ROK

2 10.30–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

3 12.00–14.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

5 10.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT

6 ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

7 10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL



Oddano do druku 10 grudnia 2019 r. oprac. mkr

9 9.00–11.30 „E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu”
     i 13.00–15.30 – szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

10 12.00–14.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL

13 10.30–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

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

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

14 17.00–20.00 Spotkanie grupy Balinta, siedziba OIL

15 9.00–11.30 „E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu” – szkolenie ODZ, Radom

17.00 „Znaki Zodiaku – miłość pisana wierszem” – spotkanie z poezją Krzysztofa Schreyera
i Alicji Patey-Grabowskiej, Klub Lekarza

16 9.00–11.30 „E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu”
     i 13.00–15.30 – szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.30–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

18 Kulig lekarski, Polana Jakubów (zbiórka przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego)

19 10.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT

20 10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Spotkanie Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów OIL, program kabaretowy „Ach, ci mężczyźni”,
Klub Lekarza

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

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

22 17.00 „Nowa metoda odbudowy kości w osteoporozie” – wykład, Klub Lekarza

23 9.00–11.30 „E-recepty – wdrożenie do systemu, praktyczne szkolenie z obsługi programu”
     i 13.00–15.30 – szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.30–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

24 DZIEŃ WIEDZY O ZESPOLE MŐBIUSA

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

26 DZIEŃ TRANSPLANTACJI

ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH

10.00 Sportowa Niedziela, Studium Wychowania Fizycznego WAT

27 10.30–14.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

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

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

29 17.00 Spotkanie autorskie Jarosława Wita Dłużniaka, Klub Lekarza

30 10.30–16.00 Dyżur rzecznika praw lekarza, siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej, siedziba OIL

31 12.00–14.00 Dyżur pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, siedziba OIL
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� U NAS W SAMORZĄDZIE

26 Ogłoszenia izbowe

30 30 lat minęło...
– Anetta Chęcińska,
Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

31 Gala jubileuszowa
– Anetta Chęcińska

31 Tablica upamiętniająca 30-lecie samorządu
– Małgorzata Skarbek

34 Dzień Seniora – Małgorzata Skarbek

34 Mikołajki – Małgorzata Skarbek

� CIEKAWE

38 Doniesienia naukowe – Zbigniew Wojtasiński

49 Goniec Medyczny – Jarosław Kosiaty

� PRAWO

40 Szkoda u pacjenta
– Aleksandra Powierża,
Karolina Podsiadły-Gęsikowska

41 Dokumentacja medyczna
w postępowaniu sądowym
– Filip Niemczyk

42 Nowe przepisy prawne
– Beata Kozyra-Łukasiak

� JĘZYK NASZ GIĘTKI

47 Łacina nie umiera
– Piotr Müldner-Nieckowski

� Z NASZEGO KALENDARZA (II str. okładki)
� BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ (str. 16)
� CZARUJĄCY WIECZÓR... (str. 34)
� Z MAZOWSZA (str. 36)
� POSŁUCHAĆ, ZOBACZYĆ... (str. 47)
� OGŁOSZENIA PRO SENIORE (str. 52)
� MUZY I MY (str. 53)
� WSPOMNIENIA (str. 54)

� NA MARGINESIE (str. 4)

� DZIŚ I JUTRO (str. 5)

� OPINIE

9 Rzeczywistość jest tylko jedna!...
– Jarosław Biliński

10 Nie podpisujmy szkodliwie
sformułowanych umów cywilnoprawnych
– to uwłacza godności lekarza
– Artur Drobniak

12 Rózga czy prezent
– Małgorzata Solecka

14 Bez znieczulenia – Marek Balicki

15 Niepewna przyszłość – Paweł Kowal

32 Słowo ostrzejsze niż skalpel
– Paweł Walewski

� WUM W „PULSIE”

14 WUM mówi „nie” językowi nienawiści
– Marta Ewa Wojtach

 � DLA LEKARZY DENTYSTÓW

18 „Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas?”
– Bożena Hoffman

20 Stomatologia małych pacjentów
– wielka sprawa – rozmowa
z prof. dr hab. n. med. Dorotą Olczak-Kowalczyk

� Z NASZEJ PRAKTYKI

22 Leczenie przeciwbólowe chorób
narządu ruchu
– Małgorzata Malec-Milewska

24 Szczepienie kobiet w ciąży
– Łukasz Durajski

27 Papierowe recepty...
– Janusz Jaroszyński

28 E-recepta – instrukcja...

48 Na co choruje polska opieka zdrowotna
– Hanna Odziemska

� NA CZASIE

33 #WSPÓLNEŚWIĘTA
– Renata Jeziółkowska

50 Otyłość – ciężki problem naszych czasów
– Jarosław Kosiaty

� NASZE SPRAWY

6 Wręczenie praw wykonywania zawodu
lekarzom i lekarzom dentystom
– Anetta Chęcińska
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„     e¿eli ¿ycie jest darem Bo¿ym…, to powinno byæ te¿ dla Was ostatecznym i nieodmiennym punktem odniesienia,

który stale trzeba mieæ na uwadze we wszystkich dzia³aniach i ich fazach nale¿¹cych do tak delikatnej sztuki.

Wasza s³u¿ba odnosi siê do istoty ¿yj¹cej od pierwszego momentu, kiedy wykwita zawsze nowa i zdumiewaj¹ca

tajemnica ¿ycia – i dlatego ta Wasza s³u¿ba nabiera prawie ¿e bezpoœrednio charakteru sakralnego”.

Œw. Jan Pawe³ II

przemówienie w szpitalu San Giacomo, 21 XII 1980

Niech œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹ dla Was okazj¹

do wzmocnienia si³ wewnêtrznego cz³owieka i duchowego wzrostu.

Prze¿ywajcie je w gronie rodzinnym, w atmosferze radoœci i zas³u¿onego odpoczynku,

aby odnowione si³y przemieniæ w gorliw¹ s³u¿bê cz³owiekowi choremu.

Niech udziela siê Wam radoœæ i œpiew anio³ów,

zdumienie pasterzy oraz zachwyt Maryi i Józefa.

Gloria in excelsis Deo.

Krajowy duszpasterz s³u¿by zdrowia

ks. Arkadiusz Zawistowski

KAMPANIA SPOŁECZNA

Puste miejsce przy wigilijnym stole to nie tylko tradycja,
ale i zobowiązanie, by być ludzkim i dbać o więzi z rodziną.
Dlatego rok temu po raz pierwszy Komisja Młodych Lekarzy
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie poruszyła trudny problem,
z którym spotyka się w swojej karierze praktycznie każdy lekarz.
Co roku w okresie świątecznym do szpitali trafiają osoby starsze,
mimo braku wskazań medycznych. Powody porzucania bliskich
są różne, od postaw egoistycznych po bezsilność i brak wiedzy,
jak inaczej poradzić sobie w zaistniałej sytuacji.

Po raz kolejny w czasie kampanii mówimy głośno o cichym
problemie, gdy świąteczna hospitalizacja osób starszych
jest wynikiem sytuacji rodzinnej, a nie medycznych wskazań.
Małymi krokami próbujemy zmienić rzeczywistość, by święta stały
się okresem pełnym życzliwości, wzajemnego wsparcia i dobroci.
Hasłem kampanii jest „Buduj więzi – święta spędź z bliskimi”.

Życzymy wszystkim prawdziwie spokojnych i radosnych świąt
w gronie najbliższych.

Komisja Młodych Lekarzy

J
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P
rzez prawie 17 lat kierowałam „Miesięcznikiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls”.
Zdobyliśmy uznanie czytelników, o czym świadczą m.in. przesyłane do nas przez te lata i zamieszczane

w „Pulsie” artykuły oraz listy lekarzy. Nie wszystkie, niestety, mogliśmy opublikować.

„Każde pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień. A nasze nie!

Każde pokolenie ma własny głos. Każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie rozwieje się. A nasze nie!”.

Z tą dedykacją zespołu Kombi życzę wszystkim Państwu sukcesów w życiu osobistym i w pracy, i w zdobywaniu
przyjaciół, i czytelników, a przede wszystkim – pogody ducha.

Jeszcze raz: wszystkiego dobrego dla nas wszystkich w Nowym Roku 2020. �
Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk

Życzenia na Nowy Rok 2020

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Pani Ewie Gwiazdowicz-Włodarczyk za wszystkie lata pracy nad „Miesięcznikiem Okręgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls”, który bardzo długo był jedyną formą stałego kontaktu i przepływu informacji
między izbą a lekarzami. Dziękujemy za ułatwianie nam, lekarzom, uczestniczenia w życiu izby, za poruszanie
istotnych dla nas tematów, za angażowanie się w sprawy samorządu lekarskiego. Życzymy Pani wielu sukcesów
w kolejnych rozdziałach zawodowego życia. �

Kolegium Redakcyjne

„Miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls”

www.miesiecznik-puls.org.pl ––– nr 12/2019 – 1/2020 (296–297)4  



Szanowni
Państwo,
Koleżanki
i Koledzy, F

o
t.

 K
. 
B

a
rt

y
z
e

l

ŁUKASZ JANKOWSKI

prezes ORL w Warszawie

DZIŚ I JUTRO

listopad upłynął w izbie pod znakiem ożywionej pracy.
Z ogromną dumą mogłem, jak co roku, wręczyć naszym
koleżankom i kolegom „Prawo wykonywania zawodu”
lekarza lub lekarza dentysty. Podczas uroczystości wrę-
czono również przyznawaną przez młodych lekarzy
statuetkę „Mentor” dla lekarzy najbardziej aktywnych
w zakresie szkolenia i pomocy młodszym kolegom.
Cieszę się, że wchodzący do zawodu lekarze potrafią
docenić bezinteresowne zaangażowanie starszych ko-
legów w ich kształcenie. Laureatom „Mentora” ser-
decznie gratuluję i dziękuję za dotychczasową pracę
dla naszej społeczności.

Obchodzone w naszej izbie tydzień później 30-lecie
samorządu było okazją do refleksji nad tym, co dotych-
czas udało się osiągnąć, i nad wyzwaniami stojącymi
przed izbą. Z zainteresowaniem odkryliśmy wspólnie,
oglądając filmy i zdjęcia, a także słuchając wspomnień
członków samorządu, że już kilkanaście lat temu nasza
izba m.in. w trakcie jednej z manifestacji maszerowała
pod hasłem „Chore państwo”, którego przesłanie było
przecież tożsame z prowadzoną dziś przez nas kampanią
społeczną ,,Polska to chory kraj”. Inne głoszone przez
wiele lat postulaty również nie straciły na znaczeniu,
a problemy społeczności lekarskiej pozostały niestety te
same. Będziemy starać się to zmieniać, choć droga da-
leka, a cel – jak widać po minionych 30 latach samo-
rządności – aktualny i ambitny.

W relacji z działalności izby w listopadzie nie sposób
pominąć obchodzonego u nas już po raz drugi Dnia
Seniora, z rekordową w tym roku frekwencją. Lekarze
seniorzy są ważnymi członkami naszej społeczności,
nie zapominamy o tym. Życzymy im dużo sił i przede
wszystkim zdrowia!

Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Konsekwent-
nie rozwijamy Biuro Rzecznika Praw Lekarza przez

wzmocnienie pionu administracyjnego, ale przede
wszystkim prawnego. Liczba spraw wpływających do
izby, w tym do rzecznika praw lekarza, jest duża,
a zależy mi na tym, żeby każda porada prawna udzie-
lana pod egidą OIL była na wysokim merytorycznie
poziomie.

Tegoroczne izbowe mikołajki cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, że zmuszeni byliśmy zorganizować
aż dwa spotkania z Mikołajem. Gościliśmy prawie 600
chętnych do zabawy lekarskich dzieci i wnuków. To dla
mnie ogromny powód do radości, choć skłania też do
zastanowienia, czy w przyszłym roku, w związku ze
świetną frekwencją, nie zorganizować imprezy poza
siedzibą izby. Statystyki dotyczące „becikowego”
z ostatnich miesięcy dają powód do optymizmu – na
obszarze działania naszej izby rodzi się obecnie 2,5
dziecka „lekarskiego” dziennie, więc zapotrzebowanie
na wizytę św. Mikołaja będzie rosło.

Izba to również sprawy „przyziemne”. W ostatnich
dniach udało się wykupić pomieszczenia wynajmowane
dotychczas od spółdzielni Mokpol, czyli całość pomiesz-
czeń od ul. Puławskiej, w których mieści się m.in. Ośro-
dek Doskonalenia Zawodowego oraz Biuro Obsługi
Lekarza. Dzięki tej transakcji już od grudnia nie musimy
płacić czynszu za wynajem izbowych lokali. Zaoszczę-
dzone pieniądze będą przeznaczane na działalność na
rzecz członków naszej społeczności, np. wzmocnienie
pionu prawnego izby.

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia chciał-
bym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdro-
wych, pogodnych i rodzinnych świąt. Aby ten czas był
prawdziwą chwilą oddechu od codziennych trosk
i gonitwy. A tym z nas, którzy dyżurują w święta, życzę
samych zdrowych pacjentów i tradycyjnie spokojnego
dyżuru. �
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Najważniejszy dokument

– To jest państwa dzień – podkreślił prezes Okręgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, witając młodych le-

karzy oraz towarzyszących im rodziców i bliskich na uroczystości

wręczenia „Prawa wykonywania zawodu lekarza” i „Prawa wyko-

nywania zawodu lekarza dentysty”, która odbyła się 9 listopada

2019 r. Gratulując zebranym ukończenia studiów i stażu pody-

plomowego, przypomniał, że otrzymanie najważniejszego dla

lekarza dokumentu wiąże się nie tylko z prawami, ale i z obo-

wiązkami. – Do tych obowiązków zostaliście świetnie przygoto-

wani. Macie doskonałe wykształcenie. Jako lekarze jesteście

poszukiwani w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Skandynawii.

Kiedy słyszycie, że 68 tys. lekarzy jest potrzebnych w polskim

systemie ochrony zdrowia, to znaczy, że właśnie wy jesteście

potrzebni. Zostańcie i pracujcie w polskich szpitalach

i przychodniach.

P
rowadzący spotkanie wiceprezes ORL Jarosław Biliński przypomniał, że
profesja lekarza jest zawodem zaufania publicznego. – Wiąże się z nim
bardzo wiele chwil wzniosłych, ale też chwil smutnych, porażek i rozcza-

rowań. To nie tylko zawód, lecz pasja, misja, powołanie i zobowiązanie. Gratu-
luję państwu osiągnięcia, które dzisiaj potwierdzacie – mówił.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że odebraliście staranne i dobre wykształce-
nie. Mam nadzieję, że będzie pomocne w codziennej ciężkiej pracy. Życzę
wam wszystkim, aby w waszym zawodowym życiu było znacznie więcej
sukcesów niż porażek – z takim przesłaniem do młodych lekarzy zwrócił się
prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Patrzcie na swoich nauczycieli, na swoich mistrzów. Myślę, że każdy
z was ma w swoim otoczeniu osoby, na które zawsze może liczyć.

Na uroczystości Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentowali również
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, i prof. Marek Kuch, kierownik Katedry
i Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.
Wśród zaproszonych gości byli Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny,

Wręczenie praw
wykonywania
zawodu
lekarzom
i lekarzom dentystom
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NASZE SPRAWY
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Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika praw pacjenta, Filip Nowak, dyrektor
MOW NFZ, Janusz Sobolewski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go, Paweł Chęciński, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warsza-
wy. Uroczystość zaszczycili obecnością prof. Marek Krawczyk, przewodniczą-
cy Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, były
rektor WUM, Mieczysław Szostek, prezes Stowarzyszenia Wychowanków
Warszawskiej Medycyny i Farmacji, a także prof. Waldemar Kostewicz, prezes
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
reprezentowała Krystyna Podgórska-Baraniecka. Na spotkanie przybyli rów-
nież Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Justyna Mary-
nowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Mateusz
Kowalczyk, sekretarz ORL w Łodzi, oraz Paweł Olszewski, dziekan Wydziału
Medycznego Uczelni Łazarskiego.

W imieniu młodych lekarzy do zebranych przemówił Simon Ziemka. Gratulu-
jąc koleżankom i kolegom wyboru trudnego, odpowiedzialnego i, jak podkre-
ślił, jednego z najbardziej elitarnych zawodów, zaapelował o włączanie się
w działalność środowisk medycznych, które walczą o poprawę warunków
pracy lekarzy. Wystąpienie zakończył prośbą: – Abyście zawsze pamiętali
o swoich mistrzach, zawsze odnosili się do siebie z szacunkiem, nie bali się
prosić o pomoc i tej pomocy zawsze udzielali pacjentom, młodszym kolegom
i sobie nawzajem.

Podczas uroczystości prezes Łukasz Jankowski odebrał przyrzeczenie lekar-
skie od lekarzy, którzy ukończyli uczelnie medyczne poza granicami Polski.

Nagrodą im. prof. Władysława Szenajcha, przyznawaną przez prezesa ORL
w Warszawie, uhonorowano młodych medyków, którzy uzyskali w roku akade-
mickim 2018/2019 najlepsze wyniki egzaminu końcowego. W gronie absolwen-
tów z najlepszym wynikiem Lekarskiego Egzaminu Końcowego znaleźli się:
Krzysztof Bartnik (89,90 proc.), Marta Góral (88,66 proc.) i Alina Szewczuk
(87,37 proc.). Za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowe-
go nagrodzono: Milenę Sawicką (87,37 proc.), ex aequo Magdalenę Goliszek
i Klaudię Kłosok (86,36 proc.) oraz Ewę Woszczyk (84,92 proc.).

Wręczone zostały także statuetki „Mentora” na wniosek Komisji Młodych
Lekarzy przyznawane przez ORL w Warszawie lekarzom, którzy z pasją i po-
święceniem uczą zawodu młodych odbywających staż podyplomowy.
Zaszczytny tytuł otrzymali: Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz (w kategorii lekarz
dentysta), Tomasz Czerski (w kategorii lekarz specjalista) i Michał Zabłocki
(w kategorii lekarz rezydent).

– To nagroda od lekarzy dla lekarzy – podkreślił Tomasz Czerski. – Ma wielką
wagę. Chcę przekazać kolegom, którzy kończą studia, żeby pamiętali, że chory
jest wszędzie taki sam. W każdym ośrodku zdrowia chce być dobrze i mądrze
leczony.

Prezentację na temat działań Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie przed-
stawiła koordynator mediów Maria Kłosińka. Młodzi lekarze mieli okazję do
rozmów w kuluarach z przedstawicielami samorządu lekarskiego i zapoznania
się z założeniami izbowej akcji #WspólneŚwięta, zwracającej uwagę na pro-
blem pozostawiania w okresie świątecznym w szpitalach osób starszych bez
wskazań medycznych.

Najbardziej oczekiwanym momentem uroczystości i jej aktem końcowym
było wręczenie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”. To szczególne
świadectwo gotowości do zawodowej, lekarskiej samodzielności przekazali
młodym lekarzom prezes Łukasz Jankowski, wiceprezes Dariusz Paluszek,
Mery Topolska-Kotulecka, członek Prezydium ORL, Paweł Doczekalski, prze-
wodniczący Komisji Młodych Lekarzy, oraz Piotr Winciunas, przewodniczący
Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. W tym roku Okręgowa
Izba Lekarska w Warszawie przygotowała 437 „Praw wykonywania zawodu
lekarza” i 140 „Praw wykonywania zawodu lekarza dentysty”.                         ach
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Najlepsi na egzaminach końcowych
Krzysztof Bartnik, który miał najlepszy wynik na egzaminie LEK (89,90 proc.)
i otrzymał Nagrodę im. prof. W. Szenajcha, powiedział po uroczystości:
– Odkąd pamiętam, byłem ogromnie zainteresowany biologią i chemią,
a decyzja o wyborze medycyny była naturalnym krokiem w celu realizacji zain-
teresowań. W czasie studiów pracowałem pod okiem doc. Emiliana Snarskiego
w kole naukowym przy Oddziale Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkolo-
gii WUM. To właśnie praca w kole dawała mi ogromną motywację do nauki
i pozwalała skupić się na pogłębianiu medycznych umiejętności. Interesowa-
łem się i nadal interesuję hematologią, ale ostatecznie jako specjalizację wy-
brałem radiologię. Nie porzuciłem jednak hematologii całkowicie, prowadzę
obecnie projekt we współpracy z Kliniką Hematologii.

Specjalizację rozpocznę w II Zakładzie Radiologii Klinicznej w Szpitalu przy
ul. Banacha, gdzie jestem również doktorantem. Szczególnym zainteresowa-
niem darzę radiologię interwencyjną. To bardzo dynamicznie rozwijająca się
dziedzina i widzę w niej miejsce realizacji swoich pomysłów.

Rok 2018 był dla mnie naprawdę bardzo intensywny – ostatni rok studiów,
Lekarski Egzamin Końcowy, a przede wszystkim ślub. Po weselu pozostały mi
zaledwie trzy tygodnie do egzaminu, mimo to uzyskałem dobry wynik. Myślę,
że jest w tym ogromna zasługa mojej żony, która bardzo mnie wspierała przez
cały okres nauki. Nie mogę również zapomnieć o rodzicach – to właśnie oni
zapewnili mi idealne warunki do nauki i jestem im za to naprawdę wdzięczny.

Dla wielu z nas uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest początkiem nowe-
go etapu w życiu. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić wszystkich świeżo
upieczonych lekarzy i życzyć im satysfakcji z wykonywania zawodu.

Drugie miejsce zajęła Marta Góral (88,66 proc., druga nagroda), która powie-
działa: – Zawsze interesowałam się biologią i chemią. Zawsze też byłam am-
bitna. Gdy zdałam maturę z bardzo dobrym wynikiem, zdecydowałam się na
wybór kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Są-
dziłam, że wykonywanie zawodu lekarza jest najskuteczniejszym sposobem
niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym. Nie mam w rodzinie lekarzy,
a chciałam i będę troszczyć się o jej zdrowie. Uczyłam się przez wszystkie lata
studiów, uważam, że jestem sumienna. Doby wynik LEK jest końcowym efek-
tem całych studiów. Zdecydowałam się robić specjalizację z rentgenologii
i diagnostyki obrazowej. Dostałam miejsce rezydenckie w Szpitalu im. Dzie-
ciątka Jezus przy ul. Chałubińskiego. Wiem, że dziedzina jest trudna, ale mam
obszerną wiedzę i myślę, że z tego względu dam sobie radę. Już podczas
stażu podyplomowego zwracałam uwagę na badania radiologiczne, chodzi-
łam do tej pracowni. Radiologia często kojarzy się z niebezpieczeństwem
naświetleń. Wiem, że współcześnie to zupełnie nieaktualne. A dziedzina jest
niezwykle interesująca.

Będą leczyć w Polsce
Prawo wykonywania zawodu otrzymały również cztery osoby spoza Polski.
Jedna z nich, Zhanna Gavrilets (pochodząca z Ukrainy), powiedziała: – Pocho-
dzę z polskiej rodziny, urodziłam się na Ukrainie, ale od czterech lat mieszkam
z mężem i córką w Polsce, w Warszawie. Syn też jest lekarzem, ale pracuje na
Ukrainie. Medycynę skończyłam na Ukrainie i pracowałam w medycynie ratun-
kowej. Tutaj nostryfikowałam dyplom, odbyłam staż, a teraz miałam szczęście
odebrać dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Polsce.
Staż odbywałam w Szpitalu Czerniakowskim, ale obecnie nie pracuję nigdzie.
Dorabiam jako wykładowca w szkołach policealnych, gdzie uczą się asystentki
stomatologiczne, opiekunki, technicy masażyści. Wykładam anatomię, fizjote-
rapię, pierwszą pomoc medyczną. Chciałabym zostać lekarzem rodzinnym.

Najważniejsze, co chcę powiedzieć: jestem dumna z tego, że mieszkam
w Polsce, dostałam tutaj wsparcie, pomoc od Okręgowej Izby Lekarskiej, od
lekarzy, z którymi pracowałam, od wielu innych osób. Kocham ten kraj i chcę
tu pracować. �                                                                                     Notowała: mkr

 Krzysztof Bartnik

Marta Góral

Zhanna Gavrilets

NASZE SPRAWY
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Jeden z czytelników moich comiesięcznych felieto-
nów zwrócił uwagę, że rzeczywistość jest tylko
jedna – nawiązując do tytułu listopadowego felie-

tonu „Nowa czy stara rzeczywistość?”. Zainspirowało
mnie to do głębszego zastanowienia się nad tym stwier-
dzeniem i obleczenia go poszewką z naszego podwórka
– rzeczywistością systemu ochrony zdrowia.

Definicja ze słownika języka polskiego mówi, że rzeczy-
wistość to „to, co istnieje naprawdę”, podobnie mówi
encyklopedia: „Rzeczywistość to wszystko to, co istnie-
je”. Są to zatem zjawiska i byty, które zostały opisane,
potwierdzone lub udokumentowane przez naukę oraz
w ujęciu filozoficznym, zjawiska pojęciowe – niekoniecz-
nie namacalne, ale jasno zdefiniowane. Idąc dalej,
w filozofii zachodniej, nowożytnej rzeczywistość może
być definiowana w oparciu o fakty i jest to rzeczywistość
subiektywna, opisywana modelami matematycznymi
i aksjomatami, dzięki czemu staje się rzeczywistością
rozszerzoną, oraz postrzegana przez pryzmat własnych
doznań i doświadczeń. Wikipedia rozwija temat rze-
czywistości subiektywnej – w szerszym i podmioto-
wym sensie prywatne doświadczenia, ciekawość
i selektywność obserwacji wpływają na osobistą inter-
pretację zdarzeń i kształtują rzeczywistość danej oso-
by. Ta rzeczywistość może pokrywać się w dużym
stopniu z rzeczywistością innych, ale istnieją jej ele-
menty unikalne dla tej osoby.

Postanowiłem spojrzeć na ochronę zdrowia w Polsce,
biorąc pod uwagę wszystkie trzy definicje, sprawa jest
bowiem niezwykle ciekawa i poważna. Zacznę od rzeczy-
wistości definiowanej w kategoriach subiektywnych.
Przyszło mi bowiem, jako reprezentantowi zawodu leka-
rza, ale i działaczowi społecznemu, mówić o ochronie
zdrowia jako „smutnej rzeczywistości”, na temat której
więcej narzekamy niż się nią chwalimy. Może rzeczywi-
ście nie jest tak źle i to ja mam zaburzoną percepcję, jaźń
bądź ocenę sytuacji. Toż niejeden polityk, a ostatnio dość
często ministrowie zdrowia i politycy partii rządzących
mówią, że jak na te nakłady, które Polska przeznacza na
ochronę zdrowia, i braki kadrowe, z którymi się borykamy,
nasz system jest superwydajny i może należy się tym

chwalić? Wydolny system ochrony zdrowia – jak go zdefi-
niować? Co świadczy o wydolności systemu? Bo wydaje
mi się, że jesteśmy już tutaj w kategorii – system jest wy-
dolny, gdyż ludzie nie umierają na ulicach. Dziękuję za
taki pryzmat. No, ale może rzeczywiście to ja mam pesy-
mistyczne nastawienie i mój perfekcjonizm nie pozwala
zaliczyć naszego systemu ochrony zdrowia do wydolnych,
wydajnych i takich, którymi można by się chwalić.

Ba, zaryzykuję i postawię odważną hipotezę, że tak jak ja
myślących i oceniających system lekarzy jest w Polsce
co najmniej 70–80 tys.! 70–80 tys. subiektywnych rze-
czywistości definiujących nasz system ponurymi określ-
nikami. To już chyba mówi coś więcej o rzeczywistości
ochrony zdrowia w Polsce i być może zakrawa na defini-
cję obiektywną! Opartą na faktach! Fakty bowiem są
niezaprzeczalne: w większości statystyk europejskich
i światowych Polska ze swoim systemem ochrony zdro-
wia, zarówno pod względem ekonomicznym, wydajno-
ści, spełniania potrzeb zdrowotnych obywateli, jak
i pod względem wydolności, zajmuje ostatnie lub jedno
z ostatnich miejsc. To są fakty, obiektywne mierniki,
które opisują nasz system w kategoriach bardzo ponu-
rych… Można zatem zawierzyć tym 70 czy 80 tys.
rzeczywistości subiektywnych i uznać je za rzeczywi-
stość obiektywną.

Ale Szanowni Państwo jest, jak wspomniałem, jeszcze
wyższy poziom rzeczywistości – ten, który można opisać
modelami matematycznymi, który daje najszersze i naj-
bardziej wiarygodne spojrzenie na „rzeczywistą rzeczy-
wistość”. I wiecie Państwo co? Boję się nawet wchodzić
w ten temat, bo okaże się, że trzeba by nasz system
ochrony zdrowia jak najszybciej zburzyć, zaorać i rozpo-
cząć budowanie czegoś opartego na faktach, liczbach,
dowodach naukowych, a nie poruszać się tylko w prze-
strzeni gaszenia pożarów, mamienia nieświadomych
obywateli i zwykłego oszukiwania. Może „rzeczywiście”
król jest nagi? Definicję tego ostatniego „rzeczywiście”
pozostawiam Państwa ocenie. Życzmy sobie, aby w No-
wym Roku dojść przynajmniej do porozumienia, którą
definicję rzeczywistości dla naszego systemu ochrony
zdrowia zastosujemy. To będzie prawdziwy sukces! �

OPINIE

Rzeczywistość
jest tylko jedna!

Teraźniejsza
JAROSŁAW BILIŃSKI
wiceprezes ORL w Warszawie
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA
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OPINIE

I najpewniej to jego wina, że tak dużo leczył i nieprze-
rwanie pracował. Gdyby dyrektor zatrudniał pracownika
na etacie, takie sytuacje nie miałyby (prawdopodobnie)
miejsca, bo ograniczeniem są przepisy prawa pracy
(choć  zarządzający podmiotami nierzadko łamią prawo,
nie mogąc sobie poradzić z zapewnieniem ciągłości
opieki nad pacjentem, i zmuszają do pracy niezgodnej
z przepisami), a zatrudniając na kontrakcie, przynajmniej
ma czyste sumienie i furtkę prawną – „do whatever you
want”. A że dyrektorzy, szczególnie mniejszych placó-
wek, chcą jeszcze i jeszcze, mamy efekt w postaci faktur
wystawianych przez „zleceniobiorców”, „podwykonaw-
ców” itp. na kilkaset godzin w miesiącu. I tak ta ochrona
zdrowia w Polsce się toczy i wiąże koniec z końcem,
byleby jakoś było. Jak mawiał wojak Szwejk: „Jeszcze
nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było”. To chyba powin-
no być motto NFZ.

Podsumowując, chcę podkreślić, że daleki jestem od
strofowania za pracę w ramach umowy cywilnopraw-
nej. W końcu przynosi obiektywnie wyższe dochody
zatrudnionym lekarzom i w pewien, w Polsce opaczny,
sposób daje poczucie wykonywania wolnego zawodu.
Nie można się jednak ślepo godzić na czasami szoku-
jące zapisy kontraktowe: lekarz zarobi 100 zł/godz.,
ale odejmie mu się od kwoty wynagrodzenia wszyst-
kie środki, które świadczeniodawca wyda na zlecone
przez niego badania, lub „w przypadku niedyspozycji
i niemożności stawienia się w pracy w wyznaczonym
w grafiku terminie lekarz sam zobowiązuje się do znale-
zienia za siebie zastępstwa. Dodatkowo zobowiązany
jest do zapłaty kary w wysokości dwukrotności wyna-
grodzenia dyżurowego za nieświadczenie osobiste
usług medycznych w wyznaczonym terminie”. W pierw-
szej sytuacji rodzi się pytanie: czy nasze postępowanie
ma prowadzić do diagnostyki i leczenia pacjenta, czy
do wypełniania kalendarza wizyt kontraktowanych
z NFZ i wpływać na skracanie kolejek? W drugiej sytu-
acji pytanie jest bardziej brutalne: czy zawód lekarza
jest zawodem cieszącym się estymą i pewną elitarno-
ścią, czy sprowadza się do roli niewolnika lub chłopa
pańszczyźnianego?

Koleżanki i Koledzy, dbajcie o godność, a jej elementem
musi być wysokość wynagrodzenia za pracę oraz posza-
nowanie przez przełożonych! Szanujcie się sami! Jak nie
zrobimy tego razem, jako grupa zawodowa, niedługo
już nikt nie będzie się z nami liczył. �
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ARTUR DROBNIAK, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,

członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

Klinika Endokrynologii Ginekologicznej WUM

Analizując raport Naczelnej Rady Lekarskiej
dotyczący skali i rodzaju zatrudnienia lekarzy
w Polsce, zadaję sobie pytanie: co się stało

z tradycjonalistami przywiązanymi do danej placówki
i odpowiadającymi za ciągłość opieki nad pacjentami,
zatrudnionymi w ramach umowy o pracę? Hmm… wy-
mierają, tak jak próbują nam sugerować statystyki?
Wiedzmy, że nie! Lekarze ci są raczej zmuszani przez
zarządzających placówkami do konwersji formy zatrud-
nienia na tzw. umowę cywilnoprawną.

Według danych, którymi dysponuje NRL, już ponad
połowa lekarzy w Polsce pracuje w ramach umowy kon-
traktowej, a nie umowy o pracę/umowy-zlecenia (lub
innej oskładkowanej formy zatrudnienia). Oczywiście
część lekarzy pracujących w placówkach kontraktowa-
nych przez NFZ jest zatrudnionych na tzw. etacie,
a w swojej działalności komercyjnej – na tzw. kontrakcie.
Jednakże w wielu szpitalach w ciągu ostatniej dekady
nastąpiła transformacja umów o pracę na umowy cywil-
noprawne. Powszechnie wiadomo, że sytuacja ta ma
miejsce głównie w związku z korzyściami płynącymi
z tego rodzaju umowy dla pracodawcy. Po pierwsze, dla
świadczeniodawcy jest to opłacalna forma zatrudnienia,
ponieważ nie musi wypłacać ekwiwalentu urlopowego,
nie musi opłacać zwolnienia lekarskiego ani urlopu ma-
cierzyńskiego dla przyszłej matki będącej w ciąży (cho-
dzi oczywiście o pierwsze 33 dni zwolnienia). Chce mieć
pracownika – niewolnika, który często (tak stanowią
umowy, sic!) musi znaleźć dla siebie zastępstwo w przy-
padku niedyspozycji zdrowotnej.

Po drugie, gdy ktoś nie będzie ślepo wykonywał jego
poleceń, to natychmiast lub w odstępie jednomiesięcz-
nym można go zwolnić. Ponadto w sytuacji najbardziej
dla medyka przykrej, gdy zostanie pozwany przez pa-
cjenta, szpital umywa ręce, a w przypadku wytoczenia
sprawy przeciw szpitalowi dyrekcja próbuje obarczyć
winą podwykonawcę, za którego w sensie prawnym
uważany jest lekarz, twierdząc, że szpital nie uczestni-
czył w domniemanym przewinieniu.

Wreszcie, co się dzieje w skrajnej sytuacji, jaką jest śmierć
doktora w piątej dobie dyżuru? Wówczas pojawiają się
głosy, że przecież ten pracownik nie był pracownikiem
szpitala, lecz wyłącznie prowadził własną działalność,
a w szpitalu był chyba „przez przypadek”, bo tak akurat
wypadał grafik i nikt mu nie kazał tyle pracować.

Nie podpisujmy szkodliwie sformułowanych

umów cywilnoprawnych

– to uwłacza godności lekarza
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czy prezent
MAŁGORZATA SOLECKA

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

OPINIE

„Czas jest ojcem prawdy” – pisał François

Rabelais już w XVI w. Niekiedy na potwierdze-

nie prawdy, czyli stanu faktycznego, trzeba

rzeczywiście czekać długo, całymi latami.

W sprawie rzekomego zwiększania finanso-

wania ochrony zdrowia wystarczyło poczekać

do połowy listopada, gdy OECD opublikowało

raport „Health at a Glance”.

Nie żeby dane z raportu były jakimś zaskocze-
niem. Już w październiku 2018 r. Małgorzata
Gałązka-Sobotka, wiceprzewodnicząca Rady

NFZ i jedna z liderek ministerialnej debaty „Wspólnie
dla zdrowia”, przestrzegała, że nadchodzi weryfikacja
– obiektywna, bo zewnętrzna – zapisów ustawy 6 proc.
PKB na zdrowie. A konkretnie, że zapisane w ustawie
wskaźniki mapy drogowej, która ma doprowadzić do
owych 6 proc. PKB, nijak się mają do rzeczywistości.
– Już za kilka tygodni zostanie opublikowany raport OECD.
Dla OECD nie jest ważne, jak my liczymy wskaźnik. Nasze
nakłady zostaną przeliczone tak samo, jak liczy cała Eu-
ropa, a Europa liczy nakłady publiczne do PKB w danym
roku, którego ta statystyka dotyczy. Oczywiście na nasz
własny rachunek wewnętrzny możemy liczyć nakłady
wstecznie, ale pamiętajmy, że na światowych konferen-
cjach i tak będziemy musieli mówić, jak wyglądamy na
tle tych państw według statystyk OECD – stwierdziła.

Słowo stało się ciałem. Według danych OECD publiczne
nakłady na zdrowie w Polsce wyniosły w 2018 r. około
4,4 proc., choć – według ustawy 6 proc. PKB – powinny
przekraczać 4,8 proc. PKB. I przekroczyły, tyle że PKB
sprzed dwóch lat.

A problemów w systemie przybywa: zadłużenie ogółem
SP ZOZ, skrzętnie ukrywane przez Ministerstwo Zdrowia
aż do wyborów, ujrzało światło dzienne. Niemal 14 mld
zł (na 30 czerwca 2019 r.). A gdzie zobowiązania instytu-
tów i spółek z udziałem podmiotów publicznych? Gdzie
informacje o zobowiązaniach wymagalnych?

Nic dziwnego, że po optymistycznych tonach, które
dominowały jeszcze kilka miesięcy temu w debacie
„Wspólnie dla zdrowia” (czy ktoś pamięta jeszcze, że
jednym z jej głównych motywów przewodnich było
stwierdzenie, że środków na zdrowie przybywa i będzie
przybywać tak radykalnie, iż możemy nie zdążyć ich
właściwie zagospodarować), nie ma już śladu. Przeciw-
nie. – Należy pamiętać, że siła nabywcza pieniądza, który
mamy do dyspozycji w NFZ, systematycznie słabnie
o wskaźnik inflacji – oceniała podczas eksperckich debat
Gałązka-Sobotka. Bo choć roczna inflacja oscyluje wokół
3 proc., wskaźnik wzrostu cen w sektorze usług medycz-
nych jest ponaddwukrotnie wyższy (6,5 proc.). – W ciągu
ostatnich lat odnotowywaliśmy wzrost nakładów w NFZ
na same świadczenia zdrowotne na poziomie około
5 proc. To znaczy, że mimo rosnącej dynamiki nakładów,
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będziemy za to w stanie kupić mniej. I rzeczywiście, za-
równo w podstawowej opiece, jak i w AOS, kupujemy
porównywalnie tyle świadczeń co w 2015 r. – tłumaczyła
wiceprzewodnicząca Rady NFZ.

Stąd coraz śmielej i głośniej powtarzany postulat, by
jednak wrócić do dyskusji, jak naprawdę, realnie, zwięk-
szać nakłady na zdrowie. A konkretnie – w jaki sposób
sfinansować ten wzrost. Na przykład – i to również
w ostatnich tygodniach często pojawiający się postulat
– podnosząc składkę zdrowotną do 11 proc.

Podniesienie składki to idea mocno wybrzmiewająca na
konferencjach ekspertów. Przykładowo w listopadzie
2019, na Kongresie „Zdrowie Polaków 2019”, którego
głównym organizatorem był prof. Henryk Skarżyński.
O ile jednak eksperci (również przedstawiciele instytucji
państwowych, instytutów medycznych, a nawet NFZ)
pomysłowi podniesienia składki kibicują, a nawet przy-
klaskują, politycy partii rządzącej problemu zdają się nie
widzieć. Ba, konsekwentnie powtarzają mantrę o rady-
kalnym, bezprecedensowym i historycznym wzroście
finansowania, gwarantowanym ustawą.

Ustawa się samofinansuje, pieniędzy nominalnie przyby-
wa, bo zwiększanie wynagrodzeń i zatrudnienia wyprze-
dza wzrost PKB – podkreślają tymczasem ekonomiści,
oceniając, że w warunkach spowolnienia wzrostu, wyha-
mowania dynamiki płac sfinansowanie wzrostu przewi-
dzianego w ustawie jest mało realne.

A co mają do powiedzenia tzw. czynniki najwyższe?
– Zwiększyliśmy finansowanie z 70 mld zł do 106 mld zł,
czyli o ponad 50 proc.! – mówił w exposé po powołaniu
nowego rządu premier Mateusz Morawiecki. Rzeczywi-
ście, w 2014 wydatki publiczne na zdrowie wyniosły
70 mld zł. I stanowiły porównywalny odsetek PKB do
tego z 2018 r.

Za mijanie się z prawdą, pudrowanie rzeczywistości
i absolutne ignorowanie faktów należy się, jak wiadomo,
rózga. Czas przyspieszył, święty Mikołaj do niektórych
przyszedł już w listopadzie z okazałą rózgą… A nawet
dwiema.

Pierwsza, ogromna rózga, to wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego, który orzekł – streszczając sentencję – że pań-
stwo nie może przerzucać skutków wprowadzanych
przez siebie zmian w systemie ochrony zdrowia (tu nale-
żałoby przypomnieć – sieć szpitali, normy zatrudnienia
pielęgniarek, minimalne wynagrodzenia pracowników
medycznych, ale też część regulacji dotyczących wyna-
grodzeń lekarzy) na szpitale i samorządy terytorialne.
Za niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia i koszty
rosnące szybciej niż przychody nie powinni odpowiadać
dyrektorzy szpitali ani starostowie czy wojewodowie.
A kto? Oczywiście – NFZ. Albo jeszcze inaczej – państwo.

Skutki wyroku TK są w tej chwili trudne do przewidzenia.
Wiadomo tylko, że za około 18 miesięcy (czas będzie
biegł od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, ale chyba
nikt nie przypuszcza, że rząd publikację wstrzyma)
ochrona zdrowia znajdzie się w zupełnie innej rzeczywi-
stości. Długi szpitali nie znikną, nie zniknie – należy się
obawiać – problem niedofinansowania. Pytanie, co
z tym fantem zrobią decydenci…

Druga, nieco mniejsza rózga (za to wyraźnie kolczasta)
to wystąpienie Adriana Zandberga w debacie nad
exposé. Lider lewicy, jak stwierdzili komentatorzy, nie
brał jeńców, a jednym z wiodących wątków jego prze-
mówienia były właśnie kwestie związane z ochroną
zdrowia. Zapowiedź złożenia dwóch projektów – o le-
kach refundowanych za 5 zł oraz o przeznaczeniu
7,2 proc. PKB na zdrowie szybko i „bez żadnych księgo-
wych sztuczek”, nawet przy założeniu, że Prawo i Spra-
wiedliwość nie dopuści ich do pierwszego czytania,
to dla rządu i koalicji rządzącej ogromny problem.
Niezależnie od tego, jak oceniany jest program lewicy
(konkretnie partii Razem, którą Zandberg reprezentuje)
w sprawach zdrowia, na scenę polityczną wkroczyła
razem – nomen omen – z Razem nowa jakość nowocze-
snej, mocno socjalnej lewicy. PiS będzie się musiało
z tym wyzwaniem zmierzyć. Bez możliwości sięgania

po argument: – Mieliście osiem lat... �
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OPINIE

W
 ostatnich miesiącach me-
dialną karierę, w związku

z rozprawą przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE w sprawie
kredytów frankowych, zrobił ter-

min klauzula abuzywna. Oznacza on niedozwolone po-
stanowienia w umowach zawieranych między przedsię-
biorcą a konsumentem. Prawny zakaz ich stosowania
jest oczywistym środkiem ochrony konsumenta.

Skojarzenie z klauzulami abuzywnymi nasuwa się przy
okazji nagłośnienia przez dr. Bartosza Fiałka z OZZL
sprawy skandalicznych umów cywilnoprawnych prze-
widujących pomniejszanie wynagrodzeń lekarzy
o koszty zlecanych przez nich badań dodatkowych.
Sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące narusze-
nie interesów pacjentów i lekarzy wydaje się tu nie
budzić wątpliwości.

Jak to? Istnieje przecież duży niedobór lekarzy, a dyrek-
torzy narzekają w mediach, że muszą stawać na głowie,
aby pozyskać nowych medyków dla swojego szpitala,
mając przy tym na myśli głównie warunki finansowe.

Z faktami jednak trudno dyskutować. Dr Fiałek zilustro-
wał problem na Facebooku kopią swojej korespondencji
e-mailowej z niepubliczną przychodnią, w której chciał
się zatrudnić. Szybko doszło do ujawnienia kolejnych
faktów dotyczących także umów zawieranych przez
placówki publiczne. Sprawą zajął się rzecznik praw

pacjenta, zareagował też NFZ. Być może zostaną wpro-
wadzone zmiany w prawie.

Widać, że komercjalizacja w opiece zdrowotnej może
pociągać za sobą nieprzewidywalne zagrożenia. Problem
z kosztami badań miał amerykański Medicare. W latach
80. XX w. niektórzy lekarze zwiększali dochody ze swojej
praktyki, dodając narzuty do rachunków za badania, które
były wykonywane za ich pośrednictwem w pobliskich
laboratoriach. Chcąc zapobiec nadużyciom, Medicare
zabronił stosowania tego typu narzutów i nakazał, aby
laboratoria wystawiały rachunki bezpośrednio pacjentom.
Część lekarzy przestała pośredniczyć w badaniach
laboratoryjnych pacjentów. Zawyżone opłaty znikły,
a pacjenci szukali tańszych laboratoriów. I o to chodziło.
Jednak wielu innych lekarzy, chcąc zrekompensować
utracone zyski, zaczęło wykonywać badania we własnych
laboratoriach tworzonych przy swoich gabinetach. Bada-
nia takie okazywały się z reguły drogie, a ich jakość niska.
Wykonywane były często przez niewykwalifikowanych
pracowników, nie stosowano także systemów monitoro-
wania jakości. W efekcie opieka stała się mniej wydajna
i niezwykle droga, ponieważ lekarze, czemu trudno się
dziwić, dążyli do zwiększenia dochodów, wykorzystując
nieprzemyślaną regulację prawną. Jaka z tego wynika
lekcja? Wprowadzenie prawnego zakazu stosowania
klauzul niedozwolonych w umowach cywilnoprawnych
z lekarzami jest nieuchronne. Są tu oni niewątpliwie
stroną słabszą. Trzeba to jednak zrobić rozważnie. �

Bez znieczulenia

T
rwa proces, który Katarzyna Pikulska, jedna z liderek
protestu lekarzy rezydentów z jesieni 2017 r., wyto-

czyła Telewizji Polskiej S.A. Rektor prof. Mirosław Wiel-
goś udzielił publicznego wsparcia pani doktor 14 listopa-
da, kilka dni przed zapowiedzianym początkiem
procesu.

„Stanowczo sprzeciwiam się szkalowaniu kogokolwiek
zabierającego głos w debacie publicznej oraz manipu-
lowaniu informacjami w celu podważania wiarygodno-
ści i prawdziwości motywacji działania osób mających
odmienne zdanie. Szukanie »haków«, publikowanie
informacji z życia prywatnego, podsycanie hejtu

skierowanego pod czyimkolwiek adresem uważam za
niedopuszczalne i destrukcyjne dla prowadzenia rzeczo-
wej dyskusji, opartej na argumentach merytorycznych”
– stwierdził prof. Mirosław Wielgoś w oświadczeniu
przekazanym dziennikarzom i opublikowanym w me-
diach społecznościowych.

Rektor przypomniał, że jesienią 2017 r. Warszawski Uni-
wersytet Medyczny udzielał wsparcia mediacyjnego
podczas trudnych negocjacji Porozumienia Rezydentów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
z Ministerstwem Zdrowia. Wówczas w Samodzielnym
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, którego

WUM W „PULSIE”

WUM mówi „nie”
językowi nienawiści
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30-lecie obalenia muru

berlińskiego, 30-lecie aksamitnej
rewolucji. Taki był bieżący rok.
Epoka, w którą wchodziliśmy trzy
dekady temu, właśnie się kończy.

Wyborcy, którzy poszli głosować 4 czerwca 1989 r.,
tego nie wiedzieli, ale wielu polityków przewidywało
jej kres. Częścią nowej Unii Europejskiej, w którą
przekształciła się EWG, miały być także państwa środ-
kowoeuropejskie. Amerykańscy stratedzy myśleli, jak
militarnie związać Europę Środkową z NATO. Płynęli-
śmy do pewnego i bezpiecznego portu, jak to ludzie,
myśląc, że coś dzieje się na zawsze, bo takie ludzkie
jest to czekanie na wieczny spokój, który za życia pra-
wie nigdy nie przychodzi.

Chcieliśmy być Zachodem i mamy: jesteśmy Zacho-
dem, ale ze wszystkimi jego problemami. Gdy nieba-
wem będziemy podsumowywali rok 30-leci i jubile-
uszy, będzie jasne tylko jedno – że wszystko znowu
jest niejasne. Polska jest częścią zachodniego świata
i ma zachodnie problemy, które – jak się okazuje
– tylko potęgują naszą niepewność: wielkie migracje,
zmiany klimatu, choroby, nowe ideologie. Jak świat
poradzi sobie z przeludnieniem niektórych rejonów
i dramatycznym spadkiem liczby urodzeń w bogatych
obszarach Zachodu, szczególnie w starej Europie? Czy
Wielka Brytania opuści Unię Europejską? Czy Europa
stanie się, jak pisał wielki amerykański historyk Walter

Laqueur, „Disneylandem” dla turystów z Azji? Ten
strach ludzi Zachodu przed rzeczywistością, która
zburzyła święty spokój pięknej epoki po zwycięstwie
nad komunizmem, rodzi dwa rodzaje wyzwań: poli-
tyczno-kulturowe i medyczne.

Siedzą zatem mądre głowy na uniwersyteckich wy-
działach politologicznych oraz socjologicznych i radzą
nad niepewną przyszłością. A może wiedza o niej
znajduje się na wydziałach medycyny? Przecież nieraz
już w historii to natura regulowała najpoważniejsze
problemy polityczne, cywilizacyjne i ekosfery. Czasem
były to katastrofy naturalne, czasami epidemie
– w każdym razie sprawy, na których zaistnienie poli-
tycy nie mieli wpływu, najwyżej w jakimś stopniu byli
w stanie pomagać w usunięciu ich skutków lub prze-
widzieć następstwa. Podobnie jest tym razem. Nie
znamy odpowiedzi na pytanie, jak długo może żyć
człowiek, chociaż widzimy, że nawet w najlepiej zor-
ganizowanych zachodnich społeczeństwach skok dłu-
gości życia już wyhamowuje. A jeśli dzięki postępowi
w medycynie uda się jednak wydłużyć statystyczną
długość życia, jak będą wyglądały rządy sprawowane
przez starych ludzi na Zachodzie i w jaki sposób starzy
i bogaci będą się bronić przed przybyszami z Afryki
czy Azji? Czy może część problemów rozwiąże za nas
natura i głównym problemem będą już niebawem
tylko choroby cywilizacyjne i antybiotykooporność?
Tym razem rzeczywistość może nas zaskoczyć jeszcze
bardziej niż przed trzema dekadami. �

PAWEŁ KOWAL

Niepewna przyszłość

podmiotem tworzącym jest uniwersytet, trwał protest
głodowy lekarzy rezydentów. Dr Katarzyna Pikulska wraz
z wieloma innymi lekarzami zrzeszonymi w Porozumie-
niu Rezydentów OZZL domagała się ogłoszenia i formal-
nego zagwarantowania społeczeństwu realizacji reformy
ochrony zdrowia, która zapewnić miała: zwiększenie
nakładów na ochronę zdrowia do poziomu europejskie-
go, nie niższego niż 6,8 proc. PKB, w ciągu trzech lat,
likwidację kolejek, rozwiązanie problemu braku perso-
nelu medycznego, likwidację biurokracji, poprawę wa-
runków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

„Porozumienie Rezydentów OZZL, w tym dr Katarzyna Pikul-
ska, walczyło i nadal zabiega w imieniu pacjentów o kom-
pleksową reformę ochrony zdrowia. Postulaty protestujących
lekarzy rezydentów sprzed dwóch lat nadal są aktualne i waż-
ne dla całego społeczeństwa, także dla środowiska WUM.
Od wielu lat wskazujemy potrzebę zwiększenia nakładów na
ochronę zdrowia, zwłaszcza większego finansowania szpitali
klinicznych, które leczą, realizują zadania naukowe i kształcą
adeptów zawodów medycznych” – podkreślił rektor.

W ostatnim czasie prof. M. Wielgoś kolejny raz odnosi
się do atmosfery i stylu prowadzenia debaty publicznej,
której wszyscy jesteśmy świadkami, i stanowczo sprze-
ciwia się wypowiedziom nawołującym do dyskrymina-
cji innych osób.

– Uważam, że niezabranie głosu jest wyrażeniem mil-
czącej zgody na podżeganie do nienawiści, niszcze-
nie tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem
poglądów, postaw i stylów życia. Narastająca w spo-
łeczeństwie ksenofobia oraz powtarzające się przy-
padki dyskryminacji i przemocy budzą stanowczy
sprzeciw władz i całej społeczności akademickiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mówimy
NIE! językowi nienawiści pogłębiającemu podziały
w naszym społeczeństwie, narastającej agresji i prze-
jawom wrogości, które mają miejsce – zaznaczył prof.
M. Wielgoś podczas tegorocznej inauguracji roku
akademickiego. �

Rzecznik prasowy WUM Marta Ewa Wojtach
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P
rogram Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajeli-
towego, Dojelitowego i Metabolizmu „Szpital
Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Leczenie

przez żywienie” i wyróżnianie placówek Dobrej Praktyki
Żywienia Klinicznego jest inicjatywą niezmiernie cie-
kawą i mogącą przynieść korzyści wszystkim zaintereso-
wanym. Adresatem tego programu są placówki medycz-
ne, pacjenci oraz NFZ jako publiczny płatnik.

Z danych występujących w piśmiennictwie wynika, że
od 35 do 55 proc. pacjentów rozpoczynających hospita-
lizację jest niedożywionych, a problem podczas leczenia
szpitalnego pogłębia się i określany jest jako niedoży-
wienie szpitalne. Zjawisko obserwuje się w niemalże
wszystkich systemach opieki zdrowotnej, m.in. we Wło-
szech, w Wielkiej Brytanii, Danii czy w Stanach Zjedno-
czonych. Obecnie mówmy już o zjawisku „głodowania
w krainie obfitości”.

Leczenie przez żywienie może niewątpliwie przynieść
korzyści pacjentom w terminalnej fazie choroby nowo-
tworowej, w chorobach neurologicznych, pacjentom
nieprzytomnym, w okresie okołooperacyjnym, pacjen-
tom oddziałów chirurgicznych i ortopedycznych.

W 2012 r. w zarządzeniach prezesa NFZ został zapisany
obowiązek oceny stanu odżywienia pacjenta przyjętego
do szpitala. Obowiązek ten dotyczy wszystkich oddzia-
łów, z wyjątkiem SOR, i musi znaleźć odzwierciedlenie
w historii choroby. Przeprowadza się go za pomocą
Nutritional Risk Screening 2002 i Subjective Global
Assessment. Jeżeli na podstawie wymienionych kwe-
stionariuszy stwierdza się ryzyko niedożywienia, należy
przeprowadzić badania pogłębione: wywiad żywienio-
wy, badania antropometryczne i biochemiczne.

Niestety, często na tym się kończy zainteresowanie sta-
nem odżywienia chorego, a najczęściej stosowaną
formą żywienia pacjentów, którzy nie mogą przyjmować
pokarmów doustnie, jest podawanie zmiksowanych dań

BIEŻĄCE PROBLEMY OKIEM NFZ

LECZENIE PRZEZ ŻYWIENIE
szpitalnej kuchni. Powodem są koszty. Jednak jeśli spoj-
rzymy na nie z szerszej perspektywy, zobaczymy, że
u chorych niedożywionych obserwuje się znaczny
wzrost powikłań powodujący dłuższy pobyt w szpitalu
i dłuższą rekonwalescencję, a nawet zwiększenie śmier-
telności. Szacuje się, że stosowanie leczenia żywienio-
wego może skrócić okres hospitalizacji o 6–10 dni. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że tzw. koszt hotelowy obecnie
przewyższa często kwotę 250 zł/dobę, wydatki ponie-
sione przez szpital mogą się dość znacznie zmniejszyć.

NFZ jako publiczny płatnik jest odpowiedzialny za efek-
tywne gospodarowanie publicznymi finansami. Zapew-
nienie najwyższej jakości udzielanych świadczeń jest
fundamentem istnienia funduszu wpisanym w jego mi-
sję. Zgodnie ze strategią zaczynamy płacić za jakość
udzielanych świadczeń. Z tego punktu widzenia szcze-
gólnie zasługują na wyróżnienie inicjatywy, takie jak
„Leczenie przez żywienie”, które wprowadzają placówki
szpitalne przestrzegające najwyższych norm i standar-
dów w leczeniu żywieniowym.

Jeśli mówimy o płaceniu za jakość i dążeniu do prawidło-
wego żywienia, warto wspomnieć o ciekawym pilotażu
„Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie
poporodowym – Dieta Mamy”. Celem programu jest za-
pewnienie specjalnego żywienia m.in. pacjentkom od-
działów ginekologiczno-położniczych i neonatologicz-
nych. Na ten cel NFZ przeznaczy 24,57 mln zł rocznie.

Niewątpliwie istotnym elementem leczenia pacjenta
jest właściwe żywienie. Dlatego należy pamiętać
o ustaleniu potrzeb energetycznych chorego,
z uwzględnieniem jego wieku, schorzenia i przewidy-
wanej aktywności – człowiek młody, intensywnie re-
habilitowany potrzebuje znacznie większej podaży
energii niż osoba starsza, wyłącznie leżąca. �

Anna Sibilska,
kierownik Delegatury MOW NFZ w Płocku

W 50. rocznicę uzyskania tytułu lekarza i lekarza dentysty na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
przez absolwentów kursu 1964–1970 władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wręczą dokumenty

odnowienia dyplomu. Uroczystość odbędzie się 27 czerwca 2020 r. w Auli Centrum Medycznego
i w salach recepcyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2A.

Do odnowienia dyplomu konieczne jest dostarczenie do 2 kwietnia 2020 r. kopii dyplomu na adres:
jurekjanowicz@gmail.com. Informacje: dr Jerzy Janowicz, tel. 601-253-713.

Odnowienie dyplomu lekarzy i lekarzy stomatologów,
absolwentów Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie,

rocznik 1964–1970
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KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW

Bożena Hoffman

„Co mi, Panie, dasz
w ten niepewny
czas?”*

Piękne i oczywiste, ale dla lekarza dentysty trudne
w realizacji. Od czasu kiedy przeprowadzono reformę
służby zdrowia, a więc od powołania kas chorych, które
w 2003 r. zlikwidowano, by zastąpił je NFZ, a potem
(w 2009) wprowadzenia koszyka stomatologicznych
świadczeń gwarantowanych, żyjemy i pracujemy
w dwóch światach stomatologicznych. NFZ jako mono-
polista ograniczył zakres usług, znacząco zaniżył wyce-
ny procedur stomatologicznych, wprowadził limity przy-
jęć pacjentów. Jak się pracuje na kontrakcie z NFZ,
pewnie już się przekonaliście. Młody lekarz dentysta nie

ma dużego wyboru miejsc pracy. Etatów prawie
nie ma, jeszcze gorzej jest

z miejscami specjali-
zacyjnymi. Z ogólnej
liczby rezydentur me-
dycznych na stomato-
logię przypada zaledwie
3 proc.

Zostaliśmy wypchnięci
poza system, zmuszeni do
zakładania własnej dzia-
łalności, ze wszystkimi

tego konsekwencjami. Za-
trudnieni w większych jed-
nostkach nie odczuwają
jeszcze mnogości i tempa
zmian przepisów organizacyj-
no-administracyjno-sanitar-
nych. Ci, którzy odważą się na

założenie własnego gabinetu,
szybko przekonają się, ile cza-
su, nerwów i wysiłku poświęcą
na dostosowywanie się do kolej-
nych „zmian rozporządzeń do
rozporządzeń”.

Nie będę obiecywać, że będzie
łatwo. Nie będzie, ale jest coś, dla
czego te wszystkie niewygody war-
to cierpieć – to satysfakcja z dobrze

wykonanej pracy, radosny uśmiech i wdzięczność pa-
cjentów. Naszym nowym kolegom szczerze gratulujemy
i życzymy wszystkiego dobrego na zawodowej drodze
życia. �

6 listopada odbyła się piękna uroczystość

wręczenia prawa wykonywania zawodu,

zorganizowana przez OIL w Warszawie.

140 młodych lekarzy dentystów po odbyciu

stażu podyplomowego wyjdzie spod skrzydeł

opiekunów i rozpocznie samodzielną pracę.

P
atrząc na roześmiane, szczęśliwe
i dumne twarze, zastanawiałam się,
jakich rad i wskazówek mogę im

udzielić, ja – starsza koleżanka po fachu.
Kiedy mój rocznik kończył studia, każdy
z nas miał zagwarantowane miejsce pra-
cy na etacie! Wszyscy, którzy chcieli, byli
bardziej ambitni, mogli specjalizować
się w wybranej dziedzinie. Pacjentów
leczono według ich rzeczywistych
potrzeb i problemów. Było biednie,
ale spokojnie i przewidywalnie. Wy-
konywanie tak odpowiedzialnego
zawodu jak nasz musi odbywać się
w spokojnej atmosferze zapewnia-
jącej skupienie się na leczeniu
pacjentów.

Przypomnę zasady przyświecają-
ce naszemu zawodowi:

Art. 4 ustawy o zawodzie

lekarza i lekarza dentysty

– lekarz ma obowiązek wyko-
nywać zawód zgodnie ze
wskazaniami i aktualną
wiedzą medyczną, dostęp-
nymi mu metodami i środ-
kami zapobiegania, rozpo-
znawania oraz leczenia
chorób, zgodnie z zasadami etyki
lekarskiej i z należytą starannością.

Art. 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej

– salus aegroti suprama lex esto – najwyższym nakazem
etycznym lekarza jest dobro pacjenta.

Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania
administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania
tej zasady. * Fragment refrenu piosenki autorstwa Beaty Kozidrak.
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Spotkanie
implantologów

14. Międzynarodowy Świąteczny Wieczór
Implantologiczny poświęcony był sukce-

som, powikłaniom i leczeniu w implantologii.
Wykłady wygłosili klinicyści z zagranicy i Polski.
Spotkanie było okazją do dyskusji, dzielenia się
doświadczeniami i integracji środowiska. Konfe-
rencję objęła patronatem Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie. Wiceprezes ORL ds. lekarzy den-
tystów Dariusz Paluszek (na zdjęciu z gospoda-
rzem spotkania prof. Andrzejem Wojtowiczem,
prezesem OSIS) podkreślił, że izba jest otwarta na
współpracę z towarzystwami naukowymi. �  ach

Radosnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,

spêdzonych w gronie rodziny oraz bliskich.

Kole¿ankom i Kolegom, wszystkim Czytelnikom „Pulsu”

¿yczymy, aby œwi¹teczny czas up³yn¹³ w zdrowiu i szczêœciu,

a w 2020 r. – wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i zawodowym.

Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w Warszawie
oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów
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Ilu jest w Polsce stomatologów dziecięcych?

Ze specjalizacją – około 700. Mówiąc o leka-
rzach dentystach zajmujących się stomato-
logią dziecięcą, nie mam jednak na myśli

wyłącznie osób z tytułem specjalisty. Wśród członków
Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej jest wie-
lu lekarzy specjalistów stomatologii dziecięcej, ale też
wielu, którzy tej specjalizacji nie mają, lecz z powodze-
niem zajmują się leczeniem dzieci.

Jak pracuje się z dziećmi w gabinecie

stomatologicznym?

Pedodoncja, czyli stomatologia dziecięca, nie jest łatwą
dziedziną. Wyzwanie dla lekarza stanowi chociażby po-
rozumienie, które w tym przypadku musi mieć miejsce
nie tylko na linii lekarz – pacjent. Dziecku towarzyszą
rodzice, opiekunowie. Naszym zadaniem, trudnym
i odpowiedzialnym, jest współpraca z pacjentem, odpo-
wiednie podejście do niego i kształtowanie postawy

Stomatologia
małych pacjentów
– wielka sprawa

Z prof. dr hab. n. med. Dorotą Olczak-Kowalczyk, konsultantem krajowym w dziedzinie

stomatologii dziecięcej, prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej,

rozmawia Anetta Chęcińska.
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stomatologicznej, walka z obawami, lękami dziecka

i jego opiekunów. Chcę podkreślić, że stomatologia

dziecięca to specjalność interdyscyplinarna. Zajmujemy

się wadami rozwojowymi i urazami zębów, próchnicą,

profilaktyką ortodontyczną. W naszej praktyce są ele-

menty chirurgii, leczenia protetycznego. Nierzadko

sprawujemy opiekę nad pacjentami z chorobami ogól-

noustrojowymi.

Z jakimi problemami medycznymi mierzy się

stomatologia dziecięca?

Na pewno walczymy z próchnicą. Jest chorobą cywiliza-

cyjną, ale w innych krajach dane statystyczne nie są tak

porażające jak u nas. W Polsce ponad 80 proc. pacjen-

tów ma zmiany próchnicowe. Dzieci nie tylko tracą zęby,

ale żyją z bólem, z czego nie zdajemy sobie sprawy, gdyż

próchnica doprowadza do powikłań miejscowych i ogól-

noustrojowych. Próchnica zębów mlecznych wpływa na

stan zębów stałych. Należy przypominać, że leczenie

zębów z próchnicą niweluje jedynie skutki choroby, a nie

przyczynę. Naszym obowiązkiem przed zastosowaniem

terapii jest obniżenie ryzyka choroby.

Dlaczego w Polsce skala zjawiska jest tak duża?

Główną przyczynę próchnicy stanowi zbyt duża zawar-

tość cukrów w diecie. Statystyczny Polak rocznie spoży-

wa ponad 40 kg białego cukru, dwukrotnie więcej niż

zaleca WHO. A przecież są jeszcze cukry naturalne.

Dostają się do naszego organizmu w jogurtach, sokach

owocowych. Dlatego dzieci dla zaspokojenia pragnienia

powinny pić wodę. Przeciwdziałaniu próchnicy nie

sprzyjają pojawiające się w mediach społecznościowych,

niepoparte dowodami naukowymi informacje o rzekomej

szkodliwości fluoru. A przecież pasta do zębów z fluorem

jest jednym z największych osiągnięć zdrowia publiczne-

go na świecie – jej wprowadzenie znacząco ograniczyło

występowanie próchnicy. To profilaktyka absolutnie bez-

pieczna i konieczna, zwłaszcza w Polsce, gdzie zawartość

fluoru w wodzie pitnej jest bardzo niska i nie osiąga tzw.

poziomu profilaktycznego.

Dzieci zbyt rzadko odwiedzają lekarza dentystę?

Przed wszystkim trafiają do niego zbyt późno. Tzw. sto-

matologia szkolna (niezależnie od tego, czy gabinet

będzie się mieścił w szkole, czy w sąsiedztwie placówki

oświatowej), o której ostatnio głośno, to niewielki krok

naprzód, choć na pewno w kierunku zwiększenia do-

stępności opieki dentystycznej dla części populacji.

A co z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym?

Jeżeli zęby mleczne zostały zaniedbane, to uczeń

w pierwszych klasach szkoły podstawowej ma już

próchnicę zębów stałych.

Dzieci powinny mieć nieograniczony dostęp do leczenia

dentystycznego. Wycena procedur stomatologicznych

u dzieci pozostawia wiele do życzenia, mimo że stosuje-

my tzw. współczynnik korygujący. W naszej specjalności

nie wyróżniono procedur specjalistycznych, jak w przy-

padku innych specjalności stomatologicznych. Obowią-

zują nas świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci

i młodzieży, a przecież mamy specjalistów, którzy zajmują

się naprawdę poważnymi zagadnieniami: leczeniem

endodontycznym zębów z niezakończonym rozwojem,

urazami i wieloma innymi. Nie dysponujemy ośrodkami

referencyjnymi, do których byliby kierowani pacjenci

w trudnych przypadkach terapeutycznych. Nasza spe-

cjalizacja jest traktowana mniej poważnie niż inne, tak

nomen omen po dziecinnemu. Tymczasem stomatologia

małych pacjentów służy wielkiej sprawie.

Jakie cele stawia sobie Polskie Towarzystwo

Stomatologii Dziecięcej?

Przede wszystkim pragniemy szerzyć wiedzę dotyczącą

praktycznych aspektów naszego zawodu. Po drugie,

bardzo bym chciała, aby stomatologia dziecięca nabra-

ła większego znaczenia, była doceniana. W naszej

specjalności potrzebna jest olbrzymia wiedza i umiejęt-

ności. I tacy specjaliści są. Bardzo chciałabym też za-

cieśnić współpracę interdyscyplinarną ze specjalistami

w innych dziedzinach stomatologii, ale także z pedia-

trami, lekarzami rodzinnymi i laryngologami. Ich rola

w kształtowaniu postaw zdrowotnych, także w zwróce-

niu uwagi pacjentom na profilaktykę stomatologiczną,

jest ogromna. Od wielu lat współpracujemy z Polskim

Towarzystwem Pediatrycznym, przekazujemy wiedzę

na temat zasad współpracy pediatry z dentystą. Orga-

nizujemy też własne szkolenia. Przed nami duże, śmia-

ło mogę powiedzieć: międzynarodowe, wydarzenie.

28 i 29 lutego 2020 r. zapraszamy do Warszawy na kon-

ferencję PTSD.

Jakim zagadnieniom będzie poświęcona?

Poruszymy szeroki zakres zagadnień istotnych dla naszej

specjalizacji. Będziemy mówili m.in. o bezpieczeństwie

profilaktyki fluorkowej, o podejściu do dziecka w gabi-

necie (o metodach psychologicznych i behawioralnych),

kiedy zastosować sedację (uspokojenie farmakologiczne

lub znieczulenie ogólne). Powiemy o zasadzie minimal-

nej inwazyjności w leczeniu i metodach nieoperacyjnych

bez opracowywania ubytków, np. metodzie reminerali-

zacyjnej lub infiltracji. W programie konferencji znajdą

się zagadnienia urazowo-chirurgiczne i dotyczące zabu-

rzeń rozwojowych. Obecnie tematem bardzo interesują-

cym stomatologów jest tzw. hipomineralizacja trzonow-

cowo-siekaczowa, choroba, którą obserwujemy od

niedawna, a w przypadku której postępowanie lecznicze

jest trudne. Mimo wielu badań epidemiologicznych

i etiologicznych nadal niewiele wiemy o tym, dlaczego

pierwsze zęby trzonowe wyrzynają się z wadą rozwo-

jową. W myśl zasady, aby zacieśniać współpracę inter-

dyscyplinarną, postanowiliśmy wprowadzić do progra-

mu tegorocznej konferencji tematykę laryngologiczną.

Zależy nam, aby zagadnienia, o których będziemy mówi-

li, były inspirowane praktyką. Na pewno każdy znajdzie

coś interesującego dla siebie. Udział w konferencji zapo-

wiedziało wielu znakomitych wykładowców i ekspertów

z zagranicy (prof. Avijit Banerjee, prof. Marie Hosey

i prof. Nigel Pitts z Kings College London oraz prof.

Norbert Krämer z Uniwersytetu w Gissen) i z Polski.

Szczegółowy program konferencji będzie zamieszczony

na stronie internetowej PTSD. �
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Zabiegi minimalnie

inwazyjne stosowane

w leczeniu bólu

w narządzie ruchu

Do tej grupy należą zabiegi, których wyko-

nanie nie wiąże się z potrzebą nacinania

skóry. Procedura polega na podaniu

w okolicę objętą procesem chorobowym (staw, okolicę

okołostawową w przypadku entezopatii) lub w okolicę

nerwu zaopatrującego chore miejsce leku znieczulające-

go miejscowo, opioidu lub leku o działaniu przeciwza-

palnym/przeciwbólowym. Najczęściej wykonywane blo-

kady swoim działaniem obejmują nerwy, zwoje i sploty

obwodowe oraz stawy, przyczepy ścięgien mięśni, wię-

zadła lub bolesne punkty zlokalizowane w tkankach

miękkich (trigger pioint). Innym rodzajem oddziaływania

na tkanki zlokalizowane w sąsiedztwie zakończenia

igły/elektrody jest neuromodulacja. Temperatura uzyski-

wana w tkankach w okolicy końca elektrody i pole elek-

tromagnetyczne powodują zmianę aktywności (modula-

cję) komórek zwojów i/lub splotów nerwowych.

Podstawowym wskazaniem do wykonywania blokad jest

ból utrzymujący się mimo leczenia zachowawczego lub

znaczne jego nasilenie. Blokady wykonuje się w celach

diagnostycznych, prognostycznych i terapeutycznych.

Do ich bezpiecznego i precyzyjnego wykonania nie-

zbędna jest szczegółowa wiedza z zakresu anatomii

topograficznej oraz właściwie wyposażony gabinet za-

biegowy/sala operacyjna (sprzęt resuscytacyjny, aparat

do fluoroskopii i/lub ultrasonografii).

Blokady diagnostyczne służą do potwierdzania źródła

bólu oraz zróżnicowania rodzaju włókien nerwowych

przewodzących ból, m.in. bólu pochodzenia somatycz-

nego czy współczulnego. Przykładem mogą być blokady

stawów międzywyrostkowych kręgosłupa pozwalające

zróżnicować szyjnopochodny i naczyniopochodny ból

głowy.

Blokady prognostyczne służą do planowania dalszego,

bardziej inwazyjnego leczenia w przypadku pozytywnej

reakcji na ich wykonanie. Przykładem może być kwalifi-

kacja do zabiegu termolezji m.in. nerwu nadłopatkowe-

go lub gałązek tylnych nerwów rdzeniowych.

Celem blokad terapeutycznych jest przerwanie prze-

wodnictwa w nerwach czuciowych i współczulnych lub

podanie leków w bezpośrednią okolicę toczącego się

procesu chorobowego.

Dostawowe wstrzyknięcia glikokortykosteroidów stoso-

wane są od wielu lat w OA, zwłaszcza stawu kolanowe-

go. Najczęściej wykorzystywana jest mieszanina octanu

metyloprednizolonu (40 mg) lub betametazonu (2 mg)

z 1-proc. lidokainą (3 ml). Wyniki badań randomizowanych

wykazują, że dostawowe wstrzyknięcia steroidów skutecz-

nie łagodzą dolegliwości bólowe, ale korzyści z ich stoso-

wania są krótkotrwałe. Znacząca redukcja bólu w po-

równaniu z rezultatem stosowania placebo utrzymuje

się około 1 tygodnia, mniejsza w ciągu następnych 2–3

tygodni, natomiast nie udowodniono korzystnego efektu

po upływie 4 tygodni od iniekcji. Stosując steroidy, nara-

żamy pacjenta również na groźne powikłania infekcyjne

w stawie i zmiany martwicze w chrząstce stawowej.

Wstrzyknięcia dostawowe można wykonywać także

z użyciem leków znieczulających miejscowo, opioidów

(w zmienionym chorobowo stawie znajdują się recep-

tory opioidowe, co często wykorzystujemy w leczeniu

bólu ostrego), leków homeopatycznych, kwasu hialuro-

nowego.

W OA dochodzi do zmniejszenia produkcji płynu

stawowego i zawartości w nim kwasu hialuronowego.

W literaturze można znaleźć dane potwierdzające sku-

teczność kwasu hialuronowego w leczeniu choroby zwy-

rodnieniowej kolan, zarówno w zmniejszaniu bólu, jak

i poprawie sprawności stawu. Efekt przeciwbólowy

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

Z NASZEJ PRAKTYKI

cz. 7
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utrzymuje się nawet 6 miesięcy, jednak uzyskać go moż-

na dopiero po dłuższym okresie (wolne działanie) i po

wykonaniu serii iniekcji (3–5, w zależności od użytego

preparatu). Przyznanie wiodącej roli kwasu hialuronowe-

go wymaga dalszych, dobrze zaplanowanych badań.

Wstrzyknięcia dostawowe i okołostawowe substancji

homeopatycznych i różnych wyciągów przypominają-

cych składem płyn stawowy mają bardzo ograniczoną

wartość leczniczą, nie mają wiarygodnych badań,

w dodatku niosą ze sobą ryzyko wielu powikłań.

Pewne możliwości w leczeniu OA opierają się na wyni-

kach najnowszych badań i obejmują autologiczne prze-

szczepy chrząstki z niezmienionych stawów lub z ho-

dowli, modyfikowanie chondrocytów drogą inżynierii

genetycznej.

Stale prowadzone są badania nad stosowaniem kwasu

hialuronowego, siarczanu glukozaminy i chondroityny,

a także nad zastosowaniem leków przeciwcytokino-

wych, nadal jednak podstawowe znaczenie ma wczesne

wykrywanie choroby i kompleksowe postępowanie, za-

leżne przede wszystkim od stopnia jej zaawansowania.

PODSUMOWANIE

Rozpoczynając leczenie przeciwbólowe, warto zadać

sobie następujące pytania.

1. Dlaczego boli?

Ból krzyża jest najczęściej związany z chorobami kręgo-

słupa, ale może być również spowodowany promienio-

waniem z raka trzustki.

2. Od kiedy boli?

Gdy uzyskamy odpowiedź na to pytanie, wiemy czy

mamy do czynienia z bólem ostrym, czy przewlekłym.

3. Jak boli?

Dzięki odpowiedzi na to pytanie możemy się zoriento-

wać, jaki jest patomechanizm bólu. Leki będą skuteczne,

jeżeli zastosujemy właściwe w danym rodzaju bólu.

4. Gdzie boli?

Odpowiedź na to pytanie pozwoli dobrać lek najlepiej

penetrujący do miejsca bólu, a uniknąć leku, który

w dane miejsce nie dociera.

5. Na ile boli?

Uzyskanie odpowiedzi na to pytanie umożliwi dobranie

leków z odpowiedniego szczebla drabiny analgetycznej

oraz zdobycie informacji o skuteczności terapii.

6. Jakie są inne charakterystyczne cechy bólu?

Przykładowo: ból w narządzie ruchu, który nasila się

podczas ruchu i ustępuje podczas odpoczynku, jest bó-

lem przeciążeniowym, somatycznym – mechanicznym,

natomiast ból, który nie ustępuje w spoczynku i nasila

się w nocy, jest bólem zapalnym. �
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Szczepienie
kobiet w ciąży
Łukasz Durajski, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w Warszawie

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Szczepienie kobiet w ciąży nadal budzi

wiele kontrowersji, nawet wśród lekarzy

ginekologów. Zalecenia są tutaj jednak jasne

i oczywiste. Gdy kobieta planuje ciążę, łatwiej

jej zaplanować również szczepienia.

Jakie szczepienia warto mieć wykonane

przed zajściem w ciążę?

� ospa wietrzna,

� odra, świnka, różyczka,

� grypa,

� WZW B.

Jakie szczepionki można podawać kobietom w ciąży?

Przede wszystkim podajemy szczepionki inaktywowane

(zabite). Nie można podawać kobietom w ciąży „żywych”

szczepionek (ospa wietrzna, MMR – odra, świnka, różyczka).

W ciąży można szczepić:

� przeciw grypie,

� przeciw krztuścowi (jako szczepionką dTap – przeciw

błonicy, tężcowi i krztuścowi),

� inaktywowanymi szczepionkami tylko w uzasadnio-

nych sytuacjach narażenia na zakażenie, np. związa-

nych z planowanymi podróżami.

Nie ma dowodów potwierdzających możliwość uszko-

dzenia płodu po zaszczepieniu kobiety w ciąży inakty-

wowanymi szczepionkami bakteryjnymi, wirusowymi lub

zawierającymi toksoidy.

Dlaczego szczepimy kobiety w ciąży przeciwko grypie?

Jest bardzo groźna dla przebiegu ciąży i rozwoju płodu,

dlatego szczepienia stanowią profilaktykę przed powi-

kłaniami po grypie. W literaturze znaleźć można infor-

macje o poronieniach, porodach przedwczesnych i za-

każeniach wrodzonych u noworodków. Zazwyczaj

szczepienie wykonywane jest od II trymestru ciąży,

ale istnieje możliwość podania szczepionki w każdym

okresie ciąży.

Dlaczego szczepimy kobiety w ciąży przeciw

krztuścowi?

To groźna choroba zakaźna, szczególnie dla noworod-

ków i niemowląt do 6. miesiąca życia. W celu zmniejsze-

nia ryzyka Advisory Committee on Immunization

Practices (ACIP; Amerykański Komitet Doradczy

ds. Szczepień) zaleca szczepienia dTpa między 27. a 34.

tygodniem ciąży.

Dlaczego szczepimy przed ciążą przeciw ospie

wietrznej?

Zachorowanie na ospę wietrzną w I i II trymestrze ciąży

może być związane z wystąpieniem u noworodka zespo-

łu ospy wietrznej wrodzonej (z wadami wrodzonymi

kończyn, ośrodkowego układu nerwowego).

Czy były przeprowadzane rzetelne badania

ukazujące przewagę szczepienia

nad nieszczepieniem?

Takie badania były już przeprowadzane. Jednym z nich

jest badanie wykonane w Dhace, w Bangladeszu: 340

kobiet w III trymestrze ciąży otrzymało szczepionkę prze-

ciwko grypie lub szczepionkę przeciwko pneumokokom.

U kobiet zaszczepionych przeciwko grypie wystąpiło

mniej zachorowań (odpowiednio o 36 i 25 proc.) na cho-

roby układu oddechowego przebiegające z gorączką.

W badaniu w USA, obejmującym 1160 par matka – nie-

mowlę, zaobserwowano, że w latach 2002–2005 ryzyko

zachorowań na grypę było mniejsze u niemowląt, któ-

rych matki zaszczepiono przeciwko grypie w czasie cią-

ży, niż u dzieci matek nieszczepionych.

Więcej informacji na stronie ECDC: https://

www.cdc.gov/vaccines/pregnancy/hcp/guidelines.html

Toksoidy oraz inaktywowane szczepionki przeciwbakte-

ryjne i przeciwwirusowe są bezpieczne i nie powodują

powikłań ani u matki, ani u płodu.

Nie zaleca się szczepienia kobiet w ciąży szczepionkami

„żywymi”.

W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach (także

w Polsce, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych)

kobietom w ciąży zaleca się szczepienie przeciwko:

� grypie � tężcowi i krztuścowi (dTap).

Podanie szczepionki kobiecie w ciąży zwiększa liczbę

przeciwciał, które przyszła mama w II i III trymestrze

ciąży przekazuje swojemu dziecku, co daje mu ochronę

w pierwszych miesiącach życia.

Zgodnie z zaleceniami ACIP (przy Centers for Disease

Control and Prevention) oraz American College of Ob-

stetrics and Gynecology (ACOG), warto szczepić kobiety

ciężarne, szczególnie gdy korzyści wynikające ze szcze-

pień przewyższają ryzyko.

Nie zaleca się szczepić kobiet w ciąży przeciwko:

� odrze � śwince � różyczce � ospie wietrznej � gruźlicy.

Wszystkie te szczepionki można stosować w okresie

poporodowym i podczas karmienia piersią.
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Gdzie znajdziemy zalecenia dotyczące szczepień

kobiet w ciąży?

��Program Szczepień Ochronnych ogłaszany co roku

przez głównego inspektora sanitarnego.

��Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 sierpnia 2018 r.

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołopo-

rodowej („profilaktyka chorób zakaźnych w okresie

okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne”).
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Zgodnie z zaleceniami AAP, American Academy of Fami-
ly Practice oraz ACOG szczepienie przeciwko grypie nie
stanowi przeciwwskazania do karmienia piersią.

Jak ze szczepień wykonywanych podczas ciąży

matki korzysta noworodek?

Grypa

II i III trymestr ciąży jest czynnikiem ryzyka powikłań
i zgonów z powodu grypy. Biorąc pod uwagę potencjal-
ne korzyści dla kobiet i ich przyszłych dzieci, w 2005 r.
zalecenie, aby szczepić kobiety w ciąży, wydała Świato-
wa Organizacja Zdrowia (WHO).

We wspomnianych bardzo szeroko zakrojonych bada-
niach klinicznych w Bangladeszu zaobserwowano także
korzyści u dzieci: spadek zachorowań na choroby układu
oddechowego w przypadku szczepień przeciwko grypie
wyniósł 29 proc., a 42 proc. w przypadku szczepień
przeciwko pneumokokom w stosunku do noworodków
z ciąż bez szczepień. Dodatkowym atutem okazały się
przeciwciała przeciwko grypie klasy IgA w mleku mam
zaszczepionych.

Równie pozytywne wyniki badań klinicznych otrzymano
w Stanach Zjednoczonych. Badania przeprowadzono na
grupie Indian Nawaho i Apaczów Białych Gór, wzięło
w nich udział 1160 przyszłych mam. Spadek zachorowań
dzieci na grypę potwierdzoną laboratoryjnie wynosił
około 40 proc. w stosunku do liczby zachorowań dzieci
matek niezaszczepionych.

Tężec

Szczepionki przeciwko tężcowi są dostępne od lat 40.
XX w. Już w 1961 r. w badaniach klinicznych w Papui-
-Nowej Gwinei oceniono skuteczność szczepień ciężar-
nych w zapobieganiu tężcowi u noworodków. Wykazano
znaczne zmniejszenie liczby zgonów z powodu zakażeń
tężcem. Od tego czasu WHO zaleca szczepienie prze-
ciwko tężcowi kobiet w ciąży. Dzięki szczepieniom,
zgodnie z danymi z 2010 r., zredukowano liczbę zgonów
noworodków z powodu tężca aż o ponad 90 proc.
W Polsce dzięki szczepieniu w 19. roku życia ten pro-
blem praktycznie znika.

Krztusiec (dTpa)

W 2011 r. ACIP zalecił szczepienie kobiet w II i III tryme-
strze ciąży. Ze względu na minimalne ryzyko związane ze
szczepieniem w czasie ciąży i korzyści dla noworodka
zalecenia te popierają również ACOG i AAP.

Aktualnie prowadzone są badania nad zastosowaniem
u kobiet w ciąży szczepionek przeciwko:

��paciorkowcom grupy B��wirusowi syncytium nabłonka
oddechowego (RSV) w celu ochrony noworodków.

Coraz więcej doniesień na świecie dotyczy również
szczepień kobiet w ciąży przeciwko:

��pneumokokom ��meningokokom ��Haemophilus

influenzae typu B ��krztuścowi ��grypie pandemicznej
i sezonowej.

Fundacja Pro Seniore

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, tel. 22-542-83-30

e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.proseniore.pl

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,

lecz ten, kto daje”

KRS 0000250527

Przekaż 1% swojego podatku

na szczytny cel
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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: 728–988–518

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.

F
o

t.
 l
ic

e
n

c
ja

 A
rt

m
e

d
ia

 P
a

rt
n

e
rs



R
eceptę papierową będzie można wystawić w przypadku braku

dostępu do systemu informatycznego, który umożliwia gromadze-

nie i przesyłanie e-recept. Brak dostępu ma miejsce w przypadku awarii

tego systemu, ale również może wynikać z konieczności

wystawienia recepty w czasie wizyty domowej.

Według ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(t.j. DzU z 2019 r., poz. 499, z późn. zm.), zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt. 1

lekarze z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mają prawo wysta-

wiać recepty w wersji papierowej z uwagi na brak dostępu do

systemu teleinformatycznego.

Art. 95b. [Zasady wystawiania recept]

„1. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej

albo papierowej.

2. Receptę w postaci papierowej wystawia się w przypadku:

1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa

w art. 7 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji

w ochronie zdrowia,

2) (uchylony),

3) recepty na produkt leczniczy lub wyrób medyczny wystawionej

przez osobę uprawnioną, zgodnie z prawem państwa członkow-

skiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskie-

go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Euro-

pejskim Obszarze Gospodarczym, w którym recepta została

wystawiona, podlegającej realizacji w państwie członkowskim Unii

Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozu-

mienia o Wolnym Handlu, zwanej dalej »receptą transgraniczną«,

4) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,

5) recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2

ustawy o zawodzie lekarza, albo pielęgniarkę i położną,

o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach

pielęgniarki i położnej (DzU z 2018 r., poz. 123, z późn. zm.),

6) recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na do-

puszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych

w art. 4.

3. Recepta dla:

1) osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore,

2) małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych

lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia

pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej,

zwana dalej receptą pro familia

– jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej”.

Reasumując: istnieją następujące wyjątki od obowiązku wystawiania

e-recept:

� recepty pro auctore i pro familia (postać papierowa lub elektroniczna),

� recepty na leki z importu docelowego,

� recepty transgraniczne, dla osoby NN, weterynaryjne,

� recepty wypisywane w sytuacji braku dostępu do systemu

informatycznego. �

Janusz Jaroszyński

Papierowe
recepty

– kiedy można wystawiać?

Z NASZEJ PRAKTYKI

Okrêgowa Izba Lekarska
w Warszawie

poszukuje
kandydatek/kandydatów

na stanowisko:
pracownik biurowy
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OBOWI¥ZKI:

� Bie¿¹ca obs³uga administracyjna

� Obs³uga korespondencji

� Przetwarzanie dokumentów

� Udzielanie informacji w ramach

obs³ugiwanego obszaru

� Pomoc w realizacji projektów izbowych

� Organizacja i obs³uga spotkañ

� Przygotowywanie raportów i 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/zaintereso-

wany nasz¹ ofert¹, przeœlij swoje CV

na adres: rekrutacja@oilwaw.org.pl

W tytule e-maila wpisz nazwê

stanowiska „Pracownik biurowy”.
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W 2019 r. samorząd lekarski
obchodzi 30-lecie swojego
odrodzenia. Ustawa z 27

maja 1989 r. o izbach lekarskich
umożliwiła lekarzom reaktywację
samorządu zawodowego, który utra-
cili na mocy ustawy z 1950 r. o znie-
sieniu izb lekarskich i lekarsko-den-
tystycznych. Po blisko 40 latach,
na fali demokratycznych przemian
w Polsce, stan lekarski znów
zyskał własną, samorządową
reprezentację.

Z okazji jubileuszu Okręgowa Izba
Lekarska w Warszawie zorganizowa-
ła sesję historyczno-wspomnie-
niową, która odbyła się 16 listopada
2019 r. w Auli im. Adama Mickiewi-
cza Auditorium Maximum Uniwersy-
tetu Warszawskiego, tam, gdzie 30
lat wcześniej, 18 listopada 1989,
rozpoczął obrady I Okręgowy Zjazd
Lekarzy w Warszawie.

W gronie uczestników jubileuszo-
wej sesji nie zabrakło osób pamię-

tających tworzenie odrodzonych
izb lekarskich, związanych z samo-
rządem od I kadencji. Dla zebra-
nych spotkanie było okazją do
przypomnienia najważniejszych
wydarzeń minionego 30-lecia,
ale też osobistych refleksji i wspo-
mnień.

O początkach samorządu lekar-
skiego, pierwszej dekadzie działal-
ności izby opowiadał przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego

30 lat
minęło…
30 lat
minęło…

JUBILEUSZ
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P
ierwsze posiedzenie odrodzonej Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
odbyło się 22 listopada 1989 r. w sali konferencyjnej przychodni przy

ul. Czumy 1. Już wcześniej w tym budynku odbywały się spotkania, na których
najaktywniejsi lekarze Mazowsza  dyskutowali nad kształtem i zadaniami

powstającego
samorządu.

W 30. rocznicę
wydarzenia w bu-
dynku przychodni,
która obecnie wcho-
dzi w skład SZPZLO
Warszawa Bemowo
Włochy, odsłonięto
okolicznościową
tablicę. Następnie
dyrektor Paweł
Dorosz zaprosił
gości do najmłod-
szej placówki ZOZ,
przy ul. gen. M.C.
Coopera 5, na sesję
historyczną, którą
poprowadzili Krzysz-
tof Makuch i Mie-
czysław Szatanek,

wiceprezes ORL w Warszawie. Wspominając najistotniejsze fakty z pierw-
szych lat działania samorządu, dr Makuch zilustrował je filmami dokumental-
nymi ze swego archiwum. �                                                                                          mkr

30-lecia OIL w Warszawie,
przewodniczący ORL w Warsza-
wie II i III kadencji Krzysztof
Makuch. IV, V i VI kadencję
wspominał Mieczysław Szata-
nek, prezes ORL VI kadencji.
W swoim wystąpieniu przywołał
dokonania nieżyjącego już
Andrzeja Włodarczyka, prze-
wodniczącego ORL w latach
2000–2009.

Obrazu 30-lecia dopełniają wy-
darzenia bieżące. Obecny pre-
zes ORL Łukasz Jankowski pod-
kreślił, że dzisiejsze działania
samorządu nie byłyby możliwe
bez pracy poprzedników. Pre-
zentując aktywność OIL w War-
szawie, jej zaangażowanie na
rzecz lekarzy i lekarzy dentystów
oraz omawiając działania mające
na celu ochronę praw członków
samorządu, nawiązywał również
do spraw, które zostały zainicjo-
wane wcześniej. Nowe przedsię-
wzięcia podjęte przez izbę
w VIII kadencji zostały bardzo
dobrze przyjęte przez słuchaczy.
O istotnej dla środowiska lekar-
skiego roli rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej mówił
Zbigniew Czernicki, pełniący
tę funkcję przez kilka kadencji.
Działalność Okręgowego Sądu
Lekarskiego przedstawiła
Elżbieta Rusiecka-Kuczałek,
jego przewodnicząca w V i VI
kadencji.

Prezentację 30-lecia samorządu
lekarskiego wzbogaciły archi-
walne zdjęcia i filmy z izbowych
wydarzeń. Przypomniano syl-
wetki nieżyjących już lekarzy,
m.in. dr. Jerzego Moskwy, prze-
wodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie I kaden-
cji, prof. Jana Nielubowicza,
przewodniczącego OSL I i II ka-
dencji, od 2002 r. patrona OIL
w Warszawie.

Artystyczną oprawę uroczystości
zapewnił chór  Medicantus świę-
tujący w tym roku 10-lecie dzia-
łalności. Sesję poprzedziła msza
święta w intencji zmarłych lekarzy
– twórców odrodzonego samo-
rządu lekarskiego. �

ach/egw

Tablica upamiętniająca
30-lecie samorządu

Gala
 jubileuszowa

Naczelna Izba Lekarska uczciła 30-lecie odrodzo-
nego samorządu lekarskiego 7 grudnia 2019 r.

Jubileuszowa gala w Teatrze Polskim w Warszawie była
poświęcona przypomnieniu  starań środowiska lekarskiego
o reaktywację izb lekarskich, a także podkreśleniu roli i zadań
samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej, w swym wystąpieniu nawiązał do początków samorządu
lekarskiego oraz odniósł się do współczesnych problemów systemu ochrony
zdrowia, z którymi mierzą się lekarze. Zaapelował, aby z szeroko rozumianej
poprawy kondycji zdrowotnej Polaków uczynić ponadpartyjne, ponadpokole-
niowe wyzwanie cywilizacyjne, aby w nowoczesny sposób zacząć traktować
zdrowie jako opłacalną i długotrwałą inwestycję.

Uroczystość zaszczycił prezydent RP Andrzej Duda z małżonką. Uczestniczyli
w niej również marszałek Senatu Tomasz Grodzki, minister zdrowia Łukasz
Szumowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu, rządu, władz lokalnych, samo-
rządów zawodów zaufania publicznego i świata medycyny. W części artystycz-
nej goście obejrzeli spektakl „Miłość – najczulszy lekarz”. �                          ach
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Podczas podniosłej uroczystości, którą OIL zorga-
nizowała w Auditorium Maximum UW z okazji
30-lecia odrodzenia samorządu, w pamiątkowej

książce, jaką otrzymali uczestnicy tego spotkania, odna-
lazłem ważny tekst prof. Jana Nielubowicza o wartości
lekarskiego słowa.

Autor, który przez dwie pierwsze kadencje był w Warsza-
wie przewodniczącym Sądu Lekarskiego, nie tylko z racji
pełnienia tej funkcji cieszył się wśród lekarzy olbrzymim
autorytetem. Wypada przypominać to, czego nauczał,
bo poglądy miał dość uniwersalne i nie tylko dla środo-
wiska medycznego, jak się okazuje, ponadczasowe.
Choćby słynna jego maksyma: „medycyny można się
nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić”, przekazywana
potem przez innych kolejnym pokoleniom lekarzy, jak
ulał pasuje do wielu zawodów zaufania publicznego.

„Słowa skierowane do chorego – napisał prof. Nielubowicz
we wspomnianym artykule – używam jako narzędzia mej
pracy”. Takim instrumentem posługują się nie tylko lekarze.
Również przedstawiciele mediów powinni zdawać sobie
sprawę z mocy słowa i jego znaczenia, co potrafi dobrego,
ale też złego uczynić. Nieumiejący przemówić do pacjenta
lekarz, choćby był utytułowanym profesorem, nigdy nie
zyska uznania. Są też dziennikarze, którzy, korzystając
z wielce popularnych portali społecznościowych, obrzu-
cają się dziś wyzwiskami, budząc zdumienie postronnych
czytelników. Całej naszej klasie politycznej (z pojedynczy-
mi wyjątkami) przydałaby się lekcja pokory, udzielona
przez prof. Nielubowicza, by ludzie ci pojęli wreszcie, że
dobrze jest więcej czasu poświęcić na zastanowienie,
jakich słów użyć, aby nie ranić adwersarza, a jednocześnie
przekazać innym szczerą myśl. Odpowiedzialność za sło-
wo – brakuje jej w dyskursie publicznym, jej niedostatek
wyziera z mediów, w indywidualnych kontaktach między
lekarzem a chorym też niejednokrotnie odczuwa się jej
niedosyt. „Doskonałość w tej dziedzinie uważa się nieraz
za talent lub umiejętności aktorskie. Uważam to za nie-
słuszne – twierdzi profesor. – Aktor lepiej lub gorzej naśla-
duje kogoś lub też odtwarza jakąś sytuację. Posługuje się
przy tym cudzymi słowami. Lekarz powinien mówić to, co
sam myśli, czego sam się nauczył, co wywnioskował i co
przemyślał, opierając się na dłuższym lub krótszym do-
świadczeniu własnym. Jego słowa są tym chętniej słuchane
i tym większą mają moc przekonywania, im bardziej są au-
tentyczne, jego własne”.

Z dziennikarskiego doświadczenia wiem, ile znaczy – dla
dobra późniejszego artykułu – spotkanie z lekarzem lub
naukowcem, który nie ogranicza się podczas wywiadu do
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PAWEŁ WALEWSKI

Słowo ostrzejsze
niż skalpel

klepania z pamięci podręcznikowych formułek, lecz woli
dzielić się osobistymi przemyśleniami i rzuca a vista aneg-
doty z własnego doświadczenia. Ten personalny rys,
zgodny z twierdzeniem Jana Nielubowicza, tak inny od
wyuczonej roli aktora, ma w każdej rozmowie największą
wartość, więc nie trzeba się go wystrzegać. W końcu sło-
wo, nazywane fundamentem, na którym budujemy wza-
jemne zaufanie, może też przyczyniać się do zmiany ludz-
kich zachowań.

Fałszywe nadzieje. Przekłamane dowody. Słowa wzbu-
dzające lęk, niepoparte wiedzą naukową. W dziennikar-
stwie medycznym niestety sporo pojawia się dziś treści,
które powodują zamęt w głowach pacjentów. Co gorsze,
kształtują je nieraz lekarze uznający się za autorytety.
Czyż ruchy antyszczepionkowe, z którymi na szczęście
coraz skuteczniej udaje się walczyć samorządowi lekar-
skiemu (chwała za to izbom warszawskiej, poznańskiej
i łódzkiej), nie podpierają się nazwiskami lekarzy, którym
nie zdążono jeszcze zawiesić prawa wykonywania zawo-
du? A w roli autorytetów występują uczeni, których bez
trudu można negatywnie zweryfikować dziś w interne-
towej sieci, ale dla tych, którym się nie chce tego robić,
stają się wyrocznią. Słowo szamana przeciwko słowu
naukowca.

Dlatego z wielkim zdumieniem przeczytałem 11 listopa-
da felieton wydawcy czasopisma „Świat Lekarza”, który
wstawił się za jednym z guru osób ostro kontestujących
kalendarz szczepień – dr. Hubertem Czerniakiem, nie-
dawno ukaranym zawieszeniem prawa wykonywania
zawodu przez łódzki sąd lekarski. Trudno było spodzie-
wać się innego wyroku po licznych opiniach, jakie lekarz
ten od lat, stając u boku Jerzego Zięby, sączy w umysły
pacjentów. A tu, proszę sobie wyobrazić: niespodziewa-
nie otrzymuje on wsparcie na portalu pisma lekarskiego,
które w radzie naukowej ma kilkudziesięciu luminarzy
polskiej medycyny! Słowo bez wartości? O nie, dla ru-
chów antyszczepionkowych wspomniany felieton miał
wartość bezcenną, bo oczywiście podchwyciły go na-
tychmiast w mediach społecznościowych. „To powinien
być zimny prysznic na głowy dogmatyków w kitlach i pod
krawatami. Jest taka szansa, bo »Świat Lekarza« to bar-
dzo poważne czasopismo” – ogłosił na Facebooku były
poseł Paweł Skutecki, znany przeciwnik obowiązującego
kalendarza szczepień. Zatem tak jak lekarz niepotrafiący
ważyć słów jest w stanie pogrzebać nadzieję chorego,
tak dziennikarz stający po stronie znachorów może
pogrzebać zaufanie do medycyny na zawsze. �

Autor jest publicystą „Polityki”.
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W ramach kampanii #WSPÓLNEŚWIĘTA

zwracamy uwagę na samotność porzucanych

seniorów, szukając rozwiązań. 10 grudnia wraz

z przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy,

wspierającego nas w tegorocznej akcji, odwie-

dziliśmy DDOM. Przełamujemy tabu, pokazując,

że tego rodzaju placówki bywają wyjściem

z sytuacji, gdy samodzielna całodobowa

opieka nad seniorem nie jest możliwa.

Podczas zorganizowanego w DDOM spotkania leka-
rze z OIL w Warszawie przybliżyli ideę akcji oraz
przywołali sytuacje z codziennej pracy. – Każdy

lekarz, nawet najmłodszy, spotkał się z taką praktyką,
że w okolicach Wielkanocy lub Bożego Narodzenia
zwiększa się liczba przyjęć starszych osób, z reguły
właśnie bez wskazań medycznych, odwodnionych,

z odstawionymi lekami. Chcemy zdecydowanie podkre-
ślić – ta akcja jest dla rodzin i dla pacjentów. Chcemy
pokazać, że jest alternatywa, np. taka opieka wytchnie-
niowa – powiedział Paweł Doczekalski, przewodniczący
Komisji Młodych Lekarzy ORL w Warszawie.

W szpitalach i poradniach na terenie województwa ma-
zowieckiego rozwieszone zostały plakaty promujące
kampanię. W ramach współpracy z Urzędem Miasta

nasze plakaty wyświetlane będą na ekranach w środ-
kach komunikacji miejskiej. Włodarze Warszawy podkre-
ślają potrzebę uruchamiania placówek dających wspar-
cie seniorom i ich rodzinom. – Tworzy nam się ciekawy
model opieki nad osobami starszymi, osobami z niepeł-
nosprawnościami, w którym kluczowe rzeczywiście staje
się zapewnienie wytchnienia opiekunom – stwierdził
wiceprezydent m.st. Warszawy Paweł Rabiej. Jak w
praktyce funkcjonują domy opieki medycznej, opowia-
dała dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer lek. Maria Alek-
sandra Kąkol. Zapowiedziała również uruchomienie w
lutym nowego dziennego domu pomocy.

Lekarze zwracali uwagę m.in. na aspekt społeczny
takich miejsc jak DDOM. – Tu są wspaniałe historie, tu
są realne efekty. Pacjenci otrzymują tu wsparcie psy-
chologiczne, rehabilitacyjne, a także możliwość kon-
taktu z rówieśnikami i podbudowują się emocjonalnie,
czego wpływ na ich zdrowie jest po prostu bezcenny

– podsumował Michał Matu-
szewski, członek Komisji Mło-
dych Lekarzy.

Po części konferencyjnej miało
miejsce spotkanie z podopiecz-
nymi placówki. Lekarze z naszej
izby wręczyli im upominki oraz
złożyli życzenia świąteczne.

Kolejne planowane przez nas
spotkanie z udziałem mediów to
śniadanie prasowe 17 grudnia,
w którym wezmą udział zapro-
szeni eksperci i reprezentanci
instytucji mogących pomóc oso-
bom starszym i ich opiekunom.

W ramach kampanii publikuje-
my materiały wideo. Pierwszy
przygotowany przez nas film

składa się z wypowiedzi młodych lekarzy i lekarzy
seniorów. Zamieszczony jest na izbowej stronie inter-
netowej. Dostęp do niego możliwy jest również
poprzez znajdujący się przy artykule kod QR. Drugi
film, zawierający m.in. poruszające i szczere wypo-
wiedzi dzieci o babciach i dziadkach, zaprezentujemy
podczas śniadania prasowego. �

Renata Jeziółkowska

#WSPÓLNEŚWIĘTA
Spotkanie z seniorami
w Dziennym Domu Opieki Medycznej
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G
łówną atrakcją andrzejkowego wieczoru zorganizowanego przez naszą
izbę był występ iluzjonisty, który swoimi sztuczkami zaskakiwał i bawił

uczestników. Podczas tradycyjnego lania wosku pojawiały się przeróżne żar-
tobliwe interpretacje efektów. Kształty przelewanego przez klucz wosku każ-
dy tłumaczył zgodnie z tym, czego by sobie życzył.

Izbowe andrzejki to kolejna impreza służąca integracji, będąca okazją do
spotkań, rozmów, zapewniająca miłe spędzenie czasu, oderwanie się od
codziennych obowiązków.

Na andrzejki zaprosiła Komisja Kultury, Sportu i Turystyki. Wieczór upłynął
wśród żartów i śmiechu. Gość specjalny, światowej sławy iluzjonista
Arsene Lupin, to jedyny Polak, który kilkakrotnie zajmował miejsce na
podium  mistrzostw świata w iluzji. Podczas andrzejkowej zabawy do swo-
ich sztuczek angażował publiczność. Zdradził również sposób wykonania
jednego z popisowych numerów. Uczestnicy spotkania byli zachwyceni
i w dobrych nastrojach ruszyli do tańca, a także uczestniczyli
w andrzejkowych wróżbach. �                                                                                 rj

L
ekarze seniorzy świętowali swój
dzień 14 listopada w Klubie Leka-

rza. Na spotkanie, zorganizowane
przez OIL w Warszawie, licznie przybyli
przedstawiciele starszego pokolenia.
Serdeczne życzenia złożył przewodni-
czący Komisji Lekarzy Emerytów i Ren-
cistów Włodzimierz Cerański, a potem
rozpoczął się koncert „Spotkanie
z piosenką”. Złożyły się na niego
przedwojenne i nowsze piosenki
o jesieni w wykonaniu Wojciecha
Dąbrowskiego oraz Klaudii Kulik.

Było też coś dla ciała: okolicznościowy
poczęstunek, którego clou  stanowił
ogromny tort ozdobiony znakiem na-
szej izby. �                                    mkr

Dzień Seniora

Czarujący
wieczór andrzejkowy

Mikołajki
7 i 8 grudnia 2019 r., w sobotę i nie-

dzielę, pokoje i korytarze siedziby OIL
w Warszawie zapełniły się małymi

lekarzami, małymi artystami sztuki użyt-
kowej i małymi wielbicielami teatru.
To dzieci lekarzy świętowały mikołajki.

U Doktora Misia mogły poddać fachowej
diagnozie swoje pluszaki, ale też na chwi-
lę wcielić się w lekarza, wkładając biały
fartuszek i posługując się stetoskopem.
W innej sali ozdabiały przeróżnymi świeci-
dełkami pierniczki, styropianowe bombki
lub świece, tworzyły okolicznościowe
obrazki. Św. Mikołaj obdarowywał prezen-
tami, m.in. pięknymi maskotkami. Na par-
terze, w Sali im. prof. W. Szenajcha, odby-
wały się przedstawienia, pokazy iluzji
i warsztaty cyrkowe. Na zewnątrz dwie
bajkowe postacie zapraszały do wejścia,
balansując na szczudłach, a w środku
ruchem kierowali pomocnicy św. Mikołaja
i elfy.

W świątecznych zabawach uczestniczyło
około 600 dzieci oraz ich rodziców. Fanta-
styczną organizację zawdzięczamy dyrek-
tor Biura OIL Annie Ścibisz, goście zach-
wyceni byli także rodzinną atmosferą
stworzoną przez pracowników izby. � mkr
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Oddział Chirurgiczny

przy ul. Tochtermana

może zawiesić

działalność
Wniosek o czasowe zawieszenie działalności

Oddziału Chirurgicznego skierowało do wojewody

kierownictwo Radomskiego Szpitala Specjalistycz-

nego. Powodem dramatycznej decyzji jest brak

lekarzy.

Obecnie na oddziale jest zatrudnionych czterech lekarzy,
ale od 1 stycznia jeden odchodzi, a kolejny poprosił
o ograniczenie czasu pracy. – Są przemęczeni, pracują
pod dużą presją i w olbrzymim stresie. To niebezpieczne
dla nich i dla pacjentów – wyjaśnia Jerzy Zawodnik, wice-
prezydent Radomia odpowiedzialny za służbę zdrowia.

W załodze oddziału znajdują się wprawdzie także dwaj
rezydenci i trzej stażyści, ale nie mogą dyżurować bez
opiekuna – specjalisty. Dlatego, by łatać dziury w grafi-
ku, na dyżurach często muszą pojawiać się emerytowani
medycy. Jednak już po 10 grudnia tego grafiku nie da się
po prostu zapełnić. Stąd wniosek o zgodę na czasowe
zawieszenie działalności Oddziału Chirurgicznego, do
10 czerwca 2020 r.

– Oczywiście robimy wszystko, by do tego nie doszło.
Jeśli znajdziemy lekarzy, wycofamy wniosek – zapewnia
Jerzy Zawodnik, ale przyznaje, że zadanie może być
niewykonalne, gdyż chirurgów bezskutecznie poszukują
placówki w całej Polsce.

W przypadku zawieszenia pracy oddziału pacjenci, któ-
rzy mają wyznaczone operacje planowe, dostaną skiero-
wania do innych szpitali. Pracownicy zostaną natomiast
przeniesieni do innych oddziałów RSS. Poradnia chirur-
giczna i chorób piersi będą nadal działać. �                  raf

Unikatowe operacje

neurochirurgiczne

na Józefowie
Implantacja stentu modyfikującego przepływ krwi

w średniej wielkości tętnicach mózgowych Silk

Vista Baby przez cewnik Gamma oraz trombekto-

mia – to dwie operacje przeprowadzone

w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.

Po raz pierwszy w Radomiu.

Zabiegi wykonano pod kierunkiem neurologa prof. Ada-
ma Kobayashiego. Szczególnie nowatorską operacją jest
implantacja stentu modyfikującego przepływ krwi, prze-
prowadzana w świecie od niedawna i stosowana w le-
czeniu najtrudniejszych przypadków tętniaka mózgu.
W Radomiu udało się ją wykonać, ponieważ szpital dys-
ponuje nowoczesną salą hybrydową, angiografem oraz
specjalistycznymi cewnikami i stentami. Pacjentką była
kobieta z tętniakiem o bardzo skomplikowanej anatomii.

Natomiast u 26-latki, która trafiła na Józefów z udarem,
zespół prof. Kobayashiego wykonał trombektomię, czyli
usunięcie skrzepliny zamykającej dużą tętnicę mó-
zgową. Była to pierwsza tego typu operacja przeprowa-
dzona w regionie radomskim.

Obecnie większość pacjentów z południowego Mazow-
sza kwalifikujących się do trombektomii kierowanych
jest do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.
Tymczasem w przypadku tego typu zabiegów liczy się
czas. Dlatego radomska lecznica podjęła już działania,
by móc regularnie wykonywać trombektomię.

– W tej chwili szkolimy cztery osoby, które zapewnią
opiekę pacjentom z udarem. Jednak dużo szybciej, bo
już za kilka miesięcy, chcemy uruchomić ostry dyżur uda-
rowy w zakresie trombektomii z pomocą specjalistów
z innych miast – wyjaśnia prof. Kobayashi. �                 raf

31 października 2019 r. lek. Jerzy Marian Sadowski po 41 latach zakończył

pełnienie funkcji dyrektora Szpitala im. dr. Wojciecha Oczki w Przasnyszu.

Jerzy Marian Sadowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie,
lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób płuc, radiodiagnostyki, medycyny społecz-
nej oraz organizacji ochrony zdrowia. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Zdro-
wia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez 50 lat związany był z przasnyskim szpitalem. Za wybitne osiągnięcia zawodo-
we i wzorowe wykonywanie obowiązków był nagradzany m.in.: przez prezydenta RP
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę, Medalem Pro Masovia. Ponadto w 2019 r. odebrał z rąk prezydenta RP pre-
stiżową statuetkę „Pracodawca przyjazny pracownikom”.

Lek. Jerzy Marian Sadowski na stanowisku dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu pracował
nieprzerwanie od 1978 r. Jest osobą najdłużej sprawującą taką funkcję w Polsce. �

Pracownicy szpitala w Przasnyszu

Dyrektorze, dziękujemy z całego serca!

Z MAZOWSZA
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Negatywna ocena

kierunku lekarskiego

na radomskim

uniwersytecie
Obserwujemy zwalczanie kierunków lekarskich

na tych uczelniach, które nie są uniwersyteta-

mi medycznymi – tak władze Uniwersytetu

Technologiczno-Humanistycznego komentują

negatywną opinię o swojej uczelni wydaną

przez Polską Komisję Akredytacyjną. Co dalej

z kształceniem przyszłych lekarzy w Radomiu?

Uruchomiony dwa lata temu na Wydziale Nauk
Medycznych i Nauk o Zdrowiu kierunek lekarski jest
oblegany przez młodych ludzi. Podczas tegorocznej
rekrutacji o jedno miejsce walczyło 21 kandydatów.
Okazuje się jednak, że jakość ich kształcenia pozo-
stawia sporo do życzenia.

Polska Komisja Akredytacyjna, która po przeprowa-
dzonej na początku 2019 r. wizytacji wystawiła kie-
runkowi lekarskiemu negatywną ocenę, zamieściła
w raporcie długą listę zastrzeżeń. Przede wszystkim
wydział nie ma wymaganego przez przepisy prosek-
torium, a baza dydaktyczna nie jest w pełni dostoso-
wana do specyfiki studiów medycznych. Wątpliwo-
ści PKA wzbudziła również kadra kształcąca
studentów.

Co na to władze radomskiej uczelni? – Komisja po-
deszła do oceny powierzchownie – twierdzi dziekan
wydziału prof. Zbigniew Kotwica i dodaje: – Obser-
wujemy pewną tendencję, mianowicie: uniwersytety
medyczne chciałyby mieć monopol na kształcenie
lekarzy i ma miejsce zwalczanie kierunków medycz-
nych na tych uczelniach, które nie są uniwersytetami
medycznymi.

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycz-
nego prof. Zbigniew Łukasik podkreśla, że zajęcia
prosektoryjne odbywają się na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
będą też prowadzone w radomskich szpitalach.
Niebawem problem w ogóle zniknie, gdyż UT-H roz-
począł budowę własnego Collegium Anatomicum.

Prof. Kotwica nie rozumie też innych zarzutów PKA.
– Dysponujemy doskonałym wyposażeniem i najlep-
szym sprzętem, nowocześniejszym niż mają wszyst-
kie uczelnie medyczne w Polsce – zapewnia.

Do negatywnej opinii komisji musi się odnieść Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które teore-
tycznie może cofnąć pozwolenie na prowadzenie
kierunku lekarskiego w Radomiu. Władze uczelni
wystosowały już do resortu pismo, w którym odnoszą
się do zastrzeżeń. – Wypunktowaliśmy wszystkie chy-
bione zarzuty. Teraz ze spokojem czekamy i prowadzi-
my dalej zajęcia – wyjaśnia prof. Kotwica. �           raf

Płockie Miasteczko Zdrowia
W pierwszy weekend października w Orlen Arena

w Płocku powstało Miasteczko Zdrowia. Tę lokalną

inicjatywę Fundacji Orlen objął patronatem minister

zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Do Płocka, oprócz ministra, przyjechali z Warszawy specjali-
ści z Instytutu Kardiologii, Centrum Onkologii – Instytutu im.
Marii Skłodowskiej-Curie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
Instytutu Żywienia i Żywności, Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Byli także pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej oraz pacjenci po przeszczepie narządów.

Głównym celem projektu są działania profilaktyczne. Miesz-
kańcy Płocka mogli wykonać badania spirometryczne, EKG,
mammograficzne, cytologiczne, słuchu, znamion skórnych
dermatoskopem, ciśnienia tętniczego i BMI, stężenia glukozy
w surowicy, lipidogram itp. Porad udzielali specjaliści kardio-
logii, pulmonologii, onkologii, otolaryngologii, dietetyki, psy-
chologii i rehabilitacji. Możliwość skorzystania z różnych ba-
dań diagnostycznych, które w normalnym trybie wymagałyby
zapisania się i odbycia wielu wizyt w rozproszonych na terenie
powiatu placówkach medycznych, przyciągnęła wielu chęt-
nych. Była to unikalna okazja do badań profilaktycznych,
skonsultowania dolegliwości i chorób przewlekłych u wybit-
nych ekspertów z wiodących ośrodków medycznych w kraju.

W ciągu dwóch dni wykonano 400 spirometrii, a pulmonolo-
dzy IGiChP udzielili około 300 konsultacji. Przedstawiciele
Centrum Onkologii przeprowadzili badanie dermatoskopem
pod kątem nowotworów skóry blisko 240 osób i udzielili po-
nad 400 konsultacji z zakresu onkologii.

Propagowano Europejski Kodeks Walki z Rakiem, wyjaśnia-
no, jak unikać zagrożeń prowadzących do chorób nowotwo-
rowych, wykonywano pomiar stężenia dwutlenku węgla
w wydychanym powietrzu, udzielano porad antynikotyno-
wych, badano słuch oraz udzielano konsultacji w zakresie
chorób wewnętrznych oraz dietetyki.

Liczna ekipa przyjechała z Instytutu Kardiologii w Warsza-
wie, którego specjaliści pokazali holistyczne podejście do
problemów chorób krążenia. Chętnych do przebadania nie
tylko poddano ocenie kardiologicznej, ale określano również
ich stan metaboliczny (pod kątem cukrzycy, otyłości itp.).
Porad zdrowotnych udzielali dietetycy, psychologowie
i rehabilitanci. Propagowano także aktywność fizyczną.

Stowarzyszenie chorych po transplantacji krzewiło ideę
przeszczepiania narządów, w szczególności zwracając uwa-
gę, jak niezwykłym darem dla człowieka chorego jest narząd
od osoby zdrowej. W efekcie wiele osób, także minister
zdrowia prof. Łukasz Szumowski, podpisało zgodę na pobra-
nie po śmierci tkanek i narządów do przeszczepu.

Na zakończenie odbył się piękny koncert zatytułowany „Tribu-
te to Zbigniew Wodecki”. Płocką Orkiestrę Symfoniczną po-
prowadził Tomasz Szymuś, piosenki zaśpiewali Ania Rusowicz,
Gaba Kulka, Ewa Uryga, Kuba Badach i Jacek Kotlarski.

Środowisko medyczne nie zapomina o swej misji – niezmien-
nie stara się pomagać ludziom. �

Tadeusz M. Zielonka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
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Zespół metaboliczny
Pacjenci z zespołem metabolicznym w razie odniesienia
poważnych obrażeń gorzej rokują, mają częściej powi-
kłania, dłużej przebywają w szpitalu i częściej umierają.
Dotychczas sądzono, że nadciśnienie tętnicze krwi, pod-
wyższony poziom glukozy oraz lipidów jedynie zwiększa
ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

Wskazują na to badania prawie 4,5 tys. Amerykanów
w wieku co najmniej 16 lat, leczonych w latach 2014–2018,
spośród których ponad 100 miało zespół metaboliczny.
Dr Brett Tracy z Emory University w Atlancie twierdzi, że
pacjenci z tym zespołem dwukrotnie częściej umierali, gdy
doznali obrażeń. Na oddziale intensywnej terapii przeby-
wali przeciętnie 9 dni, podczas gdy pozostali – 5 dni.

Pacjenci z zespołem metabolicznym na ogół byli jednak
starsi (średnio mieli 64 lata) i otyli. Z tego wniosek, że
zespół ten należy jak najwcześniej leczyć.

(Bit.ly/2qxAMjw, „Journal of the American College of Surgeons”,

październik 2019)

Spełnianie życzeń w obliczu śmierci
Umieranie w szpitalu jest często odhumanizowane, źle

to znoszą zarówno bliscy terminalnie chorego, jak i per-

sonel medyczny, nie mówiąc już o samym pacjencie.

Można to zmienić dość prostymi metodami. Wykazały to

próby, jakie w ramach programu 3 Wishes Project pod-

jęto na oddziałach intensywnej terapii w czterech szpi-

talach amerykańskich. Polegały na tym, że w miarę

możliwości spełniano trzy życzenia umierającego, np.

przyniesiono ulubiony koc lub posiłek.

Dr Deborah Cook z McMaster University w Hamilton

(Ontario) tłumaczy, że w tym przedsięwzięciu chodziło

o zachowanie godności pacjenta i uzyskanie dobrych

relacji między chorym, jego krewnymi i znajomymi oraz

całym personelem medycznym.

W próbie uczestniczyło 730 terminalnie chorych, zreali-

zowano w sumie 3325 życzeń, a spełnienie jednego

kosztowało średnio 5,19 dol. Chorzy wymagali często

wentylacji mechanicznej, podawania leków wspomaga-

jących krążenie krwi, niektórzy także dializ z powodu

niewydolności nerek. Spełnianie życzeń polegało więc

np. na tym, że pacjent był wynoszony na zewnątrz bu-

dynku, jeśli było to możliwe. Dekorowano sale szpitalne,

obchodzono uroczystości rodzinne, wyrażano zgodę na

ponadlimitowe wizyty bliskich.

Dr Cook twierdzi, że takie proste działania pomogły

wszystkim: pacjentom, którzy poczuli lepszą atmosferę

otoczenia, w którym przebywali, ich rodzinom, ale też

lekarzom i opiekunom odczuwającym często wypalenie

zawodowe.

(Bit.ly/2rA3QHF, „Annals Internal Medicine”, listopad 2019)

Znaczenie ziół
Lekarze powinni pytać pacjentów onkologicznych będą-

cych w trakcie leczenia, czy nie zażywają preparatów

ziołowych, które mogą wchodzić w interakcje z zastoso-

wanym leczeniem: hormonalnym lub chemioterapią.

Szkodliwe mogą być nawet takie produkty jak sok po-

marańczowy czy grapefruitowy.

Pacjenci często stosują zioła. Z badań prof. Mari Joao

Cardoso z Centrum Onkologicznego w Lizbonie wynika,

że sięga po nie co czwarta kobieta chora na raka piersi.

Tymczasem preparaty ziołowe, zawierające wyciąg

z miłorzębu, czosnku lub imbiru, mogą opóźniać gojenie

się ran, bo rozrzedzają krew.

– Lekarze powinni być bardziej dociekliwi, gdy pytają

pacjentów, czy nie zażywają dodatkowych środków, kie-

dy są leczeni z powodu choroby nowotworowej – pod-

kreśla specjalistka i dodaje: – Nie ma żadnych dowodów,

że zioła są pomocne w walce z nowotworami, mogą na-

tomiast wyrządzić więcej złego niż dobrego. Jej zdaniem

najlepiej byłoby ich w ogóle nie zażywać.

Cancer Research UK zwraca uwagę, że w niekorzystne

interakcje z terapią onkologiczną mogą wchodzić także

niektóre produkty żywnościowe, ponieważ wpływają na

metabolizm pewnych leków. Pacjenci powinni o tym

sami informować, ale na ogół tego nie robią. Nie zdają

sobie sprawy z zagrożenia lub obawiają się negatywnej

reakcji.

(BBC News, listopad 2019)

Płodność pacjentów onkologicznych
Wciąż niewielu lekarzy rozmawia z pacjentami onkolo-

gicznymi o zagrożeniu dla płodności przez leczenie cho-

rób nowotworowych. Dlaczego? Przede wszystkim dla-

tego, że taka rozmowa jest kłopotliwa i wielu medyków

nie czuje się zbyt kompetentnych, żeby ją przeprowa-

dzić. Wykazały to badania wykonane w 22 ośrodkach

onkologicznych w pięciu prowincjach Kanady.

Dla pacjentów problemy z płodnością, jakie mogą wy-

stąpić po zastosowanej terapii, są drugim co do ważno-

ści zmartwieniem, zaraz po szansach na wyleczenie.

Wielu nie zdaje sobie jednak sprawy z zagrożenia. Wcze-

śniejsze badania wykazały, że co drugi pacjent nie jest

o nim informowany. – Jednym z głównych powodów

jest to, że lekarze nie są pewni, jakie skutki w zakresie

płodności może mieć konkretne leczenie onkologiczne

– przyznała główna autorka badań dr Nancy Baxter

z Toronto.

Możliwości zachowania płodności są dziś znacznie więk-

sze niż dawniej. Mężczyźni mogą oddać do krioprezer-

wacji plemniki, które po zakończeniu leczenia wykorzy-

stuje się w zabiegach in vitro. Kobiety mogą skorzystać

z zamrożenia komórek jajowych. – Lęk przed utratą płod-

ności jest jednym z najbardziej stresujących skutków

leczenia i wpływa na samopoczucie oraz jakość życia

pacjentów – zwraca uwagę Jane Ussher z Western Syd-

ney University w Australii.

(bit.ly/376hzWT, „JAMA Network Open”, listopad 2019) �

Zbigniew Wojtasiński
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pacjentki we wspomnianym szpitalu 13.10.2014 r. lekarz

w rozpoznaniu napisał: „Podejrzenie wznowy grasiczaka.

Miastenia”. Pani A. została zakwalifikowana do operacji.

W grudniu 2014 r. otrzymała jednak informację z Centrum

Medycznego Zakładu Medycyny Nuklearnej, że poprzedni

wynik badania był błędny, oraz e-mailem prawidłowy

wynik badania, opatrzony tą samą datą, tj. 4.09.2014 r.

Z dokumentacji medycznej wynika, że w drugiej wersji

opisu badania specjalista medycyny nuklearnej i chorób

wewnętrznych dr n. med. W. oraz dr hab. n. med., profe-

sor WIM U. stwierdzili: „W badaniu PET-CT z FDG nie uwi-

doczniono zmian mogących odpowiadać aktywnemu

metabolicznie procesowi rozrostowemu”.

W związku z przekazaniem pacjentce błędnego opisu

badania PET-CT jej pełnomocnik zgłosił roszczenie opie-

wające na kwotę 50 tys. zł, argumentując, że zaistniała

sytuacja znacząco odbiła się na zdrowiu pani A. Podkre-

ślił, że każda sytuacja stresowa ma dla niej poważne

konsekwencje. Powoduje osłabienie mięśni i brak możli-

wości poruszania kończynami. Od momentu, gdy pani A.

dowiedziała się o błędnym wyniku badania, straciła za-

ufanie do wszelkich badań, co w jej przypadku powodu-

je bardzo rozległe konsekwencje zdrowotne. Każdą

wizytę w placówce medycznej okupuje kilkudniowym

pogorszeniem się stanu zdrowia.

Pytanie redakcji: Czy wydanie błędnego opisu badania

będzie przyczyną uznania odpowiedzialności dr Z. i Cen-

trum Medycznego Zakładu Medycyny Nuklearnej?

Odpowiedź prawnika lekarza: Podstawą odpowiedzial-

ności cywilnej w prawie polskim jest występowanie

trzech przesłanek odpowiedzialności: szkody, winy

i związku przyczynowo-skutkowego między szkodą

a winą. Chociaż w omawianym przypadku bez wątpienia

występuje druga przesłanka odpowiedzialności, jaką jest

wina polegająca na wydaniu błędnego opisu badania

PET-CT, nie miała miejsca szkoda. Działanie to nie spo-

wodowało żadnych konsekwencji zdrowotnych u pani A.

Pacjentka nie była w stanie udowodnić, że sytuacja ta

spowodowała jakikolwiek rozstrój jej zdrowia.

Pytanie redakcji: Czy to oznacza, że nieprawidłowe

działanie nie będzie skutkowało wypłatą zadośćuczynie-

nia na rzecz pani A.?

Odpowiedź prawnika lekarza: W tej sytuacji z pewno-

ścią nie było podstaw do dokonania wypłaty w związku

z odpowiedzialnością cywilną za szkodę. Niemniej jed-

nak nie oznacza to, że pacjentka nie mogła zgłaszać

roszczeń w związku z naruszeniem praw pacjenta. �

Szkoda u pacjenta

ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokatF
o

to
g

ra
fi

e
: a

rc
h

iw
u

m Analiza przypadku

pacjent może zgłaszać roszczenia w sytuacji,

gdy nie wystąpił u niego rozstrój zdrowia?

27.05.2012 r. pani A. została przyjęta na Oddział Neurolo-

giczny szpitala w X. z powodu nasilającego się od marca

2012 r. opadania powiek oraz podwójnego widzenia.

Podczas badań diagnostycznych w TK klatki piersiowej

wykryto zmianę guzowatą zamostkową. W rozpoznaniu

wskazano na objawy mastenii ocznej oraz podejrzenie

grasiczaka. 7.06.2012 r. pacjentka została wypisana do

domu z zaleceniami m.in. wykonania EMG i konsultacji

pulmonologicznej. 1.08.2012 r. została przyjęta na Od-

dział Torakochirurgii UM w X. w celu przeprowadzenia

operacji. Wykonano zabieg VATS tymektomii. W badaniu

histologicznym i immunohistochemicznym rozpoznano

grasiczaka mieszanego typu AB.

18.10.2012 r. pacjentka została przyjęta na Oddział Onko-

logii Klinicznej, by rozpocząć leczenie cytostatyczne.

Po badaniach podano chorej I, następnie II kurs chemio-

terapii według schematu ADOC,  a III kurs podano

w czasie hospitalizacji 9–13.01.2013 r. Podczas kolejnej

hospitalizacji podano IV kurs chemioterapii. W lutym

pacjentka kolejny raz przebywała na oddziale, a celem

hospitalizacji była ocena skuteczności leczenia cytosta-

tycznego. Wykonano kontrolne badanie TK klatki pier-

siowej z kontrastem, które wykazało stabilizację. Od

tego czasu pani A. regularnie miała wykonywane bada-

nie TK klatki piersiowej w celach profilaktycznych.

W CT klatki piersiowej z 2014 r. zaobserwowano zamost-

kową miękkotkankową masę, resztkową masę guza

(wznowa), której pochodzenie uznano za najmniej praw-

dopodobne wskutek zmian bliznowatych. W opisie zwró-

cono uwagę, że pacjentka dostarczyła uszkodzoną płytę

z badania i nie można było dokonać oceny charakteru

zmiany ani porównań. Pani A. udała się zatem do Cen-

trum Medycznego Zakładu Medycyny Nuklearnej, gdzie

przeprowadzono badanie PET-CT, w którym specjalistka

medycyny nuklearnej Z. wskazała, że „obraz PET-CT

z FDG może sugerować czynny proces rozrostowy w loży

pooperacyjnej z zajęciem węzłów chłonnych śródpiersia.

Zmiany w układzie kostnym o charakterze łagodnym”.

W związku z podejrzeniem wznowy grasiczaka 23.09.2014

pani A. została przyjęta do Wojewódzkiego Specjalistycz-

nego Zespołu ZOZ w X., gdzie odbyła się konsultacja tora-

kochirurgiczna, w czasie której lekarz wskazał, że

„zmiana niejednorodna – brak płyty z poprzedniego bada-

nia TK do porównania z obecnym badaniem. PET nie jest

bardzo czuły na grasiczaka”. Podczas kolejnego pobytu

cz. 8
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Obowiązek prowadzenia i udostępniania pacjento-

wi indywidualnej dokumentacji medycznej doty-

czy każdego lekarza i podmiotu leczniczego.

Kwestie zasad jej prowadzenia reguluje szereg aktów

prawnych, w tym ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku

praw pacjenta, ustawa o zawodach lekarza i lekarza denty-

sty, ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia,

a także stosowne rozporządzenia ministra zdrowia i mi-

nistra sprawiedliwości. Wreszcie wspomnieć warto, że

zgodnie z art. 28 Kodeksu Etyki Lekarskiej, to na lekarzu

spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym prowa-

dzeniem dokumentacji medycznej oraz jej zabezpiecze-

niem przed ujawnieniem, a prawo dostępu do dokumenta-

cji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta.

Nie sposób w krótkim tekście omówić wszystkich aspektów

prawnych związanych z dokumentacją medyczną, dlatego

chciałbym poświęcić kilka słów jej znaczeniu w postępowa-

niu sądowym, szczególnie temu, jak prawidłowe prowadze-

nie dokumentacji medycznej może wpłynąć na przebieg

i wynik spraw dotyczących zdarzeń medycznych i odszko-

dowań, jak również błędów w sztuce lekarskiej.

Dokumentacja medyczna powinna zawierać informacje

dotyczące stanu zdrowia pacjenta i wszelkich udziela-

nych mu świadczeń: diagnostycznych, terapeutycznych

i pielęgnacyjnych. Wpisy do niej powinny być dokony-

wane niezwłocznie, opatrzone datą i odpowiednio auto-

ryzowane. Dokumentacja, która zawiera luki, jest nie-

kompletna lub nieścisła, może znacząco utrudnić lub

wręcz uniemożliwić wykazanie prawidłowości postępo-

wania medycznego, odebrania w prawidłowy sposób

zgody na leczenie pacjenta czy faktu udzielenia mu in-

formacji o ryzyku i skutkach określonego postępowania

medycznego. Wadliwa dokumentacja może stanąć na

przeszkodzie wydaniu opinii przez biegłego, a w konse-

kwencji istotnie przedłużyć postępowanie w sprawie.

Z orzecznictwa sądowego, a także mojego doświadcze-

nia wynika, że wadliwie prowadzona dokumentacja me-

dyczna co do zasady pogarsza sytuację prawną lekarza

oraz podmiotu leczniczego w procesach sądowych.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, chociażby wyrok z 15

października 1997 r., III CKN 226/97, nie pozostawia wąt-

pliwości, że braki w dokumentacji medycznej winny być

interpretowane na korzyść pacjenta, a lekarz z własnego

zaniedbania w zakresie prowadzenia dokumentacji me-

dycznej nie może uczynić argumentu, który działałby na

jego korzyść w sprawie karnej. Natomiast z wyroku Sądu

Apelacyjnego w Lublinie z 8 stycznia 2013 r. (I ACa 624/12,

PS 2016, nr 3, glosa M. Nesterowicza*) wynika, że stwier-

dzone w dokumentacji medycznej braki w zakresie opisu

i procedur postępowania obciążają pozwany szpital,

a ciężar dowodu w zakresie wykazania prawidłowości

postępowania personelu medycznego spoczywa w cało-

ści na stronie pozwanej.

Dokumentacja medyczna powinna zawierać informację

o zgodzie pacjenta na wykonanie określonego zabiegu

lub też jej braku, nawet jeśli pacjent składa ustne oświad-

czenie w tym zakresie. Warto przy tym pamiętać, że

w przypadku zabiegów podwyższonego ryzyka konieczna

jest zgoda pisemna, a jeśli zabiegowi ma zostać poddana

osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona – zgoda

przedstawiciela ustawowego. Prawo nie przewiduje żad-

nego domniemania w zakresie wyrażenia przez pacjenta

zgody na leczenie, a w przypadku braku odpowiedniego

dokumentu lub chociażby wzmianki w dokumentacji, na

lekarzu – jako podmiocie zobowiązanym do prowadzenia

dokumentacji – spoczywać będzie ciężar udowodnienia,

że pacjent złożył określone oświadczenie.

Przykłady spraw, w których dokumentacja medyczna

miała kluczowe znaczenie, są liczne. W mojej praktyce

spotkałem się m.in. z następującą sytuacją: w sprawie

karnej lekarz bronił się przed zarzutem braku skierowa-

nia małoletniego pacjenta do szpitala, mimo potwier-

dzonych przez biegłych wskazań, faktem braku zgody

rodziców na to, aby hospitalizacja odbywała się w okre-

sie świąt Bożego Narodzenia. Wobec braku stosownej

wzmianki w dokumentacji taka linia obrony okazała się

nieskuteczna. W innej sprawie zarzut wobec lekarza

dotyczył podania podczas hospitalizacji leku w dawce

toksycznej, co spowodowało zgon pacjenta. Skutecz-

nym argumentem za uniewinnieniem okazała się w tym

przypadku okoliczność, że lekarz wpisał prawidłowe

zlecenie w karcie zleceń lekarskich, które nie zostało

należycie wykonane przez personel pielęgniarski.

Podsumowując, dbałość o zapisy w dokumentacji medycz-

nej jest z jednej strony realizacją przysługującego pacjento-

wi prawa do pełnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia,

a z drugiej strony istotnym czynnikiem minimalizującym

ryzyko prawne wykonywania zawodu lekarza. �

FILIP NIEMCZYK, adwokat
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Dokumentacja
medyczna
w postępowaniu sądowym

* M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń
sądowych., Warszawa 2017, s. 824.
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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

1 października 2019 r. weszła w życie ustawa
z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1622.

5 października 2019 r. weszła w życie ustawa
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw, opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1694.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w ustawie – Kodeks
postępowania karnego o wszczęciu i ukończeniu postę-
powania toczącego się z urzędu przeciw:

– funkcjonariuszom publicznym, osobom zatrudnionym
w instytucjach państwowych, samorządowych i spo-
łecznych, uczniom i słuchaczom szkół, żołnierzom,
a także duchownym i członkom zakonów oraz diakona-
tów – należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych
tych osób,

– osobom będącym członkami samorządu zawodowego,

należy bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ tego
samorządu.

5 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra sprawiedliwości z 4 październi-
ka 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie
zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa
pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych
w placówce pocztowej, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 1893.

5 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 20 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu
w sprawie zawarcia umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 1887.

9 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 2 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie progra-
mu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą
w ramach sieci onkologicznej, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 1902.

10 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra infrastruktury z 9 września
2019 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prze-
prowadzania badań lotniczo-lekarskich oraz
sposobu prowadzenia listy lekarzy orzeczników
medycyny lotniczej, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 1831.

10 października 2019 r. zostało opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 1923, obwieszczenie mini-
stra zdrowia z 5 września 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
ministra zdrowia w sprawie standardów jakości
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych
i mikrobiologicznych.

11 października 2019 r. weszła w życie ustawa
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach
działań poza granicami państwa oraz niektó-
rych innych ustaw, opublikowana w DzU
z 2019 r., poz. 1726.

15 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecz-
nej z 9 października 2019 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków wynagradzania
za pracę i przyznawania innych świadczeń zwią-
zanych z pracą dla pracowników zatrudnionych
w niektórych państwowych jednostkach budże-
towych działających w ochronie zdrowia, opu-
blikowane w DzU z 2019 r., poz. 1925.
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22 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 28 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlece-
nie, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1899.

Zmiany zostały wprowadzone w wykazie wyrobów me-
dycznych wydawanych na zlecenie. Osobą uprawnioną
do wydawania zlecenia jest również specjalista w dzie-
dzinie fizjoterapii – fizjoterapeuta z tytułem specjalisty
w dziedzinie fizjoterapii lub fizjoterapeuta posiadający
tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

22 października 2019 r. weszło w życie rozpo-
rządzenie ministra zdrowia z 23 września
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu wydawania i określenia wzoru po-
świadczenia potwierdzającego prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 1896.

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa
z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw,
opublikowana w DzU z 2019 r., poz. 1905.

26 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 27 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady
Akredytacyjnej, opublikowane w DzU z 2019 r.,
poz. 1932.

26 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z 22 października 2019 r.
w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, opu-
blikowane w DzU z 2019 r., poz. 2043.

29 października 2019 r. weszło w życie rozpo-
rządzenie ministra zdrowia z 21 października
2019 r. w sprawie wzorów orzeczenia lekarskie-
go i orzeczenia psychologicznego wydawanych
w związku z wykonywaniem lub kierowaniem
działalnością gospodarczą albo z pracą przy
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybucho-
wymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym, opubli-
kowane w DzU z 2019 r., poz. 2056.

29 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 9 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie progra-
mu pilotażowego w centrach zdrowia psychicz-
nego, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1953.

29 października 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 2 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępo-

wania ze środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi, ich preparatami, prekursora-
mi kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi
substancjami psychoaktywnymi w przypadku
prowadzenia badań lub szkoleń, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 1947.

2 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu wydawania pozwoleń
oraz dokumentów niezbędnych do przywozu,
wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub
wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odu-
rzających, substancji psychotropowych lub pre-
kursorów kategorii 1, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 1983.

2 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządzenie
ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie prowadzenia
depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdro-
wotnej, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 1984.

5 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra obrony narodowej z 8 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
orzekania o zdolności do zawodowej służby
wojskowej oraz właściwości i trybu postępowa-
nia wojskowych komisji lekarskich w tych spra-
wach, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2000.

Zmiana dotyczy zakresu orzekania Rejonowej Wojskowej
Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie.

5 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 1995.

5 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 31 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2120.

Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej obejmują poradę lekarską udzielaną w wa-
runkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze
świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu syste-
mów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki i położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizo-
waną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim
kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy
użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów
łączności.
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PRAWO

Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych
obejmują poradę lekarską udzielaną w warunkach ambu-
latoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczenio-
biorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinfor-
matycznych lub systemów łączności.

5 listopada 2019 r. zostało opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2136, obwieszczenie marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 październi-
ka 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.

8 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursów na niektóre stano-
wiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie-
będącym przedsiębiorcą, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2024.

8 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warun-
ków zdrowotnych wykonywania prac podwod-
nych, opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2027.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożą-
danych odczynów poszczepiennych oraz kryte-
riów ich rozpoznawania, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2050.

W formularzu zgłoszenia niepożądanych odczynów po-
szczepiennych:

– wyrazy „Pieczątka placówki opieki zdrowotnej” zastę-
puje się wyrazami „Nadruk lub pieczątka obejmujące
nazwę (firmę), adres, numer telefonu i REGON placów-
ki opieki zdrowotnej”;

– wyrazy „Pieczątka lekarska” zastępuje się wyrazami
„nadruk lub pieczątka obejmujące imię, nazwisko
i numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz jego
podpis”.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie listy
czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpi-
talnych i czynników alarmowych oraz raportów
o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2049.

9 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń
w zakresie pobierania, przetwarzania, przecho-
wywania, testowania i dystrybucji komórek
rozrodczych i zarodków przeznaczonych
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do zastosowania w procedurze medycznie
wspomaganej prokreacji, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2048.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardów jakości dla medycznych laborato-
riów diagnostycznych i mikrobiologicznych,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2065.

Oznaczenie lekarza zlecającego badanie albo innej osoby
upoważnionej do zlecania badania obejmuje: imię i na-
zwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer
prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza, leka-
rza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, starszego
felczera albo numer dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość innej osoby upoważnionej do zlecenia badania,
podpis.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 2064.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kierowania do zakładów opiekuńczo-leczni-
czych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, opubli-
kowane w DzU z 2019 r., poz. 2060.

12 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wzorów wniosku o dokonanie granicznej kon-
troli sanitarnej oraz świadectwa spełniania
wymagań zdrowotnych, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 2057.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szkoleń osób, których czynności bezpośred-
nio wpływają na jakość komórek, tkanek lub
narządów, a także bezpieczeństwo dawców
i biorców, opublikowane w DzU z 2019 r.,
poz. 2066.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
sposobu dokumentowania chorób zawodo-
wych i skutków tych chorób, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 2067.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
preparatów zawierających środki odurzające
lub substancje psychotropowe, które mogą
być posiadane i stosowane w celach medycz-
nych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu
zgody wojewódzkiego inspektora farmaceu-
tycznego, opublikowane w DzU z 2019 r.,
poz. 2075.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zakresu znajomości języka polskiego w mowie
i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu
lekarza, lekarza dentysty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu
ze znajomości języka polskiego niezbędnej
do wykonywania zawodu lekarza, lekarza
dentysty, opublikowane w DzU 2019 r.,
poz. 2076.

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o zdaniu
egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej
do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu
adaptacyjnego i testu umiejętności w toku
postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania medycznych
zawodów regulowanych, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 2077.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjali-
zacji w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2079.

Rozporządzenie określa wzór dyplomu o uzyskaniu tytułu
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków
odurzających, substancji psychotropowych,
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierają-
cych te środki lub substancje, opublikowane
w DzU z 2019 r., poz. 2078.

13 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
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zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru
zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i ro-
dzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem
przemocy w rodzinie, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2080.

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2091.

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzo-
rów dokumentów dotyczących rejestracji
i zatwierdzania zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność, podle-
gających urzędowej kontroli Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2097.

14 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 16 października
2019 r. w sprawie Krajowego Rejestru Ablacji
Podłoża Arytmii, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2098.

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie.

Rejestr prowadzi się z wykorzystaniem systemu teleinfor-
matycznego, którego administratorem jest NFZ.

15 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 17 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kursu reedukacyjnego w zakresie problematy-
ki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania nar-
komanii oraz szczegółowych warunków i try-
bu kierowania na badania lekarskie lub
badania psychologiczne w zakresie psycholo-
gii transportu, opublikowane w DzU z 2019 r.,
poz. 2111.

15 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
zapotrzebowań oraz wydawania z apteki pro-
duktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2108.

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 21 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub
utworzonych przez jednostkę samorządu tery-
torialnego, opublikowane w DzU z 2019 r.,
poz. 2119.

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
obowiązkowych szczepień ochronnych, opu-
blikowane w DzU z 2019 r., poz. 2118.

19 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 15 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akade-
mickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla
poratowania zdrowia, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2117.

We wzorze orzeczenia lekarskiego wyrazy „podpis i pie-
czątka lekarza” zastępuje się wyrazami „imię i nazwisko,
liczba porządkowa z rejestru lekarzy przeprowadzających
badania profilaktyczne, numer prawa wykonywania za-
wodu oraz podpis lekarza”.

20 listopada 2019 r. weszło w życie rozporządze-
nie ministra zdrowia z 21 października 2019 r.
w sprawie Krajowego Rejestru Infekcyjnego
Zapalenia Wsierdzia, opublikowane w DzU
z 2019 r., poz. 2131.

Podmiotem prowadzącym rejestr jest Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie, a administratorem systemu – Narodowy
Fundusz Zdrowia.

20 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 11 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2129.

Duplikat dyplomu PES jest oznaczony pieczęcią albo
naklejką, albo nadrukiem o treści „Duplikat”.

Odpis dyplomu PES jest drukowany na miękkim papierze
z napisem „Odpis” oraz sygnowany pieczęcią albo na-
klejką, albo nadrukiem „Za zgodność z oryginałem”
i podpisem dyrektora CEM oraz imienną pieczęcią albo
naklejką, albo nadrukiem zawierającymi: imię i nazwisko
oraz oznaczenie funkcji dyrektora CEM.

Załączniki do rozporządzenia określają wzór dyplomu.

23 listopada 2019 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie ministra zdrowia z 24 października
2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
środków odurzających, substancji psychotro-
powych, prekursorów kategori i 1 i preparatów
zawierających te środki lub substancje,
opublikowane w DzU z 2019 r., poz. 2165. �

PRAWO
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Posłuchać,
zobaczyć…
Posłuchać,
zobaczyć…
Wystawa, której nie było
Muzeum Narodowe w Warszawie przypomina
dorobek Ignacego Łopieńskiego (1865–1941),
jednego z najważniejszych polskich grafików
przełomu XIX i XX w., moderatora życia artystycz-
nego przed I wojną światową i w czasach II Rze-
czypospolitej. Wystawa z okazji 50-lecia pracy
twórczej artysty przygotowywana była na jesień
1939 r., ale wybuch wojny ją uniemożliwił. 80 lat
później na ekspozycji można obejrzeć płyty gra-
ficzne, rysunki studyjne, akwarele oraz medale
z brązu. Wystawa czynna do 16 lutego.

www.mnw.art.pl

Warszawa oświeceniowa
W XVIII w. Warszawa przeżywała rozkwit. Stała się
faktycznym ośrodkiem władzy Rzeczypospolitej
– siedzibą dworu królewskiego, miejscem koro-
nacji i zwoływania sejmów. Wspomniane funk-
cje miasta wpłynęły na ożywienie gospodarki,
rozwój urbanistyczny stolicy, rozkwit architektury
i sztuki. Warszawie wieku oświecenia poświęcony
jest cykl wykładów w Łazienkach Królewskich.
Najbliższe spotkania 22 stycznia i 19 lutego.

www.lazienki-krolewskie.pl

Ja, istota ludzka
To pierwsza w Polsce monograficzna wystawa
szwajcarskiej artystki Miriam Cahn. Jest jedną
z najbardziej uznanych malarek drugiej połowy XX
i początku XXI w. Od przeszło czterech dekad
swoją twórczością daje świadectwo społecznym
konfliktom, kryzysom i stanom wyjątkowym, snu-
jąc refleksje nad współczesną kondycją człowieka.
Jej prace są próbą wyrażenia emocji w obliczu
traumy wojny, przemocy i toksycznych relacji mię-
dzyludzkich. Wystawę można oglądać w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 1 marca.

www.artmuseum.pl

Iluminacja w Wilanowie
Gdy zimą wcześnie zapada zmierzch, warto
odwiedzić Królewski Ogród Światła przy pałacu
w Wilanowie. Tysiące kolorowych diod ułożonych
w fantazyjne kształty tworzą plenerową ilumina-
cję rozświetlającą parkowe aleje. Na zwiedzają-
cych czeka również Muzyczny Ogród Marzeń,
w którym odbywają się pokazy światło i dźwięk.
Wystawa czynna do 23 lutego.

www.wilanow-palac.pl                                   ach

Językiem międzynarodowym jest teraz angielski, poprzed-
nio były francuski, niemiecki, przez długie wieki łacina.
Wszystkie, także rosyjski, czeski, włoski itd., a szczególnie

łaciński, zostawiały swoje ukryte i jawne ślady nie do pominięcia.
Mnóstwo słów w językach europejskich ma źródłosłów rzymski
(też grecki lub grecko-rzymski), pewne reguły gramatyczne lub
z zakresu języka logiki też się z tej mowy biorą, a i powiedzeń,
maksym, przysłów, wyrażeń wciąż wiele spotykamy w tekstach
i wypowiedziach ustnych. Nie zawsze niestety używa się ich traf-
nie lub poprawnie. Kto czyta prasę, w tym sportową, przegląda
coraz to nowsze książki naukowe, eseistyczne, biograficzne, ten
z łatwością zauważy, że po okresie gwałtownego rozwoju słow-
nictwa polskiego opartego na angielszczyźnie tempo zmian się
zmniejszyło, zaczęto oglądać się za dawno zapomnianymi
ozdobnikami łacińskimi, przez pewne osoby traktowanymi jako
wyróżniki erudycji i obycia.

Właśnie skończyłem lekturę dzieła pewnego wybitnego polityka
(odbędzie już trzecią kadencję w Sejmie RP), który przejęty wyni-
kami wyborów „wykrzyknął” w swym tekście ze słuszną zgrozą:
*O tempores, o mores!, choć lepiej by było, aby poprawnie napi-
sał: O tempora, o mores (Co za czasy, co za obyczaje!). Wziąłem
to za błąd literowy, ale dalej znalazłem u niego formułę De

mortuis nil nisi bene, opacznie przez autora zrozumianą jako
*O zmarłych nie mów dobrze i w innym miejscu tego tekstu:
*O zmarłym nie musimy mówić dobrze. Jakie to przykre i – co tu
dużo mówić – niemoralne! Przecież starożytni Rzymianie uczyli
nas czegoś dokładnie odwrotnego. Przy okazji przytoczmy także
inne wersje tej mądrej maksymy, mogą się przydać: De mortuis

nihil nisi bonum (wersja Diogenesa Laertiosa – o zmarłych należy
mówić tylko dobrze) oraz De mortuis aut bene, aut nihil (wersja
Plutarcha – o zmarłych należy mówić dobrze albo wcale).

Wadliwy sens podany przez tego autora natychmiast upo-
wszechniła w mediach pewna świeżo upieczona, a dbająca
o rozgłos posłanka-elekt, która powtarzała rzecz z jawnym zado-
woleniem, tylko że fałszywie i po polsku. Obawiam się, że za nią
powtórzy jeszcze wiele osób.

Gdzie indziej ktoś pisze, że pewna książka jest *stricto naukowa

(powinno być: stricte – ściśle), a dyskutujący z nim dziennikarz
w tej samej gazecie twierdzi, że dzieło nie jest jednak sensu

*stricte badawcze (powinno być: sensu stricto – w dosłownym
znaczeniu). Popełnili niby błędy literowe, ale myślę, że jednak
nie wiedzą, jak te wyrażenia się pisze i wymawia.

Warto więc wspomnieć, że istnieje sporo ksiąg zawierających
zbiory wyrazów i wyrażeń łacińskich, począwszy od klasycznych
słowników, skończywszy na słynnej „Łacinie na co dzień” Cze-
sława Jędraszki, wydanej przez Naszą Księgarnię po raz ostatni
bodaj w roku 2000. Można tę piękną książeczkę spotkać np. na
Allegro. �

Prof.

PIOTR MÜLDNER-NIECKOWSKI

ŁACINA NIE
UMIERA
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Ogłoszenie narodowego kryzysu zdrowia przez
Porozumienie Rezydentów i OZZL wraz z akcją
„Polska to chory kraj” budzi skrajne emocje

i sprzeciw orędowników kampanii „narodowego sukce-
su”. Co ciekawe, tych, których bulwersowały symbolicz-
ne czarne worki przed Ministerstwem Zdrowia, niezbyt
oburza roczne oczekiwanie na wizytę u kardiologa.
Zamykane są kolejne oddziały szpitalne, a funkcja kie-
rownika, dyrektora medycznego czy ordynatora nie
oznacza już satysfakcji i dowodu uznania dla kompeten-
cji i dorobku lekarza, tylko ciągłą beznadziejną walkę
o dopięty grafik, z ryzykiem konieczności osobistego
obstawiania znacznej jego części. Brakuje lekarzy,
brakuje pieniędzy, brakuje sił.

Marcin i Mateusz, lekarz i ratownik medyczny. Prywatnie
– przyjaciele, losowo – pacjenci.

– Byliśmy obaj po dyżurach – zaczyna Marcin. – Ja pro-
wadziłem, wąska i kręta jednopasmówka. Nagle zjecha-
łem do prawej i złapałem pobocze, sypki żwir, dachowa-
nie w rowie. Musiałem zasnąć za kierownicą. Zapięte
pasy sprawiły, że wyszliśmy cali i o własnych
siłach z rozbitego auta.

– Służby przyjechały błyskawicznie
– wtrąca Mateusz. – Najpierw jak zwy-
kle strażacy, potem policja i ZRM.
Pomiar ciśnienia krwi, pytania o cho-
roby przewlekłe, uczulenia. Dwie
minuty badania. Potem klik, klik, klik.
15 minut klikania – niestety, znam to
z mojej praktyki. Co nie odklikane,
tego nie było. Kierownik zespołu
stara się zachować kamienną twarz,
ale widać drganie kącika ust. „Zasięg
się rwie – mówi w końcu – muszę jesz-
cze raz wpisać wasze dane”. Widać, że
jest zmęczony, walczy resztkami sił,
żeby zachować uprzejmość. Odma-
wiamy przewiezienia na SOR. Znam
tę robotę z drugiej strony, nie mamy

widocznych obrażeń, czujemy się dobrze, po co mają się
tłumaczyć, że nas przywieźli. Dostajemy wreszcie karty
informacyjne.

– Wzywam assistance – podejmuje Marcin. – Ogarniam
holowanie i dzwonię do żony, żeby po nas przyjechała.
Uspokajam, że nic mi nie jest. W drodze Mateuszowi
robi się słabo, wymiotuje, mnie też zaczyna boleć gło-
wa. Jedziemy do najbliższego szpitala. Tłum pacjentów,
na oko ponad stu. Nie wszyscy czekają na SOR, trafili-
śmy na dzień zapisów do przyszpitalnych poradni spe-
cjalistycznych. Zapisy na przyszły rok. W kolejce sporo
osób starszych, niesprawnych, niektórzy o kulach lub na
wózkach. Tylko nieliczni dostaną termin na styczeń albo
luty, część będzie musiała czekać do końca przyszłego
roku, być może nie wszyscy dożyją. Rejestrujemy się,
dostajemy zielone opaski. Przyjmujący nas lekarz i ra-
towniczka z oznakami zmęczenia na twa-
rzach, obok monitora kubek z niedopitą
kawą i puszka energetyka: zestaw, któ-
rego nikt z nas nie
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Z NASZEJ PRAKTYKI

Na co choruje
polska opieka
zdrowotna
HANNA ODZIEMSKA

lekarz specjalista chorób wewnętrznych POZ, absolwentka Wydziału Zarządzania UW
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poleciłby pacjentowi. Samo zło, ale czasem to
jedyny ratunek przed skutkami deprywacji
snu. Znajome klikanie. Badanie wstępne, po-
branie krwi, tomografia. Czekanie w niewy-
godnej pozycji, nie mamy gdzie usiąść. Zaczy-
nam odczuwać głód – jest automat z kawą,
ale nieczynny. Mijają kolejne godziny, w końcu
decyzja dyżurnego: ja wychodzę, Mateusz
zostaje do obserwacji. Czekam na wypis: klik,
klik, klik.

– Na oddziale przyjmuje mnie rezydentka
– opowiada dalej Mateusz. – Widać, że jest
zmęczona, ale zajmuje się mną perfekcyjnie.
Wywiad, badanie, 15 minut klikania. Wracają
nudności i ból głowy. „Czy rozpoznawano
u pana wadę serca? Ma pan szmer” – słyszę.
Nic nie wiem o żadnej wadzie, będzie diagno-
styka. Przyjeżdża moja żona, jest pora kolacji.
Okazuje się, że do cateringu szpitalnego trze-
ba mieć swoje sztućce. Wieczór, sklepy zamk-
nięte, jem palcami. Noc pełna niepewności
i szarpanego snu, wreszcie poranny obchód.
Dowiaduję się, że mam znaczną niedokrwi-
stość, być może stąd szmer. Możliwe, prak-
tycznie nie miałem urlopu od czterech lat,
a praca po 300 godzin miesięcznie i dieta zło-
żona głównie z kawy, energetyków i drożdżó-
wek zrobiły swoje. Mimo wszystko trzeba wy-
konać echo serca. Czekam na badanie, nie
można ustalić terminu, na kardiologii zostało
tylko trzech lekarzy, dyżurują na zmianę i na
planowe echo nie ma czasu. Wypisuję się na
własną prośbę, zrobię echo prywatnie, jak
wyjdę. Przez uchylone drzwi pokoju lekarskie-
go widzę mojego lekarza prowadzącego przy-
gotowującego wypis: klik, klik, klik. Musiał
zostać po dyżurze, żeby zrobić ten wypis, bo
nikt za niego tego nie zrobi, nie ma kto.

– To wszystko jest chore – mówi Marcin.
– Można się dorobić anemii albo i zginąć, pra-
cując po 200–300 godzin w miesiącu, można
dokonywać cudów, żeby pacjent był dobrze
leczony, można potulnie godzić się na pracę
w słabych warunkach i za niską stawkę, na
zmuszanie do nadgodzin, tyle że to nic nie
zmieni. Z coraz większą obojętnością czytam
o kolejnych świetnych projektach zmian
w opiece zdrowotnej. Za dużo bubli prawnych
już widziałem, żeby jeszcze mieć nadzieję.
Nasz nadludzki wysiłek jest marnowany na
pudrowanie trupa systemu, którego już nie da
się zreanimować. Im większe nasze poświęce-
nie, tym dłuższe podtrzymywanie patologii.
Mówią mi: wyjedź. Tylko że ja chcę żyć i pra-
cować w Polsce. Dlatego pracuję ponad siły,
dokształcam się, próbuję leczyć moich pa-
cjentów zgodnie z najlepszą wiedzą – upra-
wiam slalom między kłodami rzucanymi mi
pod nogi przez system. A czarnych worków
i tak przybywa. �

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

jest elektronicznym biuletynem informacyjnym, wysyłanym bezpłatnie trzy razy w tygo-

dniu pod blisko 100 tys. adresów poczty elektronicznej polskich lekarzy i innych profesjona-

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

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

 wymagane jest jedynie wybranie własnego loginu i hasła.

Nowy przejaw patriotyzmu
– Praca lekarzy na kilku etatach to forma patriotyzmu – stwierdził
nowy marszałek Senatu, chirurg prof. Tomasz Grodzki. A my py-
tamy, czy mężowie, żony i dzieci lekarzy mają takie samo zdanie
na temat pracy na kilku etatach?

Każdy Polak „zna się” na medycynie
Polacy przyjmują rocznie ponad 2 mld jednostek rozmaitych
leków. Aż 90 proc. z nich nie jest przepisanych przez lekarzy.
– Niekontrolowane kombinacje lekowe obarczone są dużym ryzy-

kiem wystąpienia niekorzystnych interakcji, wzrasta częstość po-

wikłań polekowych, 6–13 proc. hospitalizacji spowodowanych jest

błędami lekowymi – alarmuje Walenty Zajdel z Krakowskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej.

Jak zatrzymać lekarzy?
Od 2005 r. z Polski wyjechało już 15 tys. lekarzy. Największą grupę
stanowią interniści, anestezjolodzy i ginekolodzy. Patomorfolodzy
– choć wyjechało ich tylko około 70, stanowią ponad 12 proc.
wszystkich pracujących w kraju specjalistów tej dziedziny.

Zamachy na własne, młode życie
W liczbie samobójstw dzieci i młodzieży jesteśmy w czołówce
krajów europejskich. Specjaliści ostrzegają, że depresja to rosną-
cy problem młodego pokolenia Polaków.

E-papierosy w USA
Stan Nowy Jork pozwał JUUL Labs., największego producenta
e-papierosów w USA. Zarzuca mu, że wprowadzającymi w błąd
reklamami przyczynił się do „epidemii vapowania” wśród mło-
dzieży – donosi agencja AP. Wcześniej firmę pozwały Kalifornia
i Karolina Północna.

Lekooporne bakterie w Kanadzie
W ciągu nadchodzących 30 lat lekooporne bakterie zabiją prawie
400 tys. Kanadyjczyków, a hospitalizacje i straty gospodarki
będą kosztować miliardy – alarmują eksperci w raporcie o skut-
kach nierozważnego stosowania antybiotyków.

Niemieckie szczepienia przeciwko odrze
Niemiecki Bundestag przegłosował ustawę wprowadzającą obo-
wiązkowe szczepienia przeciwko odrze w żłobkach, przedszko-
lach i szkołach. Zacznie ona obowiązywać od marca 2020 r. Ro-
dzice niezaszczepionych dzieci muszą liczyć się z grzywnami.

Japończycy opracowują sztuczną krew
Japońskim naukowcom prawie udało się stworzyć uniwersalny
model krwi, którą można przetaczać wszystkim ludziom, bez
względu na grupę. Przetestowali go już na królikach. Na dziesięć
zwierząt, którym podano preparat, przeżyło sześć.
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Na nadwagę lub otyłość cierpi obecnie już
40 proc. Polek i Polaków w wieku 25–29
lat, 55 proc. w wieku 35–39 lat i ponad

65 proc. po 50. roku życia – alarmuje dr Janusz Dobosz
z Narodowego Centrum Kondycji Fizycznej AWF w War-
szawie. Niestety, zbliżające się święta i polska tradycja
obficie zastawionego stołu wigilijnego nie sprzyjają
walce z tą plagą.

Neurolog Agnieszka Klimowicz, znana na Facebooku jako
„Doktor Agnieszka”, opublikowała wpis, w którym przy-
pomniała, że otyłość nie jest problemem wyłącznie este-
tycznym. Została za to ostro skrytykowana zarówno przez
użytkowniczki serwisu, jak i w artykule na łamach „Wyso-
kich Obcasów”*. „W imię poprawności politycznej mamy
akceptować patologię?” – pyta zaskoczona lekarka.

„Będąc na wycieczce statkiem, poczyniłam wśród pasa-
żerów pewne obserwacje. Jako lekarz tak już mam –
zboczenie zawodowe. Otóż było tam sporo par i rzuciła
mi się w oczy pewna dysproporcja. O ile faceci wyglądali
niczego sobie, o tyle ich partnerki były po prostu grube.
A mówi się, że to kobiety bardziej dbają o wygląd. (...)
Otyłość jest albo objawem, albo powodem pojawienia
się kolejnych chorób. Sama w sobie także jest chorobą”
– napisała Klimowicz.

Czy to jest stygmatyzacja kobiet plus size?

Dziennikarka „Wysokich Obcasów” Katarzyna Seiler
uznała wpis lekarki za ośmieszanie osób z nadwagą
i stygmatyzację kobiet plus size. „Być może mężczyźni,
których obserwowała Doktor Agnieszka podczas rejsu,
widzą w swoich partnerkach coś więcej niż ciało. Albo,
co pewnie jeszcze trudniejsze do zrozumienia, nie każ-
demu musi podobać się szczupła sylwetka” – napisała
Seiler i zwróciła uwagę na wyniki badań statystycznych.
Organizatorzy kampanii „Otyłość kontra zdrowie” poin-
formowali w kwietniu 2019 r., że nadwagę ma obecnie
w Polsce łącznie 68 proc. mężczyzn i 53 proc. kobiet.
„Łatwo zauważyć, mimo wnikliwych urlopowych badań
wielu natchnionych uzdrowicieli narodu, że problem
nadwagi u płci męskiej jest większy” – skomentowała
dziennikarka.

„Czasami dziwi mnie, że lekarze, który wybierają meto-
dę »potrząsania« pacjentami z nadwagą, nie boją się, że
zniechęcą ludzi do pomocy medycznej. To prosta droga
do tego, żeby osoby walczące z otyłością unikały lekarzy
i nie szukały wsparcia profesjonalisty w swojej walce
z chorobą ze strachu przed poniżeniem” – podsumowa-
ła Seiler.
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Otyłość
– ciężki problem naszych czasów

NA CZASIE

cz. 1

Trudny temat do rozmowy

Czy dr Klimowicz miała rację, pisząc o „braku akceptacji
dla patologii”? Czy niezależnie od przyczyny wizyty pa-
cjenta w gabinecie powinniśmy podejmować temat
otyłości i jak prowadzić rozmowy na ten temat? – zapy-
tałem koleżanki i kolegów lekarzy na łamach portalu
Esculap.com. Oto niektóre otrzymane przeze mnie listy
i komentarze:

„Ludzie, którzy mają wskaźnik BMI na poziomie otyłości,
palą i piją, powinni płacić wyższe składki zdrowotne. Oni
nie dbają o zdrowie na własne życzenie. W szpitalach
jest problem z transportem i zmianą pozycji ciała oty-
łych pacjentów. Obowiązek ten spada głównie na pielę-
gniarki i opiekunki (oba zawody są bardzo sfeminizowa-
ne), które w większości mają schorzenia kręgosłupa
i narządu ruchu spowodowane pracą zawodową. Pani
doktor ma rację, bo walczymy z otyłością, a obraz społe-
czeństwa nie zmienia się”.

„Przychodzą do gabinetów osoby z BMI 40–60 (!) i to
jest dramat. 95 proc. otyłości to po prostu otyłość z ob-
żarstwa. Próby usprawiedliwiania się: »mam tarczycę«,
»mam insulinooporność«, »mam siedzącą pracę«, sły-
szę kilkanaście razy dziennie”.

„Ostatnio usłyszałam od mamusi grubego 12-latka, że
oburzająca była moja uwaga o nadwadze syna (a była to
tak naprawdę otyłość), a także informacje o proble-
mach, jakie ten stan generuje, sugestie o potrzebie
zmiany diety itd. W zasadzie to matka oczekiwała ode
mnie przeprosin (!)”.

„Ja zwalam na siatki centylowe i na zapotrzebowanie
kaloryczne. Pytam, czy pacjent sobie życzy, żeby w ogó-
le podejmować ten temat, bo każdy na prawo wyboru.
Staram się zapisywać w kartotece, jak pacjent podcho-
dzi do problemu otyłości. Jest to dla mnie jedna z trud-
niejszych rzeczy w poradni. Znowu niektórzy pacjenci
skarżą się, że żaden lekarz im nie powiedział, że te stawy
kolanowe, które ich bolą, to z nadwagi. Albo mówią,
że u nich w rodzinie wszyscy są otyli i to jest rodzinne,
a rodzina to świętość. Najgorzej, że nikt nic nie je! Po-
wietrze na Śląsku takie kaloryczne! Za chwilę żarłacze
i orki polubią jeść ludzi, bo będą pulchni jak foki”.

„Jak byłam dzieckiem, to z »nieumiarkowania w jedze-
niu i piciu« trzeba się było spowiadać, gdyż uważano, że
nadmierne jedzenie jest niemoralne, w sytuacji, gdy tak
wielu ludzi głoduje. Proszę teraz coś takiego powiedzieć
pacjentowi, kłopoty murowane. Przez pseudopopraw-
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* K. Seiler, Lekarka dziwi się przystojnym mężczyznom z grubymi

partnerkami, „Wysokie Obcasy” z 27.08.2019.

ność polityczną doszliśmy do tego, że w ramach lecze-
nia profesorowie medycyny zalecają wycięcie zdrowego
żołądka”.

„Właśnie wypoczywam nad Bałtykiem. Deptakami prze-
chadzają się całe rodziny chorujące na otyłość. Dzieci
piją słodkie, gazowane napoje, jedzą tłuste frytki bądź
zapiekanki i to wszystko zagryzają batonikiem. Rodzice
dają na to przyzwolenie, ponieważ sami konsumują to,
co ich zabija, powoli, ale jednak. Niestety, wygląda na
to, że to nie urlopowy odpust, ale codzienność”.

„Mieszkam i pracuję od ponad 12 lat w Wielkiej Brytanii.
Tu lekarz nie może pacjentowi powiedzieć wprost, że
jest on otyły i ma coś z tym zrobić. To jest »patient’s

dignity«, a gdzie jego zdrowie? Ta poprawność politycz-
na powoduje, że mieć pacjenta z BMI poniżej 30 to wy-
grana w totolotka. Uważam, że personel medyczny po-
winien dysponować prawem do zwrócenia uwagi
pacjentowi na problem jego otyłości w normalny spo-
sób. Mam wrażenie, że inaczej pacjenci i zazwyczaj tak-
że otyłe ich rodziny nie widzą proble-
mu. Skoro lekarz jest happy, to oni
też. Nie możemy w Polsce na oślep
powielać tych złych schematów”.

„Sam schudłem 28 kg i stwier-
dzam, że problem jest podobnej
natury, co alkoholizm, który
w czasach mojego dzieciństwa
był gloryfikowany przez »kul-
turę picia«, czyli coś, co jest
nazywane kulturą, a jest jej
przeciwieństwem. Podobnie
rzecz ma się z jedze-
niem. Współczesna
cywilizacja jest oparta
na konsumpcji
i szybkiej przyjem-
ności, a nie na rozu-
mie, co powoduje,
że przeciętny zjadacz
chleba, je chleb i nie po-
zwoli, aby ktokolwiek mu szargał jego świętości (kro-
meczki białego pieczywka tostowego), mimo że już się
dowiedział, że 45 lat z nadwagą 25 kg skraca mu życie
co najmniej o siedem lat. (...) Nie należy jednak na siłę
ratować uzależnionych ani tym bardziej współuzależnio-
nych, bo stają się tylko bardzo nerwowi. Jeśli ktoś chce
popełnić samobójstwo przy użyciu alkoholu, ma do tego
prawo, jeśli ktoś chce się zażreć na śmierć – to nie nale-
ży mu w tym przeszkadzać. A gdyby ktoś chciał się do-
wiedzieć, jak schudnąć, to znajdzie sposób, drogę, oso-
bę, algorytm”.

„Otyła pacjentka mówi mi, że codziennie zjada jedynie
przysłowiową miskę ryżu. Jednak nie wspomina, że miska
ma średnicę koła od wozu, ryż to pół kilo polane sosem
z golonki i do tego na wierzchu porządny schabowy”.

„À   propos otyłości. Podobno niektóre pracownie tomo-
grafii komputerowej, zlokalizowane przy ogrodach
zoologicznych, mają umowy na wykonywanie badań
u ludzi”.

„Niestety, estetyka ciała, która była domeną starożyt-
nych, poszła w kąt. Ciąża gastronomiczna mężczyzn
i otyłość (bo nie powabna krągłość) kobiet są powszech-
ne. Do tego można dodać stan fryzur i braki w uzębie-
niu. Po prostu ludzie o siebie nie dbają i w zakresie figu-
ry i stroju (wydziabane dziury w spodniach, owłosione
letnie nogi kawalerów, pomięte koszule etc.). Ale co to
ma wspólnego z dobieraniem się w pary?”.

„Przez ostatnich 15 lat ważyłam 60 kg, aktywna sporto-
wo, dziennie biegałam 7–15 km. Wypadek, sześć miesię-
cy bez aktywności, dodatkowo stres, leki i przytyłam
15 kg. Też usłyszałam, że jestem grubaska. Zrobiło mi się
strasznie przykro! Zawsze o siebie dbałam. Różnie
w życiu jest”.

„Każda z czterech ciąż dokładała mi kolejny rozmiar.
Po czwartym dziecku wykupiłam nawet karnet do klubu

fitness. Zmarnowałam ponad tysiąc
złotych, bo przez rok udało mi się
wyrwać do niego kilka razy. Ojciec
moich dzieci nadal nosi te same

spodnie, co
przed uro-
dzeniem się
pierwszego

dziecka. Ja
mam kartony złudzeń na pół-

kach w piwnicy – Monika 36,
Monika 38, Monika 40, Monika 42. Kolejne

rozmiary po każdej ciąży czekają na czas, kiedy schud-
nę. Ale pewnie już nie schudnę. I nie na miejscu są ko-
mentarze, że trzeba było nie objadać się w ciąży, bo się
nie objadałam. Mój ginekolog tłumaczył, że organizm
gromadził zapasy na czas karmienia dziecka i braku
mojej zdolności do zbierania pożywienia. Spełniłam
marzenie mojego mężczyzny o dużej rodzinie. Nie jego

ciało, ale moje zapłaciło za to
znaczną cenę: leczenie hor-
monami i zabiegi pod nar-

kozą przez kilka lat, żeby
zajść w ciążę (po hormonach

z rozmiaru 34 przeszłam na 36), cesarskie cięcia, opera-
cja na przepuklinę, dodatkowe kilkanaście kilogramów.
Może to mnie pani spotkała na tym statku. Dalej zasta-
nawia się pani, dlaczego mój partner jest ze mną i co we
mnie widzi?”.

„Sztuką jest medycyna i takie podejście do pacjenta,
które nie obraża, tylko z szacunkiem i troską informuje
o problemach zdrowotnych, dając nadzieję i motywację.
Jest to trudny zawód. Otyłość dla nas, lekarzy, jest cho-
robą, a nie problemem estetycznym i na tym powinni-
śmy się skupiać. Naszą rolą jest informowanie, decyzję
podejmuje pacjent: czy chce, czy nie chce się leczyć, jak
w każdej chorobie. Wielokrotnie się spotkałam z proble-
mami psychologicznymi i psychiatrycznymi leżącymi
u podłoża otyłości, dlatego tak ważne jest dotarcie
i znalezienie przyczyny. Nie oceniajmy, pomóżmy raczej,
ile się da”. �
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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.

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

Wigilijne spotkanie
11 grudnia 2019 r. w Klubie Lekarza przy ul. Raszyń-

skiej 54 w Warszawie odbyło się uroczyste spotka-

nie wigilijne Sekcji Medycyny Komunikacyjnej PTL oraz

Koła Medycyny Komunikacyjnej TLW. Ciekawy wykład

pt. „Probiotyki w praktyce lekarza” wygłosiła prof. Alicja

Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Hepatologii i Na-

bytych Niedoborów Immunologicznych WUM.           

Zebranie prowadziła jak zawsze w ciepłej, przyjaznej,

świątecznej atmosferze przewodnicząca sekcji i koła

– Krystyna Podgórska-Baraniecka. �

kpb 

Lekarskie
Stowarzyszenie
Wzajemnej
Pomocy
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy istnieje od 1960 r.

Swoją skromną siedzibę mamy w Szpitalu Zakaźnym

przy ul. Wolskiej 37 w Warszawie. Nasza działalność

polega na wzajemnej pomocy finansowej: udzielaniu

nieoprocentowanych pożyczek (do 10 tys. zł – warun-

kiem jest co najmniej 6-miesięczny staż w stowarzysze-

niu)  i wypłacaniu odpraw pośmiertnych (dla członków

należących do stowarzyszenia minimum 10 lat). Utrzy-

mujemy się z wpłat: 50 zł wpisowego i składek 15 zł

miesięcznie.

Zachęcam do przystąpienia do naszego stowarzyszenia.

Bądźmy solidarni i przezorni. Nawet jeśli obecnie nie

potrzebujecie pożyczki, zapewniam Was, że wielu na-

szym koleżankom i kolegom pieniądze, które proponuje-

my, pomogły w trudnych sytuacjach życiowych. Zwy-

czajowo określamy cel pożyczki, najczęściej jest to

leczenie, rehabilitacja, remonty, opłaty bieżące. Dla wie-

lu seniorów pożyczka ze stowarzyszenia jest jedynym

dostępnym rozwiązaniem doraźnych problemów.

Kontakt: tel. 22-33-55-242, 600-92-86-50

(poniedziałek 9.00–12.00, środa 14.00–18.00). �

Katarzyna Wernic

SPROSTOWANIE W „Pulsie” nr 11/2019 we

wspomnieniu o Annie Nowakowskiej pominęliśmy

w podpisie tytuł profesora współautorki artykułu.

Czytelników i Panią prof. dr hab. n. med. Dorotę

Sands przepraszamy.

Redakcja
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 październiku chór Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w War-

szawie Medicantus obchodził

10-lecie istnienia. Z tej okazji

26 października w kościele

Wniebowstąpienia Pańskiego

w Warszawie, przy ul. KEN 101,

odbył się koncert jubileuszowy.

Wraz z Orkiestrą Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego wyko-

nano „Magnificat” Antonio Vival-

diego i wiele innych utworów

chóralnych. Dyrygowała Beata

Herman, spiritus movens istnienia

chóru. Gratulujemy. �

                                    kb

Śpiew przez dziesięciolecie
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Seniorzy u Gombrowicza
i Malczewskiego
9 października seniorzy wybrali się na wycieczkę do Wsoli i Radomia.

We Wsoli odwiedziliśmy Muzeum Witolda Gombrowicza, które mieści się

w pięknym pałacu z początku XX w. Pamiątek jako takich, niewiele. Za to ku-

stosz muzeum, a zarazem wspaniały przewodnik, Robert Utkowski opowiadał

nam o Gombrowiczu wielce interesująco, pokazując liczne fotografie z epoki.

Niespodzianką w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu była wystawa

„Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka Malczewskiego”. Zaprezen-

towano na niej ponad 100 obrazów i portretów kobiet związanych z twórczo-

ścią mistrza. Ekspozycja została utworzona ze zbiorów 13 muzeów i galerii

oraz kolekcji prywatnych. Kurator wystawy Paulina Szymalak-Bugajska

przedstawiła nieznane powszechnie szczegóły życia i twórczości artysty. �

Włodzimierz CerańskiF
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WSPOMNIENIA

„Zawsze chciałem wiedzieć

więcej niż tego ode mnie wy-

magano” – te słowa towarzy-
szyły Eugeniuszowi Spiechowi-
czowi przez całe życie
zawodowe.

17 grudnia 2018 r. odszedł prof.
dr hab. n. med. Eugeniusz Spie-

chowicz – wybitna postać polskiej stomatologii, ceniony
nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń leka-
rzy, cieszący się ogromnym autorytetem i szacunkiem.
Możemy jednak powiedzieć „Non omnis moriar” – pozo-
stawił bowiem wartościowe publikacje w czasopismach
polskich i obcojęzycznych, wiele książek – podręczników
i monografii, które do dziś są podstawą nauczania stu-
dentów i lekarzy.

Eugeniusz Spiechowicz urodził się 10 czerwca 1929 r.
W wieku dziesięciu lat doświadczył tragedii okupacji
niemieckiej. Od 1943 r. był zrzeszony w Konspiracyjnym
Związku Harcerstwa Polskiego. Za tę działalność odzna-
czono Go Honorowym Krzyżem Zasługi z Rozetą i Mie-
czami. Podczas Powstania Warszawskiego został ciężko
ranny. W styczniu 1945 r. brał udział w odgruzowywaniu
miasta. Za działalność podczas okupacji otrzymał Krzyż
Partyzancki, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii
Krajowej, Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Medal za
Warszawę.

Profesor był osobą o szerokich horyzontach i rozległej
wiedzy, ale nade wszystko ciepłym, życzliwym człowie-
kiem. Z warszawską Alma Mater był związany przez 70 lat.
Na tej uczelni ukończył w 1952 r. studia, tam bezpośred-
nio po studiach rozpoczęła się Jego akademicka droga
naukowa i zawodowa. W 1963 r. uzyskał stopień doktora
nauk medycznych, a w 1968 – stopień doktora habilito-
wanego za dorobek naukowy i pracę „Tworzywo akrylowe
w protetyce stomatologicznej – jego oddziaływanie na
błonę śluzową i skórę”. W 1975 r. otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego, a w 1984 – profesora zwyczajnego.
W latach 1970–1973 był kierownikiem Zakładu Propedeu-
tyki i Profilaktyki Stomatologicznej. Praca zawodowa
prof. Spiechowicza aż do emerytury była ściśle związana
z Katedrą Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomato-
logii Akademii Medycznej w Warszawie, którą kierował od
roku 1973 do 1999. Dawał przykład rzetelności i wytrwało-
ści w pracy, prowadzeniu badań. Swoim zaangażowa-
niem, traktując pracę niemal jak misję, zyskał uznanie
i szacunek współpracowników, ale też ogólnopolskiego
środowiska akademickiego. Przez wiele lat służył z odda-
niem uczelni i sprawom studentów, przez dwie kadencje
(1972–1978) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki.

Był niestrudzonym orędownikiem polskiej stomatologii
na forum międzynarodowym, współzałożycielem i prezy-
dentem Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA).
Zainicjował i przez 25 lat koordynował współpracę
Instytutu Stomatologii AM w Warszawie z Wydziałem

Stomatologii Uniwersytetu w Lund. Za wkład pracy
w organizację i realizację tej współpracy został odzna-
czony Medalem Honorowym Uniwersytetu w Lund.

Profesor jest autorem ponad 230 prac, m.in. siedmiu
edycji podręcznika „Protetyka stomatologiczna”. Był pro-
motorem 15 doktoratów i opiekunem trzech habilitacji.
Uczestniczył w wielu zjazdach i kongresach specjalistycz-
nych w kraju i zagranicą, niestrudzenie propagując osią-
gnięcia nauki polskiej. Jako visiting professor prowadził
wykłady i seminaria w wielu zagranicznych ośrodkach
akademickich. Dorobek naukowy i publicystyczny Profe-
sora stanowi ogromny wkład w rozwój polskiej
i światowej stomatologii.

Ogromnym sukcesem prof. Spiechowicza było uzyskanie
grantu UE w ramach programu „Tempus Phare”, opraco-
wania technik leczenia implantologicznego i wprowadze-
nie implantologii do nauczania przed- i podyplomowego
oraz stworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Implanto-
logicznego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Niezwykła aktywność organizacyjna Profesora zaowoco-
wała także udziałem w pracach na forum międzynarodo-
wym w roli eksperta Światowej Organizacji Zdrowia
w dziedzinie dydaktyki i profilaktyki, konsultanta Świato-
wej Federacji Stomatologii (FDI), członka Komitetu Kon-
gresowego FDI. Był honorowym członkiem wielu polskich
i zagranicznych towarzystw naukowych.

Przez wiele lat przewodniczył krajowemu Zespołowi ds.
Protetyki Stomatologicznej MZ, a przez ponad 20 – komi-
sji egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji z protetyki
stomatologicznej. Był członkiem Prezydium Rady Nauko-
wej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, Rady
Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Pełnił
zaszczytną funkcję prezesa polskiej sekcji Akademii
Pierre’a Faucharda.

Przez cztery kadencje był wiceprezydentem Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego. Należał do inicjatorów
utworzenia ponad 50 lat temu pierwszego w Europie cza-
sopisma o tematyce protetycznej, czyli „Protetyki Stoma-
tologicznej”, wydawanej do dziś przez Polskie Towarzy-
stwo Stomatologiczne. Był jej wieloletnim redaktorem
naczelnym.

Osiągnięcia, które ma na swoim koncie, stawiają Go
w rzędzie wybitnych przedstawicieli stomatologii w Pol-
sce i zagranicą. Ogromne zaangażowanie Profesora było
wielokrotnie docenione, został odznaczony m.in. Krzyżem
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Medalem za zasługi dla I Wydziału Lekar-
skiego z Oddziałem Stomatologicznym, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.

Jesteśmy wdzięczni, że dane nam było poznać, współ-
pracować i czerpać doświadczenie od wielkiego nauczy-
ciela, jakim był Profesor. Osiągnięcia, które ma na swoim
koncie, stawiają Go w rzędzie wybitnych przedstawicieli
stomatologii w Polsce i zagranicą. �

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska,

kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM

EUGENIUSZ SPIECHOWICZ

(1929–2018)
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Doroty Krzemiñskiej

nauczyciela emisji g³osu w chórze Medicantus.

Wyrazy wspó³czucia

dla Rodziny, Bliskich i Przyjació³

sk³adaj¹

prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski

oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci

dr
Anna Winnicka-Kubow

aktywny, wieloletni cz³onek Sekcji i Ko³a

Medycyny Komunikacyjnej

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Wspania³y, ciep³y Cz³owiek. M¹dry, troskliwy lekarz.

Moja wielka przyjació³ka.

Haniu pozostaniesz na zawsze w naszych sercach.

W imieniu w³asnym oraz cz³onków Sekcji i Ko³a

Medycyny Komunikacyjnej PTL

Krystyna Podgórska-Baraniecka,

przewodnicz¹ca Ko³a MK

20.10.2019 r. zmar³a

dr
Krystyny Zieliñskiej-Stembrowicz

Pani Doktor by³a wspó³organizatork¹

Wojewódzkiego Szpitala Dzieciêcego

w Dziekanowie Leœnym,

wieloletnim ordynatorem

Oddzia³u Niemowlêcego,

a nastêpnie ordynatorem

Oddzia³u Patologii Noworodków i Niemowl¹t

Kliniki Pediatrii

CMKP w Szpitalu w Dziekanowie Leœnym.

Rodzinie i Przyjacio³om Zmar³ej

sk³adamy wyrazy

serdecznego wspó³czucia.

Dyrekcja,

zespó³ lekarski i pielêgniarski

Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów

Opieki  Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy

w Dziekanowie Leœnym

Z wielkim smutkiem

przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci naszej Kole¿anki,

nestorki pediatrii

dr.
Andrzeja Piechowskiego

zmar³ego 2 listopada 2019 r.,

naszego Kolegê ze studiów w latach 1952–1958,

specjalistê chirurga,

wieloletniego dyrektora Szpitala w Pruszkowie.

W imieniu Grupy X

Konstancja Roszkowska

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy

Mamy

sk³ada

okrêgowy rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej

wraz z zespo³em i pracownikami biura

Drogiej kole¿ance Ewie Ga³eckiej wyrazy

g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

Mamy

i s³owa otuchy sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy

z Zak³adu Radiologii CSK MSWiA w Warszawie

Alinie i Markowi Pysk³o wyrazy

szczerego wspó³czucia z powodu œmierci

dr.
Leszka Kalbarczyka

specjalisty dermatologa i wenerologa,

lekarza oddanego swoim pacjentom,

wspania³ego Kolegi,

dobrego i ¿yczliwego Cz³owieka.

Wyrazy wspó³czucia Rodzinie i Bliskim sk³adaj¹

kole¿anki, koledzy, pracownicy

Oddzia³u Dermatologii Doros³ych

i Poradni Dermatologicznej

Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego

w Warszawie

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem

przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Ojca

sk³adaj¹

prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski

oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Beacie Herman wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia z powodu œmierci
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31 października 1960 r.

rozpoczął pracę nowy,

400-łóżkowy Centralny Szpi-

tal Kolejowy w Warszawie-

-Międzylesiu. Tworzenie

Oddziału Anestezjologii po-

wierzono dr. Andrzejowi

Lewandowskiemu, chirurgowi

i anestezjologowi, absolwentowi Akademii Medycznej

w Poznaniu.

Rzutki i operatywny, dobry organizator przystąpił do

działania. Brak podstawowego sprzętu do znieczuleń

ogólnych na sześciu oddziałach zabiegowych wymusił

prowadzenie znieczuleń metodą otwartą z użyciem

maski Schimelbuscha. Dopiero po upływie roku od-

dział otrzymał podstawowy sprzęt anestezjologiczny

firmy Draeger, który służył przez dziesięciolecia.

Umożliwiło to stosowanie nowoczesnego znieczulenia

dotchawiczego.

Monitorowanie chorego w czasie operacji to pomiar

ciśnienia i ręka anestetysty na tętnie chorego… Oddech

prowadzono ręcznie. Nie było pulsoxymetrów, capno-

grafów, pulmomatów itd. Chory musiał być wybudzony

na sali operacyjnej, wracał do macierzystego oddziału

z przywróconą świadomością i odruchami obronnymi.

Nie było sal pooperacyjnych.

Pionierami tej trudnej działalności byli członkowie ze-

społu powołanego przez dr. Andrzeja Lewandowskie-

go: dr.dr. Bożena Błażewicz, Konrad Zienkiewicz, Tere-

sa Skawińska, Jacek Jastrzębski, Marian Jaczczołt.

W dalszych latach zespół był sukcesywnie powiększa-

ny. Oni wszyscy zasłużyli się dla rozwoju placówki.

Szef troszczył się o poszerzanie umiejętności asysten-

tów i umożliwił im szkolenie na stypendium w Minden

(RFN). Staże odbyło sześć osób.

Był zaangażowany w stałe podnoszenie poziomu usług

anestezjologicznych przez doskonalenie metod i technik

w prężnie rozwijającej się specjalności. Szczególne wy-

magania stawiały operacje płuc, serca, a wśród tych

ostatnich prowadzone w hipotermii fizycznej. Lekarze

oddziału, którym kierował, brali czynny udział w zjaz-

dach anestezjologicznych w kraju i zagranicą.

Dr Lewandowski objął fachowym patronatem kolegów

anestezjologów ze Szpitala Kolejowego przy ul. Brze-

skiej. Poparł niecodzienną inicjatywę swojego asystenta

dr. Macieja Kieryła puszczania muzyki na sali operacyj-

nej. Był to udany eksperyment. Wprowadził stałe dyżury

anestezjologiczne, początkowo bez pielęgniarek (po

prostu ich nie było). Niełatwe wyzwanie dla młodego

anestezjologa. Szczególnie przy trudnej intubacji.

ANDRZEJ LEWANDOWSKI

(1928–2016)

Szef czuwał. Mieszkał w hotelu obok szpitala i gdy

nocą zapalało się światło na bloku operacyjnym, zja-

wiał się jak „duch opiekuńczy” i… to wystarczyło.

Pewność anestezjologa w działaniu wracała.

Umiejętności anestezjologa predysponowały Go do ra-

towania chorych będących w bezpośrednim zagrożeniu

życia. Pierwszą udaną reanimację oddechowo-krąże-

niową przeprowadzono w 1961 r., pierwszą skuteczną

defibrylację w 1963 r. Obu dokonał dr Lewandowski.

Reanimowani chorzy pozostawali pod naszą opieką.

Nie było respiratorów. Trudno w to uwierzyć, ale oddech

kontrolowany prowadziliśmy ręcznie, przez kilka dni.

Uratowana chora z rzucawką poporodową pozostawała

w sali zabiegowej ginekologii wentylowana mieszkiem

Oxatora poruszanym rękoma anestezjologów. Dodam:

przy otwartym oknie (zimą), aby utrzymać hipotermię.

Skuteczne reanimacje dawały wiarę zespołowi we wła-

sne umiejętności i przekonały decydentów do rozwoju

tej dziedziny.

Z inicjatywy i staraniem dr. Lewandowskiego w 1968 r.

zorganizowano salę reanimacyjną, pierwszą w Warsza-

wie. Służyła szpitalowi i miastu. Przyjmowano chorych

w zagrożeniu życia, po ciężkich zabiegach i urazach wy-

magających respiratoterapii. Szczególnie dobrze ukła-

dała się współpraca z Pogotowiem Ratunkowym.

W 1965 r. dr Lewandowski zorganizował w Warszawie

pierwszą karetkę reanimacyjną z zespołem anestezjolo-

gów z Akademii Medycznej i naszego szpitala. Szybka

i fachowa pomoc lekarza erki, a potem właściwe postę-

powanie i zabezpieczenie funkcji życiowych uratowało

wielu chorych.

W sali reanimacyjnej z dwoma łóżkami były skrajnie

trudne warunki, wręcz prymitywne, nieprzystające do

działalności, jaką w niej prowadzono. Pięciokrotnie

zmieniano jej lokalizację. Szpital nie dysponował odpo-

wiednim pomieszczeniem. Wieloletnia prowizorka!

Dopiero w 1979 r. powstał czterołóżkowy Oddział

Intensywnej Terapii w zaadaptowanym pomieszczeniu.

Nowa era rozpoczęła się uroczystym otwarciem

w styczniu 2005 r. oddziału z ośmioma łóżkami, zajmu-

jącego 600 mkw., wyposażonego na miarę XXI w.

Dr Lewandowski stworzył jego zalążek i rozwijał w mia-

rę możliwości, które ograniczały tamte trudne czasy.

Wykształcił personel i zaszczepił dążenie do rozwoju

oddziału. Wychował przyszłych ordynatorów, kontynu-

atorów swych dążeń.

Był szefem wymagającym, ale jednocześnie potrafił

stworzyć familiarne stosunki integrujące zespół. Do-

skonały anestezjolog, świetny organizator, lekarz z wy-

jątkową intuicją. Z Nim braliśmy udział w tworzeniu

historii.

Zmarł w wieku 88 lat w Szwajcarii. �

Krystyna Cerańska
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