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MARZEC 2020

10 17.00–20.00 Spotkanie Grupy Balinta:
„Gdy wszystko zale¿y od Ciebie”
– Szpital Czerniakowski,
Warszawa, ul. Stêpiñska 19/25

 11 17.00 „Rumuñskie b³ota lecznicze”
– spotkanie w Klubie Lekarza

1 15.00–17.00 Sportowa Niedziela, Studium
Wychowania Fizycznego WAT,
Warszawa, ul. Kartezjusza 1

2 10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL, Warszawa,
ul. Pu³awska 18

15.00–17.30 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus,
siedziba OIL

4 17.00 „Wileñski Kaziuk
i inne kresowe kiermasze”,
– spotkanie w Klubie Lekarza,
Warszawa, ul. Raszyñska 54

5 10.00–12.00 „E-skierowanie – kolejny krok na
drodze cyfryzacji e-zdrowia”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

6 12.00–15.00 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

8 MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ KOBIET

15.00–17.00 Sportowa Niedziela, Studium
Wychowania Fizycznego WAT

9 10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

15.00–17.30 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus,
siedziba OIL

12 10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej,
siedziba OIL

13 12.00–15.00 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

14 ŒWIATOWY DZIEÑ NEREK

8.45–15.00 Konferencja „Zdrowie jamy ustnej
elementem holistycznej opieki
zdrowotnej” z okazji XIII Œwiatowego
Dnia Zdrowia Jamy Ustnej,
Szpital Dzieci¹tka Jezus,
Warszawa, ul. Cha³ubiñskiego 5,
Sala im. prof. L. Paszkiewicza

9.00–15.00 „Prawo medyczne – prawa lekarza,
case study” – szkolenie ODZ,
prowadzi dr n. praw. Janusz
Jaroszyñski, siedziba OIL

15 15.00–17.00 Sportowa Niedziela, Studium
Wychowania Fizycznego WAT

16 10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

14.00 Spotkanie Komisji Lekarzy

Seniorów OIL, w programie
„Piosenki i szmoncesy w kramie
Kramarskich”, Klub Lekarza

15.00–17.30 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

18 11.00–13.00 „E-skierowanie – kolejny krok
na drodze cyfryzacji e-zdrowia”
– szkolenie ODZ, Delegatura
Radomska, Radom, ul. Rwañska 16

19 10.00–12.00 „E-skierowanie – kolejny krok
na drodze cyfryzacji e-zdrowia”
– szkolenie ODZ, siedziba OIL

10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL



26 8.15–15.45 „Szczepienia ochronne dla lekarzy”
– szkolenie kwalifikacyjne,
siedziba OIL

10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

14.00 Posiedzenie Komisji Bioetycznej,
siedziba OIL

28 10.00–16.30 Konferencja dla lekarek

„Polki w medycynie”, siedziba OIL

10.00–16.20 IX Konferencja Ochrony Zdrowia

„Ból i cierpienie – ognisko œwiat³a
i ciemnoœci. Choroby wieku
podesz³ego”, UKSW, Warszawa,
ul. Dewajtis 5, aula Jana Paw³a II

29 15.00–17.00 Sportowa Niedziela, Studium
Wychowania Fizycznego WAT

30 ŒWIATOWY DZIEÑ CHOROBY AFEKTYWNEJ
DWUBIEGUNOWEJ

10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

15.00–17.30 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus, siedziba OIL

Oddane do druku 24.02.2020.                                             opr. mkr

Drodzy Lekarze Seniorzy,

z okazji Œwi¹t Wielkanocnych

zapraszamy Pañstwa 6 kwietnia 2020 r.

na spotkanie do Klubu Lekarza

w Warszawie, przy ul. Raszyñskiej 54,

od godz. 14.00 do 16.00.

£ukasz Jankowski,
prezes ORL w Warszawie

Drodzy Lekarze Seniorzy,

z okazji Œwi¹t Wielkanocnych

zapraszamy Pañstwa 6 kwietnia 2020 r.

na spotkanie do Klubu Lekarza

w Warszawie, przy ul. Raszyñskiej 54,

od godz. 14.00 do 16.00.

£ukasz Jankowski,
prezes ORL w Warszawie

Zapisy u Renaty Sobolewskiej, tel.: 22-542-83-30

(liczba miejsc ograniczona).

20 12.00–15.00 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

 21 ŒWIATOWY DZIEÑ ZESPO£U DOWNA

9.00–15.45 „Kwalifikowana pierwsza pomoc
medyczna” – szkolenie ODZ,
w siedzibie Delegatury Radomskiej

22 15.00–17.00 Sportowa Niedziela, Studium
Wychowania Fizycznego WAT

23 10.30–14.30 Dy¿ur rzecznika praw lekarza,
siedziba OIL

15.00–17.30 Dy¿ur pe³nomocnika ds. zdrowia

lekarzy, siedziba OIL

19.00 Próba chóru Medicantus,
siedziba OIL

24 ŒWIATOWY DZIEÑ GRUZLICY

25 8.15–15.45 „Szczepienia ochronne dla lekarzy”
– szkolenie kwalifikacyjne,
siedziba OIL

17.00 „Medycyna warszawska
lat 20. i 30. XX wieku”
– wyk³ad w Klubie Lekarza

`
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� NA DZIEŃ DOBRY (str. 4)

� DZIŚ I JUTRO (str. 5)

� OPINIE

6 Medycyna jest kobietą – Małgorzata Solecka

10 Parytety? Tak, ale jakie? – Paweł Kowal

11 Skalpel doktor Ewy – Paweł Walewski

17 Psychoterapia dla biurokracji – Marek Balicki

44 Majestat medycyny – Artur Drobniak

� WYNURZENIA I IDEOLOGIE...

8 Teorie spiskowe – edycja koronawirus

– Jarosław Biliński

� SŁOWA NA ZDROWIE

9 Lekarka – prof. Jerzy Bralczyk

 � Z NASZEJ PRAKTYKI

12 Profilaktyka obowiązkowo! – rozmowa
z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem
Czajkowskim

14 Szczepienia dla kobiet – Łukasz Durajski

15 Szczepienia ochronne (kurs)

16 Eliminacja wirusowego zapalenia wątroby

typu C w Polsce – czy to możliwe?

– Olga Tronina, Piotr Małkowski

22 W ciąży u stomatologa – Angelika Kobylińska

� WYWIAD

18 Udajemy, że słonia nie ma

– rozmowa z Magdaleną Flagą-Łuczkiewicz

� SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW

20 Spotkajmy się na Mazowieckich

Spotkaniach Stomatologicznych

– Dariusz Paluszek

21 VI Mazowieckie Spotkania

Stomatologiczne

� WSPÓŁPRACA

24 Wspólne działania dla zdrowia

– Renata Jeziółkowska

25 O działaniach dla lekarzy i pacjentów

– Renata Jeziółkowska

34 Polki w medycynie

– rozmowa z Małgorzatą Osmolą

� KAMPANIE SPOŁECZNE

26 Z pakietem projektów ustaw, bez

„nerwowych gestów”... – Renata Jeziółkowska

� MEDIA

28 #SPRAWDZAM – Małgorzata Solecka

30 #W ETERZE

� ZABIEGI WIZERUNKOWE

32 Profesjonalizm

– rozmowa z Maciejem Orłosiem

� PRAWO

38 Aktualności prawnomedyczne

– Filip Niemczyk

40 Prawnik dla lekarza – Małgorzata Skarbek

42 Odpowiedzialność i ugoda

– Aleksandra Powierża,
Karolina Podsiadły-Gęsikowska

� NA PRZESTRZENI LAT

36 Neonatologia jest moją miłością

– rozmowa z prof. dr hab. n. med.
Katarzyną Borszewską-Kornacką

� PO GODZINACH

46 Sopran liryczny

– Sylwia Skowrońska-Łańcucka

� DZIEJE SIĘ W IZBIE (II str. okładki)
� OKIEM WUM (str. 23)
� W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE... (str. 45)
� SPORT (str. 48)
� KONKURS (str. 49)
� IZBA DLA LEKARZY (str. 50)
� DLA SENIORÓW (str. 51)
� WSPOMNIENIA (str. 53)
� OKIEM NFZ (str. 54)
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RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

NA DZIEŃ DOBRY
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¯yczenia w sposób symboliczny ukazuje ok³adka marcowe-
go „Pulsu”. Nasza izba aktywnie dzia³a, by te i inne ¿yczenia
siê spe³ni³y. O podejmowanych dzia³aniach mog¹ Pañstwo
przeczytaæ w „Pulsie”, a tak¿e na naszej stronie internetowej,
na profilach w mediach spo³ecznoœciowych. Publikowane s¹
relacje w telewizji, radiu, prasie, na ró¿nych portalach. Pod-
sumowanie w pigu³ce niektórych doniesieñ zawiera rubryka
#W_ETERZE.

W poprzednim wstêpniaku zapowiedzia³am, ¿e bêdê systema-
tycznie wprowadzaæ do „Pulsu” kolejne nowe pomys³y.
W tym numerze wprowadzi³am #SPRAWDZAM, czyli rubry-
kê, w której jest miejsce na d³u¿sz¹ refleksjê nad newsami do-
tycz¹cymi ochrony zdrowia – takimi, co do których mo¿na mieæ
w¹tpliwoœci w kwestiach wiarygodnoœci lub rzetelnoœci.

Wracaj¹c do Dnia Kobiet: traktujemy to œwiêto równie¿ jako
okazjê do przyjrzenia siê zarówno zdrowiu kobiet, jak i staty-
stykom, historii postêpuj¹cego zjawiska feminizacji zawodu
lekarza, inicjatywom zwi¹zanym z potrzeb¹ wspierania siê
przez kobiety czy wprowadzania parytetów. Nad profesjona-
lizmem niewi¹¿¹cym siê z nacechowaniem p³ciowym pochy-
lamy siê w „Zabiegach wizerunkowych”. Prowokujemy dys-
kusje. Przywo³ujemy stereotypy, by móc je zakwestionowaæ.
Poruszamy wa¿ne w¹tki prawne. Nie oceniamy, pytamy, za-
stanawiamy siê. Jakie s¹ podstawy, by twierdziæ, ¿e medycy-
na jest kobiet¹? Czy o kobiecie lekarzu chcemy i powinniœmy
mówiæ lekarka? Zachêcamy czytelniczki/czytelników do prze-
czytania tekstu prof. Jerzego Bralczyka. Ja polecam jego fe-
lieton równie¿ redaktorom: ka¿demu redaktorowi, ka¿dej re-
daktorce i ka¿dej pani redaktor, która nie chce byæ redaktork¹,
skoro co do zasady pan redaktor nie jest redaktorkiem. �

Wszystko jest mo¿liwe. Tak¿e to, ¿e choæ wed³ug ka¿-
dego lekarza, który przyjrza³ siê jej z bliska, ochro-
na zdrowia kwalifikuje siê do powa¿nej terapii,

a ci, których obowi¹zkiem jest dbanie o ni¹, próbuj¹ najwy¿ej
³agodziæ objawy rujnuj¹cej j¹ przewlek³ej choroby. Lekarze
o tym nie decyduj¹, decydentom mog¹ jedynie udzielaæ po-
rad, naciskaæ, przekonywaæ, podsuwaæ recepty. Zazwyczaj od-
bijaj¹ siê od œciany, co jest bolesne i mocno frustruj¹ce. Ale
wci¹¿ próbuj¹, zw³aszcza ¿e ich pacjenci upatruj¹ w ochronie
zdrowia ratunku dla siebie.

Martwimy siê o ni¹, bo wygl¹da jakby ewidentnie brako-
wa³o jej si³, jakby mia³a straciæ przytomnoœæ i upaœæ. Czy
pomog³aby natychmiastowa reanimacja? Byæ mo¿e. Tylko
pomoc musia³aby byæ blisko. A chyba dystans jest ca³kiem
spory.

Tak bardzo jest nam jej szkoda! Zw³aszcza, gdy traktowana
jest przedmiotowo. Gdy staje siê przedmiotem publicznych
debat, nagle jest pudrowana i chwilowo, na pierwszy rzut oka,
za spraw¹ ekip charakteryzatorów, prezentuje siê ca³kiem nie-
Ÿle. Szkoda, ¿e to tylko pozory.

Tak dobrze jej ¿yczymy...

W marcu przypada Dzieñ Kobiet. Dzieñ Mê¿czyzn równie¿,
ale nie jest on tak powszechnie obchodzony jak œwiêto pañ.
Z tego powodu u¿ywam sformu³owania ochrona zdrowia
(ona), a nie system ochrony zdrowia (on). Dzieñ Kobiet,
z uwagi na to, ¿e jest mocniej osadzony w polskiej tradycji,
daje w moim odczuciu lepszy pretekst do z³o¿enia ¿yczeñ
ochronie zdrowia.

Wyobraziłam sobie ochronę zdrowia. Przed oczyma mam schorowaną, biedną kobietę.

Niby wszyscy się nią interesują, chcą dla niej dobrze, ale nic konkretnego z tego nie wynika.

Tyle się o niej przecież mówi, nawet na najwyższych szczeblach władzy. Toczą się prawdziwe

licytacje litowania się nad jej losem. A ona od lat żyje na krawędzi, w urągającej godności nędzy,

doznaje zapaści. Od czasu do czasu wstrzykuje jej się coś, co pomaga jakoś wegetować.

To chyba nie lek, lecz suplement diety... Niemożliwe?
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Szanowni
Pañstwo,
Kole¿anki i Koledzy,

DZIŚ I JUTRO
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

mieliśmy okazję całkiem niedawno, po raz

kolejny zresztą, oglądać tworzoną przez inter-

nautów „galerię zdjęć patologii polskiej ochrony

zdrowia”. Odrapane szpitalne mury, grzyb na

ścianach, odpychające samym wyglądem

posiłki, szpitalne korytarze jak z horroru, zde-

kompletowany sprzęt. Codzienność, do której

zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale która nawet

nas – jeśli spojrzymy na nią z boku – szokuje.

Codzienność czasem bywa wręcz groteskowa.

Jeden z internautów udostępnił przecież zdję-

cie... najprawdziwszych pieczarek (!) rosnących

w rogu sali chorych pewnego szpitala.

Polskiego szpitala.

Bardzo podobn¹ galeriê internauci kompletowali rok
temu. Miejsca mo¿e i inne, obraz dramatu systemu
ochrony zdrowia ten sam. Czy nic siê nie zmienia?

Odgórnie – jak widaæ nie. Mo¿e bardzo niewiele. Mam za to
poczucie, ¿e ogromnie du¿o zmieni³o siê przez kilka ostat-
nich lat w naszym œrodowisku. W naszym postrzeganiu œro-
dowiskowych „zwyczajów” i ca³ego systemu. W narastaj¹-
cym braku zgody na otaczaj¹c¹ rzeczywistoœæ.

Sk¹d to wiem? Uœwiadomi³a mi to m.in. historia lekarza, który
po ciê¿kim dy¿urze napisa³ do naszej izby wiadomoœæ
z podziêkowaniem za pomoc prawn¹. Napisa³ mniej wiêcej tak:
Przyszed³em na dy¿ur na oddziale. Po obchodzie telefon „z góry”:
– Panie doktorze, wieczorem i w nocy nie bêdzie lekarza na SOR,

w grafiku dziura. Chcia³bym, ¿eby oprócz oddzia³u obj¹³ pan

opiek¹ w nocy tak¿e chorych z SOR. Zdêbia³em. Szybki telefon
do izbowego prawnika, konsultacje w zespole, decyzja: w trosce
o w³aœciw¹ opiekê nad powierzonymi mi chorymi na oddziale
odmawiam wykonania tego polecenia. Nieznoœne czekanie...

Pod wieczór przyjecha³ œci¹gniêty przez dyrekcjê w trybie cito
lekarz SOR. Z pewnoœci¹ za dalsze dy¿ury na oddziale ju¿ mi
podziêkuj¹, ale trudno... Szpital mia³ w³aœciw¹ obsadê, cho-
rzy nie musieli prze¿ywaæ wraz ze mn¹ „partyzantki”, by³o
warto.

A na koñcu listu dopisek: „Jeszcze dwa, trzy lata temu ja bym

bez szemrania zszed³ na ca³¹ noc na ten SOR, zostawiaj¹c

pacjentów na oddziale bez opieki”.

Powoli zaczynamy jako œrodowisko rozumieæ, ¿e lekarz od-
powiedzialny jest za leczenie, a nie za organizacjê pracy
w szpitalu. Czy ta nasza niezgoda na „partyzantkê” doprowa-
dzi do zmian w ochronie zdrowia? W koñcu musi.

A izba? Zadaniem izby jest wspieraæ lekarza w takich w³a-
œnie, krytycznych sytuacjach. Mamy do tego narzêdzia, któ-
re coraz skuteczniej wykorzystujemy i rozbudowujemy. Re-
alizowany od stycznia program „Prawnik dla lekarza”,
w ramach którego obs³ug¹ prawn¹ lekarzy zajmuje siê spe-
cjalnie w tym celu zatrudniona kancelaria (i ma pe³ne rêce
roboty), cieszy siê ogromnym zainteresowaniem. Osi¹gnêli-
œmy prze³om w definiowaniu roli rzecznika praw lekarza.
Po raz pierwszy w Polsce rzecznik do³¹czy³ na prawach stro-
ny (!!!) do postêpowania przed s¹dem powszechnym doty-
cz¹cego lekarza. To oznacza, ¿e izba potrafi skuteczniej ni¿
dotychczas stawaæ w obronie swoich cz³onków. To jedna
sprawa, ale mam nadziejê, ¿e za ni¹ przyjd¹ inne, a ten suk-
ces bêdzie nas motywowa³, by mierzyæ wy¿ej i walczyæ o to,
¿eby samorz¹d móg³ rzeczywiœcie broniæ lekarzy, równie¿
przed s¹dami.

¯yczê Pañstwu, abyœcie nigdy nie musieli z izbowej pomocy
prawnej korzystaæ, ale jeœli ju¿ bêdziecie postawieni w kryzy-
sowej sytuacji – nie wahajcie siê informowaæ izby i zg³aszaæ
siê po pomoc. „Mo¿emy dzia³aæ tylko w sprawach, o których

wiemy” – to motto rzecznika praw lekarza. Czekamy w na-
szej siedzibie, przy ul. Pu³awskiej 18. �
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Towyniki sonda¿u, jaki dwa lata
temu przeprowadzi³o CBOS.
Zawody wymarzone przez

rodziców dla ich dzieci niewiele mówi¹
o rzeczywistych wyborach, jakich doko-
nuj¹ m³odzi ludzie, ale tak siê sk³ada, ¿e
czêsto dokonuj¹ w³aœnie takich.

Zawód lekarza feminizuje siê nie tylko
dlatego, ¿e – jak zauwa¿ano jeszcze nie-
dawno – egzaminy maturalne zwykle le-
piej zdaj¹ m³ode kobiety, ale równie¿
(i chyba coraz bardziej) dlatego, ¿e m³o-
dzi mê¿czyŸni – ci, którzy mogliby
z nimi konkurowaæ równie¿ wynikami
egzaminów, s¹ medycyn¹ coraz mniej
zainteresowani. Powód? Prozaiczny:
poza medycyn¹ s¹ wiêksze, ³atwiejsze
i szybsze pieni¹dze.

Dwukrotnoœæ œredniej krajowej jest w za-
siêgu rêki bezpoœrednio po piêcioletnich
studiach (a niekiedy nawet jeszcze przed
ich skoñczeniem) przede wszystkim
w zawodach technicznych, zwi¹zanych
z szeroko rozumian¹ bran¿¹ IT. W miarê
doœwiadczenia przychodz¹ te¿ adekwatnie
wiêksze pieni¹dze. Bez dy¿urów i pracy
na dwóch lub trzech etatach. Zawód leka-
rza, choæ ci¹gle wi¹¿e siê z wysokim spo-
³ecznym zaufaniem i presti¿em, daje te¿
niemal stuprocentow¹ gwarancjê „do¿y-
wotniego” zatrudnienia i to w wymiarze
ponadetatowym (nie bez kozery Minister-
stwo Zdrowia, przy okazji kolejnych do-
niesieñ o korzyœciach z wprowadzenia

e-recept, chwali siê, ¿e najstarszy lekarz wystawiaj¹cy e-re-
ceptê skoñczy³ 97 lat!).

Dodatkowo na feminizacjê zawodu (z analiz Naczelnej Izby
Lekarskiej sprzed dwóch lat wynika, ¿e w ci¹gu nastêpnych
dwóch dekad odsetek kobiet wzroœnie z oko³o 58 do ponad
61 proc., natomiast nieco zmniejszy siê odsetek kobiet wœród
lekarzy dentystów – z 75 do 74 proc.) rzutuje fakt, ¿e absol-
wenci medycyny p³ci mêskiej po uzyskaniu dyplomu lub pra-
wa wykonywania zawodu ¿egnaj¹ siê z praktyk¹ lekarza za-
nim j¹ jeszcze zaczêli i decyduj¹ siê na pracê w szeroko
rozumianym biznesie medycznym (czemu sprzyja ekspansja
firm medycznych). Medycyna jest wiêc kobiet¹ – ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami. Nie tylko w Polsce.

Opublikowane kilka lat temu wyniki badañ kanadyjskich na-
ukowców z Uniwersytetu w Montrealu dowodz¹, ¿e kobiety
lekarze zapewniaj¹ pacjentom lepsz¹ opiekê, choæ to mê¿czyŸ-
ni s¹ wydajniejsi. Kobiety mia³y istotnie wy¿sze wyniki, jeœli
chodzi o zgodnoœæ ze standardami medycznymi. Czêœciej ni¿
mê¿czyŸni przepisywa³y zalecane leki, wysy³a³y pacjentów
na odpowiednie badania, wydawa³y trafniejsze diagnozy. Au-
torzy badañ nie mieli w¹tpliwoœci: kobiety s¹ dok³adniejsze,
bardziej przewiduj¹ce i bardziej siê staraj¹ zapewniæ jak naj-

Co trzeci rodzic, pytany o wymarzony zawód

dla jego dziecka, wskazuje szeroko pojęte

zawody medyczne. Co ciekawe, tylko niespeł-

na 10 proc. rodziców chłopców najchętniej

widziałoby syna w kitlu lekarskim, natomiast

wśród rodziców dziewczynek ta profesja

bije inne na głowę.

MA£GORZATA SOLECKA
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OPINIE

Medycyna
jest kobiet¹
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lepsz¹ opiekê pacjentom. Czêœciej ni¿ koledzy po fachu s¹
gotowe wiêcej czasu poœwiêciæ jednemu pacjentowi (dziêki
temu – przynajmniej w Kanadzie – dok³adniej zdiagnozowa-
ni i leczeni pacjenci rzadziej wracaj¹ do poradni czy szpitali
z komplikacjami).

Inny aspekt feminizacji zawodu lekarza wychwycono w Wiel-
kiej Brytanii – liczebna przewaga kobiet wœród lekarzy inter-
nistów spowodowa³a ogromne perturbacje w zapewnieniu ci¹-
g³oœci pracy placówek medycznych. Kobiety, zauwa¿yli Bry-
tyjczycy, s¹ o wiele bardziej sk³onne pracowaæ w mniejszym
wymiarze godzin ni¿ mê¿czyŸni. Kobiety – to cenna obser-
wacja – zarówno u progu swojej kariery (macierzyñstwo), jak
i pod jej koniec nie s¹ tak samo dyspozycyjne jak mê¿czyŸni.
Feminizacja zawodu lekarza pog³êbia wiêc albo raczej zaostrza
kryzys kadrowy. Tak na Wyspach Brytyjskich, jak i – zapew-
ne – w Polsce. Ró¿nica jest taka, ¿e w Wielkiej Brytanii ten
problem zdiagnozowa³a NHS, w Polsce zaœ demograficzne
dywagacje zostawia siê wy³¹cznie hobbystom, a rudymentar-
ne rozwi¹zania s³u¿¹ce przestrzeganiu praw pracowniczych
m³odych lekarek traktowane s¹ niemal jak epokowe zdoby-
cze cywilizacyjne (a i to, przynajmniej na razie, wy³¹cznie
w formie projektu ustawy, którego wejœcie w ¿ycie pozostaje
w sferze zapowiedzi).

Jedna z raf to zarobki. Feminizacja zawodu w przesz³oœci za-
wsze wi¹za³a siê z nawet roz³o¿on¹ w czasie, ale paupery-
zacj¹. Mimo wszystkich równoœciowych deklaracji kobiety
zarabiaj¹ mniej – a im wiêcej kobiet w danym zawodzie, tym
jego pozycja na drabinie wynagrodzeñ jest ni¿sza. W Polsce
to zjawisko (jeszcze) w przypadku zawodów lekarskich nie
wystêpuje, g³ównie z powodu niskiego progu wejœcia. Œred-
nie zarobki lekarzy rosn¹, poniewa¿ by³y dramatycznie niskie.
Jednak fakt, ¿e liczba kobiet w zawodzie siê zwiêksza, mo¿e
– na pewno nie w perspektywie kilku lat, ale np. kilkunastu,
a nawet dwóch dekad – wp³yn¹æ na wyhamowanie trendu przez
zmniejszenie (os³abienie) presji p³acowej. To zaœ, prêdzej czy
póŸniej, mo¿e doprowadziæ do odwrócenia tendencji (pewno-
œci jednak nie ma, bo to, co by³o regu³¹ w przesz³oœci i po-
twierdza siê obecnie, w przysz³oœci, na skutek dzia³añ niezna-
nych czynników – takich choæby jak przepisy antydyskrymi-
nacyjne – nie musi mieæ miejsca).

Nad feminizacj¹ zawodu ubolewaj¹, niekiedy publicznie, przed-
stawiciele specjalizacji tradycyjnie uznawanych za typowo
mêskie. I do tego te „idiotyczne” feminatywy – „ortopedka”,
„chirur¿ka”... – Prawda jest taka, ¿e wielu starszych kolegów

dra¿ni sama myœl o tym, ¿e kobieta mo¿e stan¹æ przy stole ope-

racyjnym. Nie zauwa¿aj¹, ¿e chirurgia

równie¿ siê zmieni³a, nie jest ju¿ tak ob-

ci¹¿aj¹c¹ fizycznie specjalizacj¹, choæ

oczywiœcie kondycjê trzeba mieæ i byæ

przygotowan¹ na wielogodzinn¹ pracê

na stoj¹co – mówi jedna z lekarek. Nie-
chêæ prêdzej czy póŸniej bêdzie musia³a
zostaæ przezwyciê¿ona, bo rzeczywistoœæ
jest brutalna: sytuacja kadrowa w chirur-
gii ogólnej jest dramatycznie z³a. W ca-
³ym kraju zg³oszono 400 wolnych miejsc

specjalizacyjnych, a œrednia wieku chirurgów ogólnych ju¿ prze-
kroczy³a 59 lat. Bez „chirur¿ek” nie bêdzie ani chirurgii, ani
– prêdzej czy póŸniej – kardiochirurgii, ani transplantologii, ani
¿adnej dziedziny medycyny zabiegowej.

Jednak, przynajmniej na razie, specjalizacja z chirurgii (czy
ortopedii) dla kobiety to czêsto droga krzy¿owa. Nie wystar-
czy, ¿e kobieta udowodni, ¿e jest wystarczaj¹co dobra. Musi
dowieœæ, ¿e jest w stanie pracowaæ jak mê¿czyzna, bez in-
nych zobowi¹zañ, choæby rodzinnych. To, co na przyk³ad
w pediatrii czy choæby ginekologii przychodzi bez trudu, jak
urlop macierzyñski, w przypadku specjalizacji z chirurgii
w olbrzymiej wiêkszoœci przypadków jest nie do pomyœlenia.

Lekarki, z którymi rozmawiam, bez wzglêdu na wiek i sta¿
zawodowy, zwracaj¹ uwagê na jeszcze jeden aspekt. Choæ
kobiety stanowi¹ wyraŸn¹ wiêkszoœæ w zawodach lekarza
i lekarza dentysty, o sprawach wa¿nych dla œrodowiska decy-
duj¹ mê¿czyŸni. – W tej kadencji w Prezydium Naczelnej Rady

Lekarskiej nie ma ani jednej kobiety. Nigdy nie by³o ich du¿o,

ale w poprzednich dwóch kadencjach kole¿anki zosta³y do-

puszczone do sto³u – s³yszê. W Naczelnej Radzie Lekarskiej
zasiada 17 pañ, z czego kilka to prezeski okrêgowych rad
lekarskich, z urzêdu wchodz¹ce do NRL. �

Kobiety są dokładniejsze,

bardziej przewidujące

i bardziej się starają

zapewnić jak najlepszą

opiekę pacjentom.
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

Teorie spiskowe
- edycja koronawirus

Z
nawcy socjologii i politologii
uwa¿aj¹, ¿e nic tak dobrze
(albo fatalnie) nie robi rz¹dom

jak klêska ¿ywio³owa, a politycy spra-
wuj¹cy rz¹dy, szczególnie je¿eli ich
popularnoœæ spada, wrêcz modl¹
siê o jak¹œ katastrofê lub epidemiê.
Mog¹ wtedy bowiem wystêpowaæ na
konferencjach prasowych, byæ filmo-
wanymi jak lataj¹ helikopterami, p³y-
waj¹ ³odziami, ubieraj¹ siê w skafan-
dry i bohatersko broni¹ ludnoœci
swojego kraju. Zazwyczaj rzeczywi-
œcie obywatele nabieraj¹ siê na to, ¿e
politycy siê poœwiêcaj¹, i sonda¿e siê
poprawiaj¹.
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Mamy epidemię koronawirusa (COVID19),

być może zakrawającą już na pandemię.

Jak zwykle w takich przypadkach zalew

informacji, które do nas docierają, to

mieszanina danych statystycznych,

naukowych, raportów, pogłosek, opinii,

propagandy politycznej i zwykłych kłamstw.

Również teorii spiskowych – że to broń

biologiczna i celowo została użyta

w Chinach (do redukcji ludności?), że

to zmowa „Big Farmy”, aby firmy

farmaceutyczne się obłowiły (sprzedając

szczepionki, których do tej pory

nie ma, lub suplementy diety, których ludzie

masowo używają w przypadku infekcji?),

że dziwnym trafem wirus omija dzieci

i jest szczególnie niebezpieczny dla osób

starszych (czy to aby na pewno przypadek?).

Warto zawsze w takich sytuacjach przyjrzeć

się zachowaniu polityków, jest to bowiem

niezwykle ciekawa lekcja.

W przypadku epidemii COVID19 cienka granica miêdzy bo-
haterstwem a hipokryzj¹ chyba nie zosta³a jeszcze przekro-
czona, ale nic tylko czekaæ. S¹ ju¿ natomiast objawy „lansu”
na katastrofê – coraz to nowi politycy wypowiadaj¹ siê na
tematy, o których nie maj¹ pojêcia, a przekaz p³yn¹cy z ust
najbardziej zainteresowanych – premiera, ministra zdrowia
i ministra spraw wewnêtrznych i administracji – powinien nas
w zupe³noœci uspokoiæ. Nie uspokaja jednak pracowników
ochrony zdrowia. Dziwne? Ale¿ sk¹d! My po prostu znamy
system od podszewki i wiemy, jak daleko mo¿e pójœæ malo-
wanie trawy na zielono. W przekazach z kolejnych konferen-
cji prasowych – poza faktami, liczbami i innymi danymi – nie
s³yszymy ¿adnych informacji merytorycznych, tylko pusto-
s³owie: „Polska przygotowana jest na ka¿d¹ liczbê chorych”.
Fajnie jest zaraz po takiej konferencji poczytaæ fora
internetowe, na których pisz¹ lekarze czy ogólnie pracownicy
ochrony zdrowia. Mo¿na wybuchn¹æ œmiechem, ale czasem
to a¿ boli.

Dziœ us³ysza³em, ¿e „odœwie¿ono procedury”, aby je dostoso-
waæ do sytuacji. Czytam wiêc wpisy na forach i opinie osób
pracuj¹cych w szpitalach zakaŸnych – kompletny chaos,
jakie tam procedury!

S³yszê, ¿e „pracuj¹ dwa laboratoria, a szeœæ kolejnych rusza”
– co to w ogóle oznacza? Rozumiem, ¿e dwa laboratoria
w Polsce potrafi¹ (a tak naprawdê diagnoœci laboratoryjni!)
zdiagnozowaæ zaka¿enie tym konkretnym koronawirusem.
I co z tego? To oznacza przygotowanie kraju na wypadek epi-
demii? Je¿eli 10–15 proc. osób wymaga wentylacji mecha-
nicznej lub przynajmniej wspomagania oddychania, to proszê
pomyœleæ, co by siê sta³o, gdyby zakazi³o siê „tylko” 10 proc.
populacji Polski. Mamy tyle respiratorów? Mamy tyle miejsc
intensywnego nadzoru? Ba! Mamy tyle dzia³aj¹cy w Polsce
pulsoksymetrów?

Z ust profesjonalistów, chocia¿by lekarzy, specjalistów cho-
rób zakaŸnych, s³yszymy, ¿e kilka izolatek na krzy¿, wiêk-
szoœæ w starych budynkach, to trochê za ma³o. S³yszymy, ¿e
raczej nie jesteœmy gotowi na ¿adne masowe zdarzenia
w ochronie zdrowia.

Trochê kojarzy mi siê to z „historycznym wzrostem nak³a-
dów na ochronê zdrowia” i „wyprzedzaniem ustawy 6 proc.”.
Przypominam, ¿e na razie nak³ady na ochronê zdrowia, dziê-
ki ustawie 6 proc., spad³y. �
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Lekarka

Prof. JERZY BRALCZYK

S
kandynawskie lekarki protesto-
wa³y niedawno przeciw zazna-
czaniu ich p³ci, wola³y neutral-

ne okreœlenie, niewskazuj¹ce na to,
czy s¹ lekarkami, czy lekarzami.
W skandynawskich (nie wszystkich)
jêzykach rodzaj gramatyczny nie jest
„p³ciowo” nacechowany, ale postulat
uniezale¿nienia od stereotypów jest tu
wyraŸny. Lekarze to lekarze i ju¿.
Jakiœ czas temu protestowa³y te¿ pa-
nie z angielskiej strefy jêzykowej
przeciw zaznaczaniu stanu cywilne-
go, sugeruj¹c neutralne Ms zamiast
wskazuj¹cych na ten stan Miss czy
Mrs. Co komu do tego, czy jestem
wolna?

U nas wiele kobiet walczy o stosowa-
nie wobec nich feminatywów, czyli
nazw ¿eñskich. Ministerki, marsza³-
kinie, wójtki, pos³anki (choæ grama-

tycznie powinno byæ
poœlice, jak karlice od
karze³, diablice od
diabe³) chc¹ zazna-
czaæ kobiecoœæ. To
wa¿ne i uprawnione.
Byæ mo¿e s¹ i panie,
którym nie odpowia-
da zbiorcze okreœle-
nie nauczyciele na
nauczycieli i nauczy-
cielki, chcia³yby obu
tych form naraz wo-

bec ró¿nop³ciowego zbioru u¿ywaæ;
byæ mo¿e s¹ te¿ i panie, którym for-
mu³y oficjalne i nazwy urzêdu prze-
szkadzaj¹, chêtnie mówi³yby o wybo-
rach na prezydenta/prezydentkê
i widzia³yby szyldy, piecz¹tki i wska-
zania w ustawach zawieraj¹ce dwu-
p³ciowe nazwy urzêdów, typu naczel-
nik/naczelniczka, starosta/staroœcina,
wojewoda/wojewodzina. S¹ panie
dumne z bycia kierowniczk¹ raczej

ni¿ kierownikiem, dyrektork¹ ni¿ dyrektorem, ale coœ mi
mówi, ¿e ich mniej. W s³ownikach s¹ psycholo¿ki i so-
cjolo¿ki, forma filolo¿ki bywa wskazywana jako niepo-
prawna – mo¿e dlatego, ¿e to panie filolo¿ki najczêœciej
opracowuj¹ te has³a?

Ponad 100 lat temu panie wykonuj¹ce zawód lekarza prote-
stowa³y przeciw nazywaniu ich lekarkami, co sugerowali
ówczeœni jêzykoznawcy. Mimo znacznej feminizacji tego szla-
chetnego zawodu wola³y byæ nadal lekarzami. Pewnie trochê
i dlatego, ¿e s³owo lekarka, dobrze zadomowione w polsz-
czyŸnie, odnosi³o siê do zielarek, akuszerek, a nawet znacho-
rek. Potem siê przyjê³o w odniesieniu do kobiet lekarzy, ale...
Lud mówi do dziœ doktorka, czasem doktórka, ale czy to
wszystkie lekarki cieszy? Czy raczej panie doktor?

Œrodowisko medyczne zdaje siê stosunkowo odporne na poli-
tycznopoprawnoœciowe trendy, sugestie i wymagania. Zrêcz-
noœæ formu³ doktorka nauk medycznych, doktorka medycyny
czy doktorka neurolo¿ka jest oczywiœcie w¹tpliwa, sama dok-
torka brzmi dziwnie, podobnie jak profesorka nadzwyczajna
(nadzwyczajnych pañ profesor zna³em i znam wiele). Ale
i sama lekarka nie wyzby³a siê odcienia zbêdnego podkreœla-
nia p³ci. Formy neurolo¿ka komputer mi nie podkreœla, dia-
betolo¿ka te¿, ale chirur¿ka i chirurgiczka – tak. Czy pani
doktor psychiatra chcia³aby byæ psychiatrk¹, czy wola³aby byæ
psychiatryczk¹ (komputer woli to drugie)?

Jêzyk bywa oporny wobec ideologii, bywa te¿ niekonsekwent-
ny. Wp³ywa te¿ na rzeczywistoœæ, to jasne. Ale czy droga do
równoœci musi byæ wywalczana ustawowo? Czy wolnoœæ
jêzykowa, w której uwzglêdnia siê zdroworozs¹dkow¹ trady-
cjê, nie jest wartoœci¹ wiêksz¹?

Wiêcej jest chyba doktorów pediatrii, a tak¿e lekarzy o tej
specjalnoœci, którzy swojej to¿samoœci nie musz¹ gramatycz-
nie zaznaczaæ, bêd¹c kobietami. O mojej pani doktor diabeto-
log wolê tak mówiæ, wskazuj¹c na p³eæ tylko brakiem odmia-
ny (bo: nie o doktorze diabetologu), zamiast ¿eñsk¹ form¹
podkreœlaæ jej p³eæ.

A moja ¯ona jest psychologiem. �
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SŁOWA NA ZDROWIE

Ministerki, marszałkinie,

wójtki, posłanki (choć

gramatycznie powinno

być poślice, jak karlice

od karzeł, diablice

od diabeł) chcą

zaznaczać kobiecość.

Czy pani doktor psychiatra

chciałaby być psychiatrką, czy

wolałaby być psychiatryczką?

  9www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2020 (299)



F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

biznesu, daj¹ wiêcej stabilnoœci itd. Przywo³uj¹ nawet dane
z czasów ostatniego kryzysu, które maj¹ potwierdzaæ tê
prawid³owoœæ.

Czy zatem wprowadziæ parytety ze wzglêdu na przekonanie,
¿e kobiety s¹ lepsze, czy sprawiedliwoœæ, która bêdzie form¹
rewan¿u za wieki dominacji pogl¹du, ¿e to mê¿czyŸni nadaj¹
siê w naturalny sposób do rz¹dzenia? A co z zawodami,
w których kobiety tradycyjnie dominuj¹? Czy dla facetów
w takich przypadkach te¿ wprowadziæ „pozytywn¹ dyskry-
minacjê”? Skoro pluralizm sprzyja rozwojowi, to parytety s¹
w interesie spo³ecznym. I teraz stajemy przed pytaniem za-
sadniczym, jak doprowadziæ do zmiany?

Jest na to prosty sposób: trzeba apelowaæ do rozs¹dku. Trzeba
zmieniaæ podejœcie ludzi. Trzeba, ¿eby kobiety w swoich wy-
borach, np. podczas g³osowania na pos³ów, czêœciej wskazy-
wa³y kobiety. W tym wariancie trzeba postawiæ na kulturê,
doœwiadczenie i edukacjê, i byæ gotowym na d³ugotrwa³oœæ
procesu – na to, ¿e zmiana przyjdzie dopiero za jakiœ czas.

Rodzi siê tedy pytanie: czy nie trzeba przyspieszyæ? Czy pa-
rytet nie potrzebuje przypadkiem dopalacza, wsparcia usta-
wowego, tak jak siê sta³o w przypadku prawa wyborczego?
To nie jest jednak proste, bo zapisane w ustawie gwarancje
dla kobiet na listach wyborczych nie zmieni³y zasadniczo pro-
porcji ani w Sejmie, ani w rz¹dzie. �

PAWE£ KOWAL

Parytety?
Tak, ale jakie?

P
arytety s¹ zatem szczególnym wyrazem sprawiedliwo-
œci: sk³ad danego cia³a, powiedzmy politycznego, ma
odzwierciedlaæ sytuacjê „w naturze”. Parytety zastoso-

wane przeciw dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ maj¹ byæ spo-
sobem dojœcia do tego, ¿eby w rz¹dzie czy Sejmie by³o wiê-
cej ni¿ obecnie kobiet, najlepiej tak jak w ca³ej populacji – pó³
na pó³. Kobiety maj¹ prawa wyborcze od 100 lat, ale stanowi¹
mniejszoœæ w Sejmie, zaledwie po kilka pañ wchodzi do ko-
lejnych rz¹dów. Czy by³oby korzystne dla wszystkich, ¿eby
te proporcje wygl¹da³y inaczej? Ka¿dy, kto prowadzi firmê
lub jakikolwiek twórczy zespó³, wie, ¿e lepiej jeœli jest on zró¿-
nicowany pod wzglêdem wieku, doœwiadczenia zawodowe-
go, ale te¿ (a mo¿e przede wszystkim) p³ci. Bardziej zdecydo-
wane zwolenniczki parytetów id¹ dalej. Nie mówi¹ o tym, ¿e
sprawiedliwiej by³oby, gdyby kobiet by³o odpowiednio du¿o
w poszczególnych politycznych gremiach. Twierdz¹, ¿e ko-
biety w zarz¹dach firm, w radach nadzorczych s¹ lepsze dla

Parytety – przykład „dyskryminacji pozytywnej”.

Stosuje się je przeciwko dyskryminacji ze

względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne.

Najczęściej stosuje się partytety udziału

poszczególnych partii politycznych w ciałach

parlamentarnych proporcjonalnie do liczby

zdobytych przez nie miejsc w parlamencie.

OPINIE
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Parytet płci sprawdza się w polityce, ale nie

w medycynie. Choć i tu cicha wojna między

tym, co męskie, i tym, co żeńskie, trwa

nieprzerwanie od wielu lat.
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PAWE£ WALEWSKI

Skalpel
doktor Ewy

M
niej inteligentne, niestabilne
emocjonalnie, chwiejne psy-
chicznie – to zrozumia³e, ¿e nie

takich studentek medycyny, a w przysz³o-
œci lekarek, oczekiwa³ sk³adaj¹cy siê
wy³¹cznie z mê¿czyzn areopag szkó³ me-
dycznych w pierwszej po³owie XIX w.
Pierwsz¹, której uda³o siê dokonaæ wy³o-
mu, by³a Elizabeth Blackwell, uchodz¹ca
na œwiecie za pierwowzór kobiety lekarza
z dyplomem. Dosta³a siê na medycynê
w 1849 r. przypadkiem, tylko dlatego,
¿e Rada Wydzia³u ma³o znanej Geneva
Medical College w Nowym Jorku posta-
nowi³a przed przyjêciem upartej dziewczy-
ny na studia zapytaæ o zdanie swoich stu-
dentów. A oni, s¹dz¹c, ¿e ktoœ chce im
zrobiæ psikusa, przekornie ten pomys³
przeg³osowali.

Uniwersytet Jagiel-
loñski otworzy³ swe
podwoje dla kobiet
dopiero w 1900 r.
(30 lat po innych
uczelniach w Euro-
pie), ale wystarczy-
³o kilka dekad pau-
peryzacji stanu le-
karskiego, by mê¿-
czyŸni stracili nim
zainteresowanie,

kobiety zaœ – prze-
ciwnie – zaczê³y odnajdywaæ tu coraz wiê-
cej miejsca dla siebie. Jeszcze pó³ wieku
temu resort zdrowia utrzymywa³ parytet
na studiach medycznych, licz¹c na ich od-
feminizowanie. By³o to podyktowane od-
górnym rozkazem dowództwa Uk³adu
Warszawskiego, które nie chcia³o mieæ

wœród lekarzy tak licznego babiñca. Przez kilka lat kandydat-
ki na wydzia³y lekarskie musia³y wiêc uzyskaæ na egzaminie
wstêpnym wiêcej punktów ni¿ koledzy, by liczba przyjêtych
wynosi³a pó³ na pó³. A i tak marni studenci zostawali póŸniej
profesorami, szefami klinik, a wiele kobiet, które otrzyma³y
dyplom z wyró¿nieniem, skupi³o siê na rodzinach i wycho-
waniu dzieci. Kobiety poza prac¹ zawodow¹ maj¹ w ¿yciu
du¿o wiêcej obowi¹zków.

Wspó³czesnym lekarkom zamiast parytetu zdecydowanie bar-
dziej przyda³aby siê zmiana podejœcia decydentów do sztyw-
nych regu³. Przyk³adowo skrócenie czasu szkolenia dostoso-
wanego do wspó³czesnych standardów na œwiecie, elastyczny
czas kursów specjalizacyjnych (by mo¿na by³o pogodziæ je
z macierzyñstwem), ³atwiejszy dostêp do sto³ów operacyjnych
(okupowanych tradycyjnie przez mê¿czyzn, którzy wol¹ sami
siebie wpisywaæ w plany zabiegów).

No i konieczne s¹ zmiany stereotypów. Czy dobrym leka-
rzem chirurgiem mo¿e byæ tylko mê¿czyzna? Gdy lekarki s¹
kobiece i ³agodne, zdaniem niektórych znaczy to, ¿e s¹ nie-
kompetentne. Jeœli zbyt mêskie i agresywne – przykleja im
siê ³atkê baboch³opów. Zbyt emocjonalne czy jednak biolo-
gicznie silniejsze? W mniemaniu niektórych opieka nad cho-
rym bardziej pasuje do kobiecego typu osobowoœci, co oczy-
wiœcie jest równie¿ mitem – takim samym jak to, ¿e niektóre
specjalizacje s¹ tylko dla mê¿czyzn. Czy¿by? Przecie¿ chi-
rurgia nie polega jedynie na trzymaniu haków przy stole
operacyjnym, jest w niej du¿o wiêcej finezji. Fakt, ¿e mo¿na
w niej spotkaæ mniej kobiet, wynika wy³¹cznie z tego, ¿e
trudniej pogodziæ pracê z obowi¹zkami matki i ¿ony, bo na
sali operacyjnej nie da siê niczego zaplanowaæ. U chorego
niespodziewanie wyst¹pi krwawienie i trzeba zostaæ na od-
dziale, kilka dodatkowych godzin spêdziæ przy stole opera-
cyjnym. To nie³atwe dla ka¿dej kobiety. Mê¿czyzn, co nie
jest ¿adnym powodem do chwa³y, czêœciej zwalnia siê z od-
powiedzialnoœci za dom.

W polskiej medycynie wytworzy³ siê uk³ad parowy, który
tworz¹ mê¿czyzna lekarz od wydawania poleceñ i kobieta pie-
lêgniarka, która go s³ucha. Tymczasem równowaga p³ci jest
najlepsza dla ka¿dego zespo³u. Kobiety w dy¿urkach chirur-
gów ³agodz¹ obyczaje, a mê¿czyzna na pediatrii jest ostoj¹
w najtrudniejszych momentach. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e to
on weŸmie piêcioro dzieci na rêce i zaniesie do rentgena, cze-
go ¿adna z pañ – na szczêœcie! – nie zrobi. �

Gdy lekarki są kobiece

i łagodne, zdaniem

niektórych znaczy to, że

są niekompetentne.

Jeśli zbyt męskie i agresyw-

ne – przykleja im się łatkę

babochłopów.
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Co jakiœ czas s³yszymy o zamykaniu oddzia³ów

ginekologiczno-po³o¿niczych. Czy ginekolodzy maj¹ si³y

i œrodki, aby dbaæ o pacjentki?

Po
 pierwsze, mamy k³opot z obsad¹ lekarsk¹ w szpi-
talach. W czasie dy¿uru, zw³aszcza w ma³ych
placówkach, ginekolog po³o¿nik dy¿uruje jedno-

osobowo. W zwi¹zku z tym przyjmuje na siebie du¿¹ odpo-
wiedzialnoœæ, a tak¿e spotyka siê z roszczeniami. Znaczna
czêœæ lekarzy, którzy zakoñcz¹ specjalizacjê w naszej dzie-
dzinie, wybiera pracê w lecznictwie otwartym, która nie jest
tak obci¹¿aj¹ca. Okresowe przerwy w funkcjonowaniu oddzia-
³ów, czêste w okresie urlopowym, s¹ wynikiem niedoboru kadr.
Po drugie, co wykaza³ raport NIK, s¹ regiony (np. Podlasie),
w których liczba po³o¿ników i ginekologów jest mniejsza.
Trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e na terenach o mniejszym
zaludnieniu pacjentek i zdarzeñ medycznych bêdzie zbyt ma³o,
aby poradnia dzia³aj¹ca przez piêæ dni w tygodniu siê utrzy-
ma³a. Do prowadzenia profilaktyki wystarczy, ¿e lekarz

bêdzie przyjmowa³ raz na tydzieñ. Kwestia likwidacji oddzia-
³ów jest spraw¹ delikatn¹ spo³ecznie. Ale je¿eli w jednym szpi-
talu mamy 1 tys. porodów rocznie, a w innym 250, zasadne
jest pytanie, czy staæ nas na utrzymanie placówki, w której
odbiera siê jeden poród dziennie lub jeden w ci¹gu dwóch
dni? Trzeba dodaæ, ¿e koszty utrzymania obu s¹ podobne.

Jaka powinna byæ minimalna liczba porodów w³aœciwa

dla funkcjonowania oddzia³u?

Przyjmujemy, ¿e 400 rocznie. Narodowy Fundusz Zdrowia
dokona³ analizy, z której wynika, ¿e gdyby oddzia³y wyka-
zuj¹ce mniej porodów przesta³y funkcjonowaæ, œrednia
odleg³oœæ dojazdu pacjentek do szpitala zwiêkszy³aby siê
z 7 do 9 km. Oczywiœcie, w rejonach przygranicznych, gdzie
odleg³oœci miêdzy placówkami s¹ wiêksze, chc¹c zapew-
niæ pacjentkom bezpieczeñstwo, nale¿a³oby uwzglêdniæ
dofinansowanie dzia³alnoœci oddzia³ów. Ale takich miejsc
jest w Polsce kilka.

Profilaktyka obowi¹zkowo!

Z prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Czajkowskim, konsultantem krajowym w dziedzinie

położnictwa i ginekologii, kierownikiem II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, rozmawia Anetta Chęcińska.
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Liczba zdarzeñ ma prze³o¿enie na doœwiadczenie zespo³u.

W klinice, któr¹ kierujê, przyjmujemy oko³o 3200 porodów.
Liczbê przypadków medycznych, z którymi my mamy do czy-
nienia w ci¹gu roku, personel szpitala, w którym jest 300 po-
rodów, obs³u¿y w ci¹gu 10 lat. Zawód zaufania publicznego
gwarantuje, ¿e je¿eli ktoœ zwraca siê o pomoc, udzieli mu jej
osoba kompetentna, z odpowiednim doœwiadczeniem. Musi-
my o tym myœleæ ju¿ na etapie kszta³cenia.

Czy specjalizacja z po³o¿nictwa i ginekologii cieszy siê

zainteresowaniem?

Mniejszym ni¿ kiedyœ. Przynajmniej 20 proc. miejsc rezydenc-
kich jest niewykorzystanych. Wiele szpitali, nie mog¹c obsadziæ
dy¿urów, zabiega³o o jak najwiêksz¹ liczbê rezydentów. Ale m³o-
dzi lekarze buntuj¹ siê, czasem s³usznie, gdy¿ odnosz¹ wra¿enie,
¿e poza dy¿urami nie maj¹ pe³nej mo¿liwoœci realizacji wyma-
ganych procedur. Jednak w naszej dziedzinie, ¿eby wykonaæ
wszystkie procedury, trzeba zarówno  dy-
¿urowaæ, jak i uczestniczyæ aktywnie
w  innych dzia³aniach, np. operacjach.

Jak wejdzie w ¿ycie znowelizowana usta-
wa o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty, bêdziemy mieli rok na modyfikacjê
specjalnoœci i weryfikacjê procedur.
Wci¹¿ prowadzimy specjalizacjê na za-
sadzie „przywi¹zania do ziemi”, w jed-
nym oœrodku. Nie uwa¿am, ¿e jeœli ko-
ledzy z innego szpitala inaczej lecz¹ ni¿
ja, to lecz¹ gorzej. M³ody lekarz powinien zdobywaæ doœwiad-
czenie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w ró¿nych miej-
scach, w szpitalach ró¿nych poziomów referencyjnych.

Trzeba zmieniæ rolê opiekuna specjalizacji, który powinien
realnie pomagaæ w realizacji programu specjalizacyjnego
i otrzymywaæ wynagrodzenie za czêœæ szkolenia realizowan¹
w jednostce, gdzie pracuje. W krajach zachodnich kszta³ci siê
kadrê, która ma uczyæ. Najpierw m³ody cz³owiek wszystko
robi pod nadzorem, z czasem otrzymuje coraz wiêcej zadañ
bez nadzoru, a¿ wreszcie staje siê samodzielny. To s¹ etapy
rozwoju. Ale wa¿ne jest nie tylko to, czy m³ody lekarz doko-
na operacji poprawnie, ale czy wie, dlaczego przeprowadza
zabieg, jak¹ korzyœæ odniesie pacjent i co ona zmieni w jego
¿yciu. To jest kszta³cenie. U nas lekarz musi zdaæ kolokwia,
wykonaæ procedurê. Chyba staæ nas, ¿eby to zmieniæ. Powin-
niœmy znaleŸæ rozwi¹zanie chroni¹ce zarówno interesy pra-
codawców, jak i m³odych lekarzy, i przymierzyæ siê do zmian,
których punktem koñcowym bêdzie oczekiwany poziom wy-
kszta³cenia m³odych lekarzy i bezpieczeñstwo pacjentów.

Czy programy zdrowotne dotycz¹ce kobiet s¹ efektywne?

Co nale¿a³oby zmieniæ, aby upowszechniaæ profilaktykê?

Lubimy akcje, niekoniecznie pracê pozytywistyczn¹. Finowie
w latach 50. XX w. zaczêli wszystkie kobiety poddawaæ
badaniom cytologicznym. Przez dziesiêciolecia mieli najni¿sz¹
œmiertelnoœæ z powodu raka szyjki macicy. Znakomita

wiêkszoœæ kobiet w Polsce zg³aszaj¹cych siê z tym nowotwo-
rem to panie, które urodzi³y dziecko i ju¿ wiêcej nie odwie-
dza³y ginekologa do momentu wyst¹pienia niepokoj¹cych ob-
jawów. Do osób, których w szkole nie nauczono, ¿e nale¿y
dbaæ o swoje zdrowie, ulotki roz³o¿one w przychodniach nie
trafi¹, bo te kobiety do przychodni nie chodz¹. Skoro wykry-
wamy nowotwory zbyt póŸno, wprowadŸmy pulê obowi¹z-
kowych badañ profilaktycznych: pracujesz, musisz przynieœæ
wynik. Je¿eli bêdziemy przeprowadzali badania w rozs¹dnych
odstêpach czasu, np. cytologiê raz na trzy lata, powoli osi¹-
gniemy pozytywny efekt.

Zachêcamy do badañ cytologicznych, ale nikt nie sprawdza, ile
kobiet je robi prywatnie (im wiêksze miasto, tym wiêcej). A po-
tem okazuje siê, ¿e tylko 15 proc. pañ odpowiada na zaprosze-
nie. Je¿eli w pewnym wieku trzeba zrobiæ kolonoskopiê, wyma-
gajmy jej wykonania. Naprawdê powinno byæ staæ nasze pañstwo,
¿eby wys³aæ SMS do ka¿dego, kto jest w grupie wskazanej do

badania. Nasze dane s¹ w systemie, nasz
PESEL dostêpny w ka¿dej aptece, wiêc
nie zas³aniajmy siê ochron¹ danych. Oso-
ba doros³a po odebraniu wiadomoœci
o terminie badania dokonuje wyboru – idê
lub nie, i zna konsekwencje. Jako spo³e-
czeñstwo powinniœmy byæ nauczeni ju¿
w szkole, ¿e czêœæ odpowiedzialnoœci za
w³asne zdrowie ponosimy sami. My, le-
karze, mo¿emy zachêcaæ do siêgniêcia po
informacje o zdrowiu, które powinny byæ
³atwo dostêpne, np. w Internecie, napisa-

ne prostym jêzykiem, z uzasadnieniem. Kierowa³em zespo³em,
z którym opracowaliœmy taki program dla kobiet ciê¿arnych
z cukrzyc¹ – Sweet Pregna – ³atwy do œci¹gniêcia, czytelny. Nie
mo¿emy jednak odpowiadaæ za niewykryte choroby u osób,
które siê do nas nie zg³aszaj¹ lub przychodz¹ zbyt póŸno.

Kobiety w mediach spo³ecznoœciowych, w ankietach,

nierzadko skar¿¹ siê na niew³aœciwe, przedmiotowe

potraktowanie w gabinecie czy na sali porodowej,

na s³owa naruszaj¹ce ich godnoœæ.

Rzadko dzielimy siê dobrymi doœwiadczeniami. W mediach
sensacj¹ nie jest tytu³ „Wyleczyli mnie i jestem zadowolona”.
W naszej dziedzinie delikatnym tematem s¹ roszczenia zwi¹-
zane z niewykonaniem cesarskiego ciêcia. Bywaj¹ sytuacje
nieprzewidywalne, poród przebiega prawid³owo, a nagle do-
chodzi do powik³añ. Niezwykle rzadko zdarza siê zaniedba-
nie, którego mo¿na by³o unikn¹æ. Ale czy to oznacza, ¿e ka¿d¹
ci¹¿ê powinniœmy rozwi¹zywaæ tym sposobem?

Oczywiœcie, nie powinniœmy, my lekarze, w³asnych proble-
mów, nastrojów demonstrowaæ wobec pacjentów, to niepro-
fesjonalne i nie powinno mieæ miejsca. Mam nadziejê, ¿e ten
niedu¿y margines zdarzeñ niekorzystnych, a mo¿liwych do
unikniêcia, czy nieodpowiednich zachowañ lekarzy z ka¿dym
rokiem bêdzie mniejszy. Trzeba jednak wyraŸnie podkreœliæ,
¿e zdecydowana wiêkszoœæ z nas wykonuje swoj¹ ciê¿k¹ pra-
cê bardzo dobrze i w³aœciwie kontaktuje siê z pacjentkami. �

Jako społeczeństwo

powinniśmy być nauczeni

już w szkole, że część

odpowiedzialności za

własne zdrowie ponosimy

sami.
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Szczepienie przeciwko HPV,

czyli ochrona przed rakiem szyjki macicy

Z
decydowanie jedna z najwa¿niejszych szczepionek
w ¿yciu ka¿dej kobiety.

� HPV-2, 2-walentna, przeciwko najczêstszym wirusom
brodawczaka ludzkiego typu HPV 16 i 18 (Cervarix),
schemat szczepienia: 0-1-6 mies.

� HPV-4, 4-walentna, zawiera antygeny wirusów HPV 16,
18 oraz 6 i 11 (Gardasil, dawniej Silgard), schemat
szczepienia: 0-2-6 mies.

� HPV-9, 9-walentna, przeciwko wirusom HPV 6, 11, 16,
18, 31, 33, 45, 52 i 58 (Gardasil 9), schemat szczepienia:
0-2-6 mies.

Wszystkie zarejestrowane szczepionki zalecane s¹ dla pacjen-
tów w wieku 9 lat i starszych.

Czy szczepionki są bezpieczne?

Podano ponad 270 mln dawek szczepionki. Dzia³añ niepo¿¹-
danych notuje siê niewiele, mo¿e pojawiæ siê ból w miejscu
wstrzykniêcia, œwi¹d, obrzêk, zmêczenie, ból g³owy i miêœni.

Czy szczepionka jest tylko dla dziewczynek,

które nie rozpoczęły współżycia?

Przede wszystkim szczepionka jest skuteczna, bezpieczna
i zalecana zarówno dla dziewczynek, jak i dla ch³opców.
Amerykañski Komitet Doradczy ds. Szczepieñ Ochronnych

(ACIP) w czerwcu 2019 r. wyznaczy³ górn¹ granicê wieku
szczepienia: w przypadku kobiet – 26 lat, mê¿czyzn – 21 lat.
Niemniej jednak zaleci³ równie¿, aby pacjenci w wieku
27–45 lat rozwa¿yli przyjêcie szczepionki, gdy po konsultacji
z lekarzem uznani zostan¹ za zagro¿onych zaka¿eniem.
Nie zaleca siê szczepienia po 45. roku ¿ycia.

Trzeba pamiêtaæ równie¿ o szczepieniach przewidzianych
w kalendarzu szczepieñ dla doros³ych. Warto zaszczepiæ
siebie, aby chroniæ swoje dzieci.

Szczepienia dla pracowników ochrony zdrowia:

� przeciw grypie – corocznie,

� Tdap (przeciw b³onicy, tê¿cowi,
krztuœcowi acelularnemu) – co 10 lat,

� przeciw WZW B – 3 dawki (0-1-6 mies.)

� przeciw MMR – w zale¿noœci od liczby dotychczas
otrzymanych dawek (pe³ny cykl to 2 dawki)

� przeciw WZW A – 2 dawki (odst. >6 m.¿.)

� przeciw meningokokom ACWY i B

� przeciw VZV – 2 dawki (odst. >6 tyg.)

Szczepienia w ci¹¿y to nie tylko ochrona w tym okresie, ale
równie¿ wzmocnienie odpornoœci nowo narodzonego dziecka.

W ci¹¿y zaleca siê szczepienie przeciwko:

� grypie (mo¿na podaæ szczepionkê w ka¿dym okresie ci¹¿y),

� krztuœcowi (Tdap, najlepiej miêdzy 27. a 34. tyg. ci¹¿y). �

Szczepienia
dla kobiet
£UKASZ DURAJSKI, przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Szczepieñ OIL w WarszawieF
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KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCHKALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH

* Wszyscy niezaszczepieni lub jeżeli od szczepienia minęło więcej niż 10 lat, szczególnie młode kobiety, zwłaszcza pracujące wśród dzieci, i młodzi mężczyźni.

19–65 lat                         >65 lat

GRYPA 1 DAWKA CO ROKU PRZED SEZONEM
KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU PRZED PODRÓŻĄ W REJON WYSTĘPOWANIA
KRZTUSIEC, BŁONICA, TĘŻEC (DTP) 1 DAWKA PRZYPOMINAJĄCA CO 10 LAT
MENINGOKOKI ACWY 1 DAWKA
MENINGOKOKI B 2 DAWKI*
ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA (MMR) 2 DAWKI
OSPA WIETRZNA 2 DAWKI – OSOBY NIESZCZEPIONE, KTÓRE NIE CHOROWAŁY
PNEUMOKOKI 1 DAWKA
POLIOMYELITIS 3 DAWKI – OSOBY NIESZCZEPIONE

1 DAWKA PRZYPOMINAJĄCO – OSOBY PODRÓŻUJĄCE
WZW TYPU A 2 DAWKI
WZW TYPU B 3 DAWKI – OSOBY NIESZCZEPIONE
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C
elem szkolenia jest zwiêkszenie dostêpnoœci szczepieñ dla pacjentów oraz aktualizacja dotycz¹cej tego zagadnienia
wiedzy lekarzy. Na zajêciach omówimy podstawowy kalendarz szczepieñ, temat szczepieñ zalecanych oraz
przysz³oœæ szczepieñ. Poruszymy wiele istotnych problemów zwi¹zanych ze szczepieniami: od niepo¿¹danych

odczynów poszczepiennych i odmów szczepieñ po problem braku szczepionek.

Do przeprowadzenia szkolenia zaprosiliœmy uznane autorytety medyczne w zakresie szczepieñ:
dr hab. n. med. Iwonê Paradowsk¹-Stankiewicz, konsultanta krajowego w dziedzinie epidemiologii z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego – Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie, dr. hab. n. med. Ernesta Kuchara, prezesa
Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, kierownika Kliniki Pediatrii z Oddzia³em Obserwacyjnym WUM, dr hab. Ewê
Augustynowicz, pracownika ds. epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Zaprosiliœmy tak¿e praktyków z dziedzin zwi¹zanych ze szczepieniami: neurologa dzieciêcego, ginekologa, neonatologa.
Dziel¹c siê wiedz¹ oraz doœwiadczeniami zwi¹zanymi ze zg³aszanymi przez pacjentów w¹tpliwoœciami, chcemy
podnieœæ poziom medycznej wiedzy osób szczepi¹cych, ale te¿ zadbaæ o poprawê komunikacji miêdzy szczepi¹cymi
a szczepionymi i ich opiekunami.

Kurs przewidziany jest dla 60 osób.     Odbêdzie siê 25 i 26 marca 2020 r.

Objêty jest patronatem Pañstwowego Zak³adu Higieny

oraz G³ównego Inspektoratu Sanitarnego.

Pierwsze szkolenie lekarzy z OIL w Warszawie
daj¹ce uprawnienia w zakresie kwalifikacji
do szczepieñ ochronnych
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie po raz pierwszy organizuje kurs dla swoich

członków pozwalający zdobyć kwalifikacje z zakresu szczepień ochronnych.

Zapraszamy na kurs
szczepień ochronnych
Zespół ds. Szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie zaprasza na certyfikowany kurs

szczepień ochronnych, który odbędzie się

25 i 26 marca 2020 r., w godz. 8.00–16.00,

w siedzibie izby przy ul. Puławskiej 18.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrowaæ siê przez stronê

www.izba-lekarska.pl, na której znajduje siê szczegó³owy

program zajêæ.

Ukoñczenie kursu gwarantuje zdobycie              pkt. edukacyjnych.

Dodatkowe informacje: tel. 22-542-83-33, 795-560-297.
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Eliminacja
wirusowego
zapalenia
w¹troby
typu C
w Polsce
– czy to mo¿liwe?
Ogromny postęp, który dokonał się w ostatnich

latach dzięki wprowadzeniu do terapii

wirusowych zapaleń wątroby typu C leków

o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym,

stał się szansą na eradykację wirusa, mimo

niedostępności szczepienia.

W
ed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia problem
przewlek³ego WZW typu C dotyczy 71 mln osób,
a ka¿dego roku blisko 400 tys. umiera z powodu

marskoœci i/lub raka w¹trobowokomórkowego. Infekcja HCV
nale¿y do najpowa¿niejszych zagro¿eñ epidemiologicznych
XXI w. Jej eradykacja staje siê jednym z najwiêkszych wy-
zwañ w bie¿¹cym stuleciu. WHO w globalnej strategii dla sek-
tora ochrony zdrowia zak³ada, ¿e do 2030 r. WZW zostanie
wyeliminowane jako zagro¿enie dla zdrowia publicznego.

W tym celu organizuje siê liczne akcje bezp³atnych badañ
przesiewowych. Jedn¹ z nich by³ projekt „Program ba-

dañ przesiewowych w kierunku wykrycia zaka¿enia wi-

rusem zapalenia w¹troby typu C”, finansowany przez

Samorz¹d Województwa Mazowieckiego, a realizowany

przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we wspó³pracy

ze Szpitalem Dzieci¹tka Jezus oraz Polskim Towarzystwem

Hepatologicznym.

W latach 2018–2019 w województwie mazowieckim przepro-

wadzono szereg bezp³atnych badañ wykrywaj¹cych przeciw-

cia³a anty-HCV. £¹cznie test wykonano u 14 540 osób.

W Polsce, wed³ug danych Polskiej Grupy Ekspertów HCV,

zaka¿onych WZW C jest oko³o 120 tys. osób. O chorobie wie

zaledwie co pi¹ty Polak, a wynika to z czêsto bezobjawowego

przebiegu zaka¿enia. Krótkie i bezpieczne nowoczesne tera-

pie s¹ skuteczne w walce z WZW C u niemal 100 proc. zaka-

¿onych. S¹ bezp³atne i dostêpne w programie terapeutycznym

NFZ. By jednak rozpocz¹æ leczenie, trzeba wiedzieæ, ¿e jest

siê zaka¿onym. Problemem nie s¹ kolejki w poradniach cho-

rób zakaŸnych. Najwiêkszym wrogiem w walce z WZW C

jest s³aba œwiadomoœæ spo³eczna, co skutkuje niskim zaintere-

sowaniem badaniami przesiewowymi i ma³¹ wykrywalnoœci¹

nowych zaka¿eñ. Sytuacjê móg³by zmieniæ narodowy program

badañ w kierunku WZW C, o który od lat walcz¹ przedstawi-

ciele Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Coroczne

rozpoczêcie terapii przez 12 tys. zaka¿onych pozwoli³oby przy-

bli¿yæ siê w 2030 r. do za³o¿eñ eliminacji WZW C jako za-

gro¿enia epidemiologicznego w Polsce. Statystyki bezwzglêd-

nie jednak dowodz¹, ¿e w ostatnich dwóch latach leczonych

jest prawie o po³owê mniej osób z przewlek³ym WZW C.

Popularyzacja wiedzy o wirusowym zapaleniu w¹troby typu

C wœród pacjentów powinna byæ obowi¹zkiem personelu me-

dycznego ka¿dej specjalnoœci. �

Olga Tronina, Piotr Ma³kowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
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MAREK BALICKI

Sprawa ta nie wywołała dotąd większego

rezonansu w mediach. Nie można jednak

przejść nad nią do porządku dziennego,

mimo że dotyczy stosunkowo niewielkiej liczby

pacjentów. Doszło bowiem do naruszenia

kilku podstawowych zasad.
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BEZ ZNIECZULENIA

Chodzi o na³o¿enie nowego obo-
wi¹zku polegaj¹cego na ka¿-
dorazowym potwierdzaniu

przez pacjenta udzia³u w odbytej sesji
psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej
i grupowej) lub sesji wsparcia psycho-
spo³ecznego, a tak¿e czasu jej trwania.
W³asnorêczny podpis pacjenta ma byæ
sk³adany w jego historii zdrowia i cho-
roby prowadzonej przez przychodniê.
Odpowiednie zarz¹dzenie NFZ regulu-
j¹ce tê sprawê wesz³o w ¿ycie w po³o-
wie stycznia.

Wprowadzenie obowi¹zku poœwiadczania
przez pacjenta faktu odbycia sesji, warun-
kuj¹cego na dodatek otrzymanie zap³aty

Psychoterapia
dla biurokracji

od NFZ przez udzielaj¹cego œwiadczenie, stanowi bez w¹tpie-

nia g³êbok¹ ingerencjê w szczególn¹ relacjê terapeutyczn¹ miê-

dzy pacjentem i terapeut¹. Sytuacja bêdzie jeszcze bardziej

skomplikowana w przypadku osób ma³oletnich i mo¿e dojœæ

nawet do zniweczenia efektów dzia³añ terapeutycznych. Nie

wolno wiêc takiej kwestii regulowaæ bez uzgodnienia ze œro-

dowiskami profesjonalnymi. A takiego uzgodnienia nie by³o.

Zapomniano te¿, ¿e zobowi¹zywanie pacjenta do poœwiadcza-

nia skorzystania z us³ugi zdrowotnej wymaga uregulowañ na

poziomie ustawy, których nie wprowadzono.

Z uzasadnienia przedstawionego przez NFZ wynika, ¿e zmia-

na nosi „charakter porz¹dkuj¹cy i ma na celu zapewnienie

spójnoœci przepisów”. K³opot w tym, ¿e wprowadzenie po-

œwiadczeñ nic nie porz¹dkuje, jest wrêcz niezgodne z przepi-

sami o dokumentacji medycznej. Okreœlaj¹ one, co historia

zdrowia i choroby musi zawieraæ. Nie ma tam mowy o po-

œwiadczeniach realizacji œwiadczenia. Bo gdyby by³a, musia-

³aby dotyczyæ równie¿ porad lekarskich. Jest za to obowi¹zek

odnotowania przez terapeutê udzielenia œwiadczenia zdrowot-

nego. I to powinno wystarczyæ.

NFZ najwyraŸniej obawia siê, ¿e mo¿na sfa³szowaæ dokumen-

tacjê medyczn¹ i dokumenty rozliczeniowe. Powinien jednak

uœwiadomiæ sobie, ¿e to samo mo¿na zrobiæ z wprowadzony-

mi w³aœnie poœwiadczeniami. Skojarzenie

ze s³owami „Ballady o dzikim zachodzie”

Wojciecha M³ynarskiego sprzed pó³ wie-

ku, ¿e „czasami najtrudniej jest rozpoznaæ

bandytê, gdy doko³a s¹ sami szeryfi”,

nasuwa siê samo.

Trzeba siê wiêc szybko z tego pomys³u

wycofaæ, do czego namawiaj¹ w swoich

apelach: Polskie Towarzystwo Psychia-

tryczne, Polska Rada Psychoterapii, kon-

sultanci krajowi oraz Prezydium Naczel-

nej Rady Lekarskiej. Zwracaj¹ przy tym

uwagê na stygmatyzuj¹cy i dyskryminu-

j¹cy charakter przepisu w stosunku do

pacjentów korzystaj¹cych z psychoterapii.

Nie mamy dzisiaj do czynienia z nadu¿y-

waniem psychoterapii, tylko z jej ograni-

czon¹ dostêpnoœci¹. I to w³aœnie trzeba

zmieniæ. �F
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Czy lekarze dbaj¹ o w³asne zdrowie?

Zapewne nie dotyczy to wszystkich,
ale... szewc bez butów chodzi.
Wystarczy zwróciæ uwagê, ilu le-

karzy jest oty³ych, pali papierosy. Gdy
zapytaæ doktora, kiedy ostatnio mierzy³
sobie ciœnienie, odpowiedŸ brzmi: nie mie-
rzê. Raczej o siebie nie dbamy, tym bar-
dziej o zdrowie psychiczne.

Co ma wp³yw na tak¹ postawê? Za-

pracowanie, przemêczenie, stres?

Usprawiedliwiamy siê zmêczeniem, bra-

kiem czasu. Panuje przekonanie, ¿e lekarz

musi byæ zdrowy, bo przecie¿ pomaga

chorym. Ludzie, którzy wybieraj¹ zawo-

dy zwi¹zane z pomoc¹ innym: lekarza,

psychologa, pielêgniarki, zwykle od dziec-

ka dba³y o kogoœ innego. To trochê uwa-

runkowanie kulturowe, ¿e wykonuj¹c taki

zawód, pomijamy siebie. Lekarzom trud-

no byæ pacjentami zarówno pod wzglêdem

somatycznym, jak i psychiatrycznym.

Jakie s¹ zadania pe³nomocnika ds.

zdrowia lekarzy?

Okreœlone zosta³y w uchwale Naczelnej

Rady Lekarskiej z 2007 r. Pe³nomocnik ma

pomagaæ lekarzom, którzy ze wzglêdu na

stan zdrowia maj¹ lub mog¹ mieæ trudno-

œci z wykonywaniem zawodu, w tym

lekarzom z problemem uzale¿nienia. Wskazaæ, gdzie i do kogo

zwróciæ siê o pomoc, podsun¹æ rozwi¹zania. Z drugiej strony

pe³nomocnik ma pilnowaæ, by lekarze, którzy nie powinni

wykonywaæ zawodu z racji problemów zdrowotnych, czaso-

wo siê od pracy powstrzymywali. A trudno do niego przyjœæ

po radê, je¿eli ma równie¿ dyscyplinowaæ. Chyba nale¿a³o-

by te role rozdzieliæ. Pe³nomocnika postrzegam jako koor-

dynatora wszelkich dzia³añ prozdrowotnych w samorz¹dzie.

W tym zakresie mieszcz¹ siê akcje edukacyjne, szkolenia,

równie¿ programy szczepieñ dla lekarzy i przeciwdzia³ania

wypaleniu zawodowemu, grupy Balinta. Te dzia³ania maj¹

swoich inicjatorów i wykonawców, ale s³u¿¹ w szerokim za-

kresie kondycji zdrowotnej lekarzy. Pe³nomocnika powo³uje

siê równie¿ po to, by podkreœliæ, jak wa¿ne jest zdrowie leka-

rzy, w tym zdrowie psychiczne.

Z jakimi problemami zg³aszaj¹ siê lekarze

do pe³nomocnika?

Funkcjê w izbie pe³niê od niedawna, ale lekarzy leczê ju¿ od

kilku lat. Spektrum problemów jest szerokie. W polskim spo-

³eczeñstwie co czwarta osoba ma problemy psychiczne, wiêc

nale¿y przyj¹æ, ¿e co czwarty lekarz równie¿. Tzw. Healthy

Worker Effect (efekt zdrowego pracownika) sprawia, ¿e im

ktoœ d³u¿ej pracuje, tym statystycznie jest zdrowszy, choæ nie

dlatego, ¿e wyzdrowia³ w wyniku pracy, ale z powodu odej-

œcia tych, którzy mieli powa¿ne problemy ze zdrowiem. Na

tej podstawie mo¿na za³o¿yæ, ¿e najciê¿szych zaburzeñ psy-

chicznych, np. psychoz schizofrenicznych, mo¿e byæ w na-

szej grupie zawodowej trochê mniej. Lekarze, podobnie jak

przedstawiciele innych profesji, maj¹ problemy z uzale¿nie-

niami od alkoholu, leków. £atwy dostêp do recept i opór przed

zg³oszeniem siê po pomoc sprawiaj¹, ¿e uzale¿nienia s¹

powa¿nym problemem wœród lekarzy.

Lekarze lecz¹ siê sami?

Udanie siê do innego lekarza we w³asnej sprawie oznacza

oddanie kontroli w cudze rêce. Dla wielu przedstawicieli na-

szego zawodu to bariera trudna do pokonania. Dlatego leka-

rze zaprzeczaj¹ problemom, pij¹ i jeszcze wiêcej pracuj¹ albo

lecz¹ siê sami z ró¿nym skutkiem. Gdy do mojego gabinetu

przychodzi lekarz, po pierwsze umawiamy siê, ¿e nie bêdzie

leczy³ siê sam. Ja jestem lekarzem, lekarz pacjent – po prostu

pacjentem.

Jak trafiæ do pe³nomocnika?

Mo¿na do mnie zadzwoniæ, wys³aæ e-mail, SMS albo przyjœæ

na spotkanie, gdy pe³niê dy¿ur w siedzibie izby. Dane kontak-

towe znajduj¹ siê na stronie internetowej (www.izba-lekar-

ska.pl), a tak¿e na ³amach „Pulsu”. Mo¿na zasiêgn¹æ rady

w sprawie w³asnej, wspó³ma³¿onka. Tak¿e kolegi czy pod-

w³adnego. O tym, ¿e lekarz nadu¿ywa alkoholu lub leków

najczêœciej wiedz¹ wszyscy woko³o, ale nie potrafi¹ zareago-

waæ, nie chc¹ zaszkodziæ. Pe³nomocnik jest po to, by poszu-

kaæ rozwi¹zania dobrego zarówno dla lekarza w psychicznych

tarapatach, jak i dla bezpieczeñstwa jego pacjentów. Przez

pierwsze miesi¹ce mojej dzia³alnoœci nie prowadzi³am inten-

sywnej kampanii informacyjnej, bo chcia³am dobrze przygo-

Udajemy,
¿e s³onia
nie ma
Z Magdaleną Flagą-Łuczkiewicz,

lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii,

pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy

dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie, rozmawia Anetta Chęcińska.

WYWIAD
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towaæ siê organizacyjnie, ale gdyby policzyæ wszystkie roz-

mowy przez telefon czy komunikatory, naprawdê uzbiera³o-

by siê ich sporo. Po mojej poprzedniczce przejê³am monito-

rowanie kilkorga lekarzy objêtych Programem Zdrowotnym

dla Lekarzy. To osoby, które maj¹ za sob¹ bardzo powa¿ne

k³opoty zdrowotne i obecnie s¹ pod specjalistyczn¹ opiek¹.

Raz na kilka tygodni lub miesiêcy dostarczaj¹ zaœwiadczenia

o tym, ¿e nie przerwali swojego leczenia – w ten sposób trzy-

mamy rêkê na pulsie, by zareagowaæ, zanim problem wróci.

Ale je¿eli w naszej izbie, licz¹cej ponad 30 tys. cz³onków, jest

monitorowanych mniej ni¿ dziesiêæ osób, to – bior¹c pod

uwagê statystykê, o której wspomina³am – nasuwa siê wnio-

sek oczywisty: o niedoszacowaniu problemu, a mo¿e nieœwia-

domoœci, i lêku przed stygmatyzacj¹. Udajemy, ¿e s³onia nie

ma, a on siedzi na œrodku pomieszczenia.

Kiedy pomoc jest potrzebna?

Jakie sygna³y powinny niepokoiæ?

Je¿eli do tej pory lubi³am pracê, a teraz nie daje mi ona rado-

œci, gdy ju¿ w niedzielê Ÿle siê czujê na myœl o niej, a codzien-

nie rano jest mi niedobrze, chce mi siê p³akaæ, warczê na

wszystkich, to s¹ sygna³y doœæ uniwersalne, ale w naszej pra-

cy przek³adaj¹ siê na relacje z pacjentem. S¹ sygna³y natury

psychicznej, np. zaczynam siê zastanawiaæ siê, czy siê do tej

pracy nadajê, pow¹tpiewaæ w swoje kompetencje, lêkam siê

podjêcia decyzji, czujê, ¿e ¿ycie jest bez sensu, oraz soma-

tycznej – ci¹g³y ból g³owy, brzucha, bezsennoœæ, potrzeba

drinka przed snem.

Czy stres zwi¹zany z prac¹ lekarza bardziej obci¹¿a

mê¿czyzn czy kobiety?

Stres obci¹¿a zarowno kobiety, jak i mê¿czyzn, ale lekarki,

zw³aszcza m³ode, które maj¹ ma³e dzieci, borykaj¹ siê

z dylematem: jestem na urlopie macierzyñskim, chêtnie bym

zosta³a w domu d³u¿ej z dzieckiem, ale jak zostanê, to opóŸ-

niê specjalizacjê. Rozwijaæ siê zawodowo, czy byæ z dzieæ-

mi? Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Pozytywnym

zjawiskiem jest to, ¿e kobiety wspieraj¹ siê, organizuj¹.

Przyk³adem Zespó³ ds. Matek Lekarek dzia³aj¹cy w naszej

izbie.

Jakie s¹ pani najwa¿niejsze cele jako pe³nomocnika?

Potrzebujemy zwiêkszenia otwartoœci lekarzy na szukanie

pomocy na wczesnych etapach problemów psychicznych, gdy

³atwiej wróciæ do równowagi. Dlatego rozwijam program

wsparcia psychoterapeutycznego. Wielu lekarzy uczestnicz¹-

cych w terapii doœwiadcza pozytywnej zmiany w ¿yciu.

Psychoterapeuci wspó³pracuj¹cy z izb¹ to osoby znaj¹ce re-

alia pracy w publicznych placówkach opieki zdrowotnej, któ-

re wiedz¹, ile frustracji i bezsilnoœci zdarza siê nam prze¿y-

waæ. Mój g³ówny cel – odczarowaæ problemy zdrowia

psychicznego. Je¿eli Ÿle widzê, idê do okulisty, z bol¹cym

zêbem – do dentysty. A z problemami natury psychicznej?

Psychiatra to lekarz jak ka¿dy inny. Nie mo¿emy sobie po-

zwoliæ, aby traciæ kolegów, którzy siê wypalaj¹ i odchodz¹

z zawodu albo wpadaj¹ w takie tarapaty, ¿e sami musimy ich

od pracy odsuwaæ. Ka¿dy z nas musi pamiêtaæ o w³asnym

zdrowiu, to przejaw profesjonalizmu lekarskiego. Nie mo¿e-

my dobrze pomagaæ innym, zaniedbuj¹c siebie. �
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Kontakt do pe³nomocnika: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl

Gdy do mojego gabinetu

przychodzi lekarz,

po pierwsze umawiamy się,

że nie będzie leczył się sam.

Ja jestem lekarzem, lekarz

pacjent – po prostu

pacjentem.
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DARIUSZ PALUSZEK, wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Spotkajmy siê
na Mazowieckich
Spotkaniach
Stomatologicznych

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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zajmiemy siê zagadnieniami leczenia ortodontyczno-chirur-

gicznego i implanto-protetycznego, a tak¿e wykorzystaniem

techniki 3D w endodoncji.

Podczas ubieg³orocznych Spotkañ Stomatologicznych du¿ym

zainteresowaniem uczestników cieszy³a siê sesja samorz¹do-

wa. Wiceprezes NRL Andrzej Cis³o i ja odpowiadaliœmy na

pytania dotycz¹ce prowadzenia praktyki. W tym roku rów-

nie¿ poruszymy wa¿ne dla lekarzy dentystów kwestie praw-

no-administracyjne zwi¹zane z nasz¹ dzia³alnoœci¹ i z pew-

noœci¹ umo¿liwimy wczeœniejsze zadanie pytañ, na które

chcielibyœcie Pañstwo uzyskaæ odpowiedzi.

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne to równie¿ okazja

do zapoznania siê z nowinkami sprzêtowymi. Roœnie liczba

wystawców chêtnych do zaprezentowania narzêdzi i akceso-

riów niezbêdnych w gabinecie stomatologicznym. W ubieg³ym

roku uczestnicy MSS po raz pierwszy przyznali Grand Prix

najlepszemu produktowi prezentowanemu na wystawie.

Podobnie bêdzie i w tym roku.

Przygotowuj¹c Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne, ko-

rzystamy z doœwiadczeñ poprzednich konferencji, s³uchamy

opinii uczestników i wci¹¿ szukamy nowych pomys³ów. Chce-

my, aby nasze spotkania odpowiada³y oczekiwaniom lekarzy

dentystów, a wspólnie spêdzony czas by³ dla nas wszystkich

impulsem do nowych inicjatyw.

Zapraszam do zapoznania siê ze szczegó³owym programem

konferencji i warunkami uczestnictwa. Informacje zamiesz-

czone s¹ na stronie www.izba-lekarska.pl. �

MSSodbêd¹ siê po raz
szósty, tradycyjnie
w czerwcu, w Se-

rocku. Wymienimy siê doœwiadczeniami
zawodowymi, poznamy nowe mo¿liwoœci
terapeutyczne, poszerzymy wiedzê me-
dyczn¹, a tak¿e podyskutujemy o sprawach
zwi¹zanych z prowadzeniem praktyki lekar-
sko-dentystycznej. Na konferencji bêdzie-
my goœcili konsultantów krajowych i wo-
jewódzkich oraz prezesów towarzystw
naukowych. G³os zabior¹ wyk³adowcy aka-
demiccy, kierownicy katedr i zak³adów uni-
wersytetów medycznych, lekarze praktycy.

W bogatym programie zaplanowaliœmy
kilkadziesi¹t wyk³adów z wielu dziedzin
stomatologii. Listê prelegentów wci¹¿ uzu-
pe³niamy o kolejne nazwiska. Podczas te-
gorocznych MSS chcemy podkreœliæ ran-
gê stomatologii i rolê lekarzy dentystów
w holistycznej opiece nad pacjentem. Pro-
gnozy dotycz¹ce starzenia siê spo³eczeñ-
stwa sk³oni³y nas, by jednym z wiod¹cych
tematów konferencji uczyniæ opiekê nad
pacjentem seniorem. Podczas sesji przy-
gotowanej przez Polskie Towarzystwo
Stomatologii Geriatrycznej poruszymy
problematykê pacjentów obci¹¿onych kar-
diologicznie, onkologicznie lub diabeto-
logicznie w naszej praktyce. Ponadto

Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne zyskały mocną pozycję w kalendarzu konferencji

medycznych. Wyróżnia je spośród innych konferencji branży dentystycznej to, że w szerokim

ujęciu łączą walor naukowo-szkoleniowy ze spotkaniem środowiska stomatologicznego

i samorządu lekarskiego. Służą naszej integracji, tak potrzebnej lekarzom dentystom, pracującym

w przeważającej większości we własnych praktykach, a zatem w dużym rozproszeniu.
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NAJWIĘKSZA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA W POLSCE
ROZWÓJ KOMPETENCJI  WYMIANA DOŚWIADCZEŃ  INTEGRACJA ŚRODOWISKA

19–21.06.2020

SEROCK – HOTEL NARVIL

PAKIETY dla uczestników na stronie OIL: www.izba-lekarska.pl

Za udział w MSS przyznawanych jest 25  pkt. edukacyjnych.

Liczba miejsc ograniczona.

W programie sesje:

periodontologiczna – moderator: prof. dr hab. n. med. Renata Górska,

pedodontyczna – moderator: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk,

chirurgii stomatologicznej – moderator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz,

ortodontyczna – moderator: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska,

stomatologii zachowawczej – moderator: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

oraz prezentacja Zakładu Protetyki WUM.

Ponadto odbędą się wykłady:

dr hab. n. med. Ewy Czochrowskiej
– „Strategie postępowania u pacjentów w wieku rozwojowym z brakami zębowymi”,

prof. dr. hab. n. med. Mariusza Lipskiego
– „Wybrane problemy leczenia endodontycznego pacjenta geriatrycznego”,

dr. hab. n. med.  Pawła Plakwicza
– „Autotransplantacje zawiązków zębów w leczeniu pourazowego braku zębów i szczęki”,

dr n. med. Agnieszki Laskus
– „Perlimplatitis – oblicza współczesnej implantologii”,

prof. dr hab. n. med. Jolanty Pytko-Polończyk
– „Magnez i cynk – najcenniejsze biopierwiastki w medycynie i stomatologii”.

W czasie MSS odbędzie się specjalna sesja poświęcona współczesnym problemom
stomatologii geriatrycznej.
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Jaką rolę pełni lekarz

dentysta w opiece nad

kobietą ciężarną?

O
kres ci¹¿y w ¿yciu kobiety
sprzyja koncentracji uwagi na
zdrowiu jej oraz rozwijaj¹cego

siê dziecka. To okres regularnych
wizyt u lekarza, podczas których
ciê¿arne  s¹  kierowane  równie¿

do dentysty w celu
oceny stanu zdrowia
jamy ustnej oraz pod-
jêcia stosownych dzia-
³añ profilaktycznych
i leczniczych. Lekarz
dentysta wspó³pracuje
zatem z personelem
medycznym sprawu-
j¹cym opiekê gineko-
logiczn¹ i oko³o-
porodow¹ w dbaniu
o zdrowie ogólne ko-
biety, dobrostan dziec-

ka i zdrowie jamy ustnej zarówno matki,
jak i potomstwa.

Czy ginekolodzy kierują

ciężarne pacjentki

do dentysty na badania

profilaktyczne?

Zgodnie z wynikami badania ankieto-
wego kobiet do piêciu lat po porodzie,
skierowanie od lekarza ginekologa do
stomatologa otrzyma³o podczas ci¹¿y
17,6 proc. ankietowanych. 62,3 proc.
spoœród 3439 respondentek zg³osi³o siê
do dentysty, bêd¹c w ci¹¿y. Skierowa-
nie przez lekarza prowadz¹cego ci¹¿ê
stanowi istotny czynnik zwiêkszaj¹cy

W ci¹¿y
u stomatologa
O opiece stomatologicznej nad kobietą ciężarną mówi

lek. dent. Angelika Kobylińska,

asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

szansê na odbycie wizyty stomatologicznej przez ciê¿ar-
ne. Szanse te s¹ jeszcze wiêksze w przypadku ¿¹dania pi-
semnej informacji zwrotnej o stanie zdrowia jamy ustnej
pacjentki. Jednak konieczne jest podjêcie dzia³añ zwiêk-
szaj¹cych udzia³ lekarzy sprawuj¹cych opiekê nad ciê¿ar-
nymi w edukacji i motywowaniu pacjentek do zg³oszenia
siê do gabinetu stomatologicznego.

Dlaczego wizyty u stomatologa

w okresie ciąży są ważne?

Ze wzglêdu na zmiany w jamie ustnej towarzysz¹ce ci¹¿y
miejscowe stany zapalne b³ony œluzowej, przyzêbia, uzê-
bienia czy koœci mog¹ siê zaostrzaæ i powodowaæ ból lub
infekcje szerz¹ce siê przez krew i zagra¿aj¹ce zdrowiu matki
oraz dziecka. Znany jest zwi¹zek miêdzy chorobami przy-
zêbia a ryzykiem przedwczesnego porodu i niskiej masy
urodzeniowej dziecka.

Jakie są zalecenia dotyczące opieki

stomatologicznej nad kobietą w ciąży?

W czasie ci¹¿y kobieta powinna odbyæ dwie wizyty profi-
laktyczne w gabinecie stomatologicznym – pierwsz¹ w trze-
cim lub czwartym miesi¹cu ci¹¿y i kolejn¹ w ósmym.
Pierwsz¹ wizytê nale¿y poœwiêciæ nie tylko na dzia³ania
profilaktyczne, lecz i na ustalenie indywidualnego planu
leczenia, który najlepiej realizowaæ w drugim trymestrze
ci¹¿y. To trymestr
uznawany za najdo-
godniejszy do dzia³añ
leczniczych ze wzglê-
du na zakoñczony
proces organogenezy,
dobre samopoczucie
pacjentki oraz wielkoœæ
p³odu i macicy niepo-
woduj¹c¹ jeszcze dys-
komfortu w pozycji
le¿¹cej i pó³le¿¹cej,
a tak¿e mniejsze ryzy-
ko wyst¹pienia obja-
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Z NASZEJ PRAKTYKI

W czasie ciąży kobieta

powinna odbyć dwie wizyty

profilaktyczne w gabinecie

stomatologicznym – pierwszą

w trzecim lub czwartym

miesiącu ciąży i kolejną

w ósmym.

Im dłużej kobieta

będzie ćwiczyła

prawidłowe nawyki

higieniczne i żywie-

niowe, tym większe

szanse na przekaza-

nie dobrych wzorców

dziecku.
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Tradycje udziału kobiet w życiu akademickim Warszawy

sięgają pierwszej połowy XIX w. i czasów Królewskiego

Uniwersytetu Warszawskiego, jednak pełnoprawnymi

członkiniami społeczności akademickiej kobiety stały się

w XX w., kiedy (w 1915 r.) powołano odrodzony Uniwersytet

Warszawski. Wydział Lekarski UW od samego początku

należał do najbardziej sfeminizowanych, kobiety stanowiły

20–30 proc. studentek. Jeszcze więcej pań kształciły Wydział

Farmaceutyczny oraz Państwowy Instytut Dentystyczny.

Kobiety odegrały również dużą rolę w budowaniu

Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.

Kobiety
w medycynie
akademickiej

W
 dwudziestoleciu miêdzywojennym nadal niewiele kobiet uzyskiwa³o
tytu³y naukowe, a jeszcze mniej stanowiska kierowników oddzia³ów
szpitalnych, katedr i zak³adów. Wyj¹tkami by³y: prof. Marta Erlich,

prof. Janina D¹browska oraz prof. Eleonora Reicher. Podczas II wojny œwiato-
wej wiele kobiet czynnie uczestniczy³o w tajnym nauczaniu, a w czasie Powsta-
nia Warszawskiego by³o odwa¿nymi i ofiarnymi sanitariuszkami. Po wojnie
kobiety zaczê³y zajmowaæ stanowiska kierownicze. Funkcje prorektorów pe³ni-
³y prof. Janina D¹browska (1954–1955), prof. Ryszarda Chazan (2005–2008),
prof. Anna Kamiñska (2008–2012) i prof. Renata Górska (2012–2016).

Obecnie we w³adzach rektorskich zasiadaj¹: prof. Barbara Górnicka, prof. Jadwi-
ga Tur³o i prof. Lidia Rudnicka. Dwie kobiety piastuj¹ funkcje dziekana:
prof. El¿bieta Mierzwiñska-Nastalska i dr hab. Joanna Gotlib. Wczeœniej panie
sprawowa³y funkcjê dziekana jedynie na Wydziale Farmaceutycznym. By³y to:
prof. Halina Strzelecka (1972–1975), prof. Miros³awa Furmanowa (1981–1987)
i prof. Bo¿ena M. Gutkowska (1987–1993).

Dwie kobiety – absolwentki Akademii Medycznej w Warszawie: prof. Ewa
Radwañska (2002) i prof. Ewa Kuligowska (2018) – otrzyma³y najwy¿sz¹ god-
noœæ akademick¹, jak¹ jest tytu³ doktora honoris causa macierzystej uczelni.

Dziœ na WUM kobiety stanowi¹ ponad 63 proc. pracowników, a ich odsetek
w grupie nauczycieli akademickich wynosi 58 proc. Panie zajmuj¹ po³owê stano-
wisk kierowniczych na uczelni, a w grupie nauczycieli akademickich pracuj¹cych
na WUM na stanowiskach kierowniczych stanowi¹ 39 proc. Blisko 73 proc.
studentów i ponad 68 proc. doktorantów to kobiety.

Do 20 marca 2020 r. w Centrum Bibliotecznym WUM mo¿na zwiedzaæ wystawê
przygotowan¹ przez Muzeum Historii Medycyny WUM „Femina et Medicina.
Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy”. �

Marta Ewa Wojtach, rzecznik prasowy WUM

wów zespo³u ¿y³y g³ównej dolnej. Pa-
miêtajmy jednak, ¿e ostre stany zapalne
nale¿y eliminowaæ natychmiast, nieza-
le¿nie od etapu ci¹¿y. U kobiet ciê¿ar-
nych mo¿na bezpiecznie prowadziæ
leczenie zachowawcze, endodontyczne,
drobne zabiegi chirurgiczne, w tym
ekstrakcje zêbów w znieczuleniu miej-
scowym z wykorzystaniem œrodków
obkurczaj¹cych naczynia krwionoœne
(w przypadku braku innych przeciw-
wskazañ do ich stosowania, takich jak
schorzenia ogólne), leczenie schorzeñ
przyzêbia, m.in. skaling z u¿yciem
ultradŸwiêków, egzogenn¹ profilaktykê
fluorkow¹. W celach diagnostycznych
i podczas leczenia endodontycznego
oraz ekstrakcji zêba mo¿na bezpiecznie
wykonaæ wewn¹trzustne zdjêcie RTG.

Profilaktyka próchnicy

w trosce o zdrowie dziecka

powinna zacząć się już

w ciąży?

Dzia³ania profilaktyczne nale¿y rozsze-
rzyæ na grupê kobiet w wieku rozrod-
czym, gdy¿ jeszcze przed zajœciem
w ci¹¿ê pacjentki mo¿na jej jamê ustn¹
skutecznie przygotowaæ, eliminuj¹c sta-
ny zapalne i ogniska próchnicowe, prze-
prowadziæ higienizacjê i zmotywowaæ
pacjentkê do utrzymywania higieny.
W ka¿dym momencie jest równie¿ czas
na profilaktykê fluorkow¹. Im d³u¿ej ko-
bieta bêdzie æwiczy³a prawid³owe nawy-
ki higieniczne i ¿ywieniowe, tym wiêk-
sze szanse na przekazanie dobrych
wzorców dziecku. Czas ci¹¿y mo¿na wy-
korzystaæ na edukacjê w zakresie dbania
o zdrowie jamy ustnej dziecka: przedsta-
wienie zaleceñ dotycz¹cych szczotkowa-
nia z u¿yciem pasty z fluorem ju¿ od
pierwszego zêba, informacji o terminie
pierwszej wizyty ma³ego cz³owieka
u dentysty oraz unikaniu przez opieku-
nów zachowañ nios¹cych ryzyko wcze-
snego przedostania siê bakterii próchni-
cotwórczych do jamy ustnej dziecka. �

Pyta³a Anetta Chêciñska

Tekst przygotowano na podstawie

materia³ów z panelu dyskusyjnego

ekspertów pod przewodnictwem

prof. Doroty Olczak-Kowalczyk,

konsultanta krajowego w dziedzinie

stomatologii dzieciêcej,

zorganizowanego podczas CEDE 2018.

OKIEM WUM
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P
orozumienie podpisali w sto-
³ecznym ratuszu prezes Okrê-
gowej Rady Lekarskiej w War-

szawie £ukasz Jankowski i zastêpca
prezydenta m.st. Warszawy Pawe³

Rabiej.

– Mieliœmy ju¿ okazje wspó³pracy

z miastem, a to porozumienie wzmoc-

ni j¹. Jako izba aktywnie dzia³aj¹ca

na terenie Mazowsza widzimy ogrom-

ny sens wspólnych przedsiêwziêæ z sa-

morz¹dami terytorialnymi. Inicjatywy

s³u¿¹ce zdrowiu pacjentów, zdrowiu

mieszkañców, warto podejmowaæ

i wspieraæ. Jesteœmy otwarci na wspó³-

Wspólne dzia³ania dla zdrowia
– porozumienie z m.st. Warszaw¹

Kluczowe założenia podpisanego 13 lutego

porozumienia to współpraca w organizowaniu

kampanii informacyjnych związanych ze

zwiększaniem świadomości zdrowotnej

mieszkańców oraz w analizach funkcjonowa-

nia ochrony zdrowia na terenie Warszawy.

Dzięki wzajemnemu wspieraniu się działania

na rzecz zdrowia podejmowane przez naszą

izbę i przez miasto zyskują na skuteczności

i zasięgu.

pracê równie¿ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialne-

go, organizacjami, instytucjami, z którymi ³¹czy nas ten sam

cel, czyli troska o zdrowie – powiedzia³ prezes ORL £ukasz
Jankowski.

Podczas spotkania rozmawialiœmy o sytuacji warszawskich
szpitali, o utworzeniu grup roboczych skupiaj¹cych siê wokó³
planowanych akcji i problemów. Dyskutowaliœmy o pomy-
s³ach, które wraz z miastem bêdziemy realizowaæ w kolej-
nych miesi¹cach, i o kontynuowaniu dzia³añ ju¿ wspólnie
prowadzonych.

Miasto w ubieg³ym roku w³¹czy³o siê w trzeci¹ edycjê kam-
panii spo³ecznej #WspólneŒwiêta organizowanej przez nasz¹
izbê. W ramach #WspólnychŒwi¹t (akcji zwracaj¹cej uwagê
na problem samotnoœci osób starszych i ich opiekunów) od-
wiedziliœmy Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wawrze,
a na ekranach w œrodkach komunikacji miejskiej wyœwietlane
by³y plakaty promuj¹ce kampaniê. Podczas ubieg³orocznych
spotkañ, prócz tematu polityki senioralnej, poruszaliœmy kwe-
stie edukacji zdrowotnej w zakresie szczepieñ, rozmawiali-
œmy o tym, jak zachêcaæ lekarzy do pracy w warszawskich
szpitalach i innych placówkach medycznych. Jedno z posie-
dzeñ Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy odby³o siê
w siedzibie naszej izby.

W podpisanym porozumieniu w celu prowadzenia analiz sys-
temowych strony zobowi¹zuj¹ siê do: przekazywania posia-
danych informacji, dotycz¹cych funkcjonowania opieki zdro-
wotnej, niezbêdnych do realizacji zadañ (z zachowaniem
przepisów odnosz¹cych siê do tajemnic ustawowo chronio-
nych i ochrony danych osobowych), opiniowania (na wnio-
sek drugiej strony) dokumentów, proponowania rozwi¹zañ,
informowania o stwierdzonych problemach zwi¹zanych
z systemem ochrony zdrowia na terenie m.st. Warszawy, or-
ganizowania cyklicznych spotkañ w celu wymiany informa-
cji, opinii i wniosków, wspólnego wystêpowania do organów
w³adzy publicznej i podmiotów odpowiedzialnych za funk-
cjonowanie ochrony zdrowia w sprawach istotnych dla stron.
Do zadañ izby w zakresie kampanii informacyjnych nale¿y:
przygotowanie merytoryczne materia³ów, które zostan¹ wy-
korzystane w akcjach, i wydelegowanie osób o odpowiednich
kwalifikacjach merytorycznych. Do zadañ m.st. Warszawy
w tym zakresie nale¿y natomiast: realizacja akcji w formie
np. przygotowania plakatów, ulotek, krótkich animacji na ba-
zie plakatów, udostêpnienie odpowiednich pomieszczeñ, te-
renów (miejsca), koordynacja realizacji dzia³añ podejmowa-
nych przez obie strony. �

Renata Jezió³kowska
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O dzia³aniach
dla lekarzy i pacjentów
SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW OBYWATELSKICH

zycznych, okreœla siê, ile kilogramów mog¹ dŸwigaæ pracow-

nicy, reguluje inne problematyczne kwestie. Tymczasem tryb,

w jakim pracuj¹ lekarze, tak naprawdê bez podstawowych

standardów, po prostu przera¿a. To szkodzi zarówno nam, jak

i pacjentom – podkreœla prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie £ukasz Jankowski. – Pracujemy nad pismami

dotycz¹cymi norm dla lekarzy, które skierujemy do ró¿nych

krajowych i miêdzynarodowych instytucji oraz organizacji.

Ponadto podczas spotkania skupiliœmy siê na dramatycznej sy-
tuacji psychiatrii dzieciêcej i koniecznoœci pilnych reakcji. Prze-
dyskutowaliœmy równie¿ szereg spraw, do których odnosimy
siê w postulatach w ramach kampanii spo³ecznej Narodowy
Kryzys Zdrowia pod has³em „Polska to chory kraj, ale wspól-
nie mo¿emy go uleczyæ”. Przybli¿yliœmy RPO plany kolejnych
kroków zwi¹zanych z akcj¹. Rzecznik praw obywatelskich od-
niós³ siê ze zrozumieniem do naszego punktu widzenia. S¹ ob-
szary, w których mo¿liwa jest wspó³praca i wsparcie.

Na zaproszenie prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w War-
szawie £ukasza Jankowskiego nasz¹ izbê odwiedzili RPO
Adam Bodnar wraz z zastêpc¹ Maciejem Taborowskim. Na
spotkaniu z ramienia izby, oprócz prezesa, obecni byli Piotr
Pawliszak (zastêpca sekretarza ORL w Warszawie, przewod-
nicz¹cy Zespo³u ds. Reformy Systemu Zg³aszania i Reje-
strowania Zdarzeñ Niepo¿¹danych i Szkód w Ochronie Zdro-
wia w NRL), Renata Jezió³kowska (rzecznik prasowy OIL
w Warszawie, redaktor naczelna miesiêcznika OIL w War-
szawie „Puls”), Patrycja Magusiak (asystentka prezesa ORL
w Warszawie). �

Renata Jezió³kowska

Rz
ecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bod-
narowi przedstawiliœmy nowe pomys³y dotycz¹-
ce m.in. u³atwieñ dla opiekunów osób starszych.

Pomys³y te wi¹¿¹ siê z realizowan¹ przez Okrêgow¹ Izb¹ Le-
karsk¹ w Warszawie kampani¹ spo³eczn¹ #WspólneŒwiêta,
nag³aœniaj¹c¹ problem samotnoœci osób starszych i ich opie-
kunów. Biuro RPO w³¹czy³o siê w grudniow¹ edycjê naszej
akcji.

Kluczowy temat, który poruszyliœmy, a który w przekazach
medialnych i publicznych dyskusjach spychany jest na mar-
gines, to czas pracy lekarza oraz obci¹¿enia niepodlegaj¹ce
standardowym normom. – Kilkunastogodzinne dy¿ury odbi-

jaj¹ siê negatywnie nie tylko na lekarzach. W przypadku prze-

ci¹¿enia prac¹ wiêksze jest ryzyko pope³nienia b³êdu medycz-

nego. Warunki leczenia pacjentów mog¹ siê zmieniæ jedynie

dziêki zmianom systemowym, czego domaga siê œrodowisko

lekarskie. S¹ regulacje dla kierowców czy pilotów okreœlaj¹-

ce maksymaln¹ d³ugoœæ pracy za kierownic¹, za sterami oraz

konieczne przerwy. S¹ normy dla pracowników biurowych, fi-

Polityka senioralna, problemy w psychiatrii dziecię-

cej, bolączki ochrony zdrowia wymagające pilnych

reakcji i wciąż bagatelizowana kwestia czasu pracy

lekarzy – to tematy, wobec których nie pozostajemy

bierni. O projektach, jakie zamierzamy wprowadzać

w życie, rozmawialiśmy 7 lutego w naszej izbie

z rzecznikiem praw obywatelskich.
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K ontynuacja naszej kampanii spo³ecznej bêdzie pole-
ga³a na bezpoœrednim uœwiadamianiu ka¿demu

pos³owi i senatorowi tragicznej sytuacji polskiej

ochrony zdrowia, przedstawianiu konkretnych przyk³adów oraz
na przypominaniu o zobowi¹zaniu wobec reprezentowanej

spo³ecznoœci, dla której zdrowie to podstawowa wartoœæ.
We wrzeœniu dziêki akcji Narodowy Kryzys Zdrowia pod ha-
s³em „Polska to chory kraj, ale wspólnie mo¿emy go uleczyæ”
zdrowie sta³o siê jednym z wiod¹cych tematów jesiennej
kampanii wyborczej. Po wyborach postulaty nie przesta³y

byæ aktualne. Wci¹¿ nie s¹ podejmowane kroki w kierunku
systemowych zmian.

– Kolejki do specjalistów rosn¹, obci¹¿enie prac¹ jest coraz wiêk-

sze, warunki, w jakich obecnie leczymy pacjentów, s¹ coraz gor-

sze. Profilaktyka zdrowotna wci¹¿ nie jest traktowana jak jeden

z priorytetów. Nie widaæ spójnej d³ugoletniej strategii naprawy

systemu, a kolejne pomys³y rz¹dz¹cych ograniczaj¹ siê do PR

i tzw. gaszenia po¿arów – podkreœla prezes Okrêgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie £ukasz Jankowski.

Prezes ORL zwraca uwagê, ¿e resort zdrowia nie tylko nie

podj¹³ strategicznych kroków, ale te¿ nie wywi¹za³ siê

z w³asnych inicjatyw, z którymi wyszed³ we wrzeœniu, pod-
czas spotkania z organizatorami i partnerami akcji Narodo-
wy Kryzys Zdrowia.

Od wiceministra Cieszyñskiego we wrzeœniu us³yszeliœmy np.
o pomyœle bilansu 40-latka. By³a mowa o zniesieniu limitów
w AOS, co na razie bêdzie mia³o miejsce tylko w przypadku
niektórych specjalistów i co przecie¿ nie zmniejszy kolejek,
bo chodzi jedynie o pierwsz¹ wizytê. Du¿o mia³o siê wy-
darzyæ w czasie pierwszych 100 dni rz¹du. A na razie
widzimy g³ównie dzia³ania fasadowe i przepychanki polityczne,
w których temat zdrowia istnieje np. w kontekœcie przekazania
œrodków dla telewizji publicznej czy szeroko komentowanego
gestu jednej z pos³anek. Zdrowiem nale¿y zaj¹æ siê powa¿nie,
czego mamy prawo oczekiwaæ od ka¿dego z parlamentarzystów.
Liczymy, ¿e parlamentarzyœci chêtnie nas przyjm¹ w swoich biu-
rach, nie zamkn¹ przed nami drzwi. W tym momencie, ze wzglê-
du na doœwiadczenia z ostatnich miesiêcy, trudno uznawaæ za
wiarygodne zapowiedzi rz¹du, które pojawiaj¹ siê np. w reakcji
na jego kryzys wizerunkowy po burzliwym g³osowaniu z pal-
cem w roli g³ównej. My nie jesteœmy politykami, nie mamy
uprawnieñ i narzêdzi do wprowadzania w ¿ycie naszych postula-
tów, ale jesteœmy zdeterminowani, by wci¹¿ motywowaæ decy-
dentów do dzia³añ, które s¹ w zakresie ich kompetencji.

Z pakietem projektów ustaw,
bez „nerwowych gestów”
– œrodowisko medyczne idzie
do ka¿dego z parlamentarzystów

System ochrony zdrowia, podobnie jak ciężko

chorzy pacjenci, nie może pozwolić sobie na

wydłużanie oczekiwania na leczenie. Ogłaszając

Narodowy Kryzys Zdrowia, przedstawiliśmy

decydentom diagnozę „Polska to chory kraj”

wraz z postulatami pokazującymi, że „wspólnie

możemy go uleczyć”. Można odnieść wrażenie, że

dotychczasowe reakcje rządzących to pudrowanie

dramatycznie wyglądającej rzeczywistości.

Dlatego w ramach kontynuacji naszej akcji społecz-

nej pójdziemy do każdego posła i senatora. 19 lute-

go spotkaliśmy się z ministrem zdrowia Łukaszem

Szumowskim oraz wiceministrem Januszem

Cieszyńskim. Wręczyliśmy trzy projekty ustaw

i poinformowaliśmy o podejmowaniu partner-

skiego dialogu z każdym parlamentarzystą.

KAMPANIE SPOŁECZNE
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Parlamentarzystów bêd¹ „motywowaæ”,
m.in. podczas wizyt w ich biurach posel-

skich i senatorskich, przedstawiciele
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
wraz z partnerami akcji Narodowy Kryzys
Zdrowia (na zdjêciu obok). Na spotkaniu
w Ministerstwie Zdrowia obecni byli
przedstawiciele Stowarzyszenia Pielêgniar-
ki Cyfrowe, Fundacji My Pacjenci, Fun-
dacji Œwiat³o dla ̄ ycia, Krajowej Izby Dia-
gnostów Laboratoryjnych, Porozumienia
Rezydentów. Wsparcie deklaruj¹ tak¿e: Fundacja Alivia, Sto-
warzyszenie Neurofibromatozy Polska, Okrêgowa Izba Ap-
tekarska w Warszawie, Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy
Psychologów, Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pracowni-
ków Fizjoterapii, „To nie z mojej karetki”, fundacja 3-4-start.

Ministrowi i wiceministrowi przekazane zosta³y projekty

ustaw dotycz¹ce:

� zwiêkszenia finansowania ochrony zdrowia,

� okreœlenia maksymalnego czasu oczekiwania na udzielenie

œwiadczenia gwarantowanego,

� po³¹czenia dzia³añ Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa

Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Projekty te mog¹ byæ dla parlamentarzystów inspiracj¹ oraz

punktem wyjœciowym do rozpoczêcia procesu legislacyj-

nego. Minister i wiceminister otrzymali równie¿ manifest

z postulatami. Taki pakiet dostanie ka¿dy odwiedzany przez

uczestników akcji pose³ i senator.

Idea akcji zosta³a przez organizatorów i partnerów sformu³o-

wana w nastêpuj¹cy sposób:

Pose³/senator jest reprezentantem spo³ecznoœci – nie tylko tej

czêœci, która na niego g³osowa³a, reprezentuje ka¿dego oby-

watela. Otrzymuj¹c mandat, zobowi¹zuje siê do troski o spra-

wy i problemy, które wymagaj¹ pilnych dzia³añ parlamentar-

nych, których nie da siê rozwi¹zaæ indywidualnymi

inicjatywami jednostki, a które trudno rozstrzygn¹æ na szcze-

blu lokalnym czy samorz¹dowym. Realne, przyziemne wrêcz

problemy w ochronie zdrowia wynikaj¹ z wad systemu,

a wady systemu mog¹ byæ naprawione jedynie odgórnie,

decyzjami parlamentarnymi. Wychodz¹c z tego za³o¿enia,

bijemy na alarm i oczekujemy jak najszybszej reakcji pos³ów

i senatorów na problemy opieki zdrowotnej, które skutkuj¹

ograniczeniami w dostêpie do leczenia, w mo¿liwoœci uzy-

skania wsparcia medycznego, które przek³adaj¹ siê na ¿ycie

mieszkañca – ¿ycie cz³owieka.

Dla pos³a i senatora wybranego w danym okrêgu szczegól-

nie wa¿ny powinien byæ g³os wo³aj¹cy o pomoc w³aœnie

z jego terenu. Nie mo¿na bowiem zignorowaæ próœb miesz-

kañców, którzy okazali parlamentarzyœcie zaufanie, a tym

samym zobowi¹zali go do nale¿ytego i rzetelnego dbania

o ich dobro. Pose³, senator nie mo¿e lekcewa¿yæ oddolnych

prób nawi¹zania dialogu. Oddolnie zwracamy siê z konkret-

nymi problemami, odnosz¹c siê do najwiêkszych bol¹czek

opieki zdrowotnej, istniej¹cych w danym regionie. Wskazu-

jemy problemy, cele, recepty mog¹ce uzdrowiæ system, pro-

sz¹c o uruchomienie mechanizmów i wdro¿enie skutecznych

rozwi¹zañ.

To kolejny etap organizowanej przez œrodowisko medyczne

kampanii spo³ecznej Narodowy Kryzys Zdrowia pod has³em

„Polska to chory kraj, ale wspólnie mo¿emy go uleczyæ”.

W ramach tej akcji sformu³owane zosta³y manifest i postula-

ty. Dziêki kampanii spo³ecznej temat ochrony zdrowia sta³ siê

jednym z wiod¹cych w kampanii wyborczej przed wyborami

parlamentarnymi. Jednak nadal nie zosta³y wprowadzone

w ¿ycie kompleksowe dzia³ania mog¹ce faktycznie dopro-

wadziæ do pozytywnego prze³omu. Pacjenci umieraj¹ w ko-

lejkach, sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, wiêc teraz

jest w³aœciwy czas na wspólne dzia³ania. Ochron¹ zdrowia

nale¿y zaj¹æ siê natychmiast i powa¿nie.

Byæ mo¿e zwracanie siê do Sejmu i Senatu, jako do ogó³u,

powoduje rozmycie poczucia odpowiedzialnoœci, dlatego zwra-

camy siê indywidualnie do ka¿dego z pos³ów i senatorów, bez-

poœrednio, imiennie, oczekuj¹c od niego zaanga¿owania. Zdro-

wie to nasza wspólna sprawa. Udajemy siê do pos³ów

i senatorów, którzy przecie¿ pe³ni¹ funkcjê publiczn¹, ¿eby roz-

mawiaæ o publicznej ochronie zdrowia. Pose³ i senator œlubuje

rzetelne i sumienne wykonywanie obowi¹zków, a zdrowie to

dobro jednostki i narodu. Bêdziemy otwarcie mówiæ o przebie-

gu wizyt w biurach parlamentarzystów, by ka¿dy z nas wie-

dzia³, by opinia publiczna wiedzia³a, czy politycy solidarnie,

powa¿nie i konkretnie zamierzaj¹ rozwi¹zaæ problemy zdro-

wotne Polaków. Bêdziemy informowaæ, kto chce rozmawiaæ,

czy i jakie wsparcie deklaruje, jak równie¿, kto umywa rêce

b¹dŸ nie chce nawet wys³uchaæ, co obywatel ma do powiedze-

nia. Jako spo³eczeñstwo mamy prawo ¿¹daæ od kreuj¹cych rze-

czywistoœæ przedstawicieli w³adzy traktowania tematu zdrowia

– które jest przecie¿ najwa¿niejsze – w sposób priorytetowy.

W poczuciu obywatelskiego obowi¹zku pukamy do biur posel-

skich i senatorskich, licz¹c, ¿e dziêki bezpoœrednim rozmowom

sprawy zdrowia polskiego spo³eczeñstwa stan¹ siê pos³om i se-

natorom bli¿sze, a forma kontaktu zobowi¹zuj¹ca.

Zdrowie nie ma barw politycznych, dlatego zwracamy siê do

ka¿dego pos³a i senatora z ka¿dej partii i apelujemy o wspól-

ne, skuteczne dzia³ania. �
Renata Jezió³kowska
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Jak w³¹czyæ siê w akcjê?

Zaskanuj kod b¹dŸ sprawdŸ na stronie:

www.izba-lekarska.pl
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S
ejm przyzna³ TVP niemal 2 mld z³
w ramach rekompensat za zwolnie-
nia i ulgi abonamentowe. TVP

niemal natychmiast odwdziêczy³a siê rz¹-
dowi, demonstruj¹c widzom, jak bardzo
– za rz¹dów PiS – wzros³y i wzrosn¹ nak³a-
dy na ochronê zdrowia. Tak na oko, wobec
najni¿szego poziomu z czasów rz¹dów PO
– z dziewiêæ razy. No, mo¿e osiem i pó³.

Infografika, rozebrana na czêœci pierwsze,
traci swoj¹ moc, gdy spostrzegamy, ¿e oœ
pokazuj¹ca odsetek PKB zaczyna siê nie
od 0 (jak ka¿e zdrowy rozs¹dek i regu³y
rysowania wykresów s³upkowych), lecz
od 4. Jednak co „ciemny lud” (okreœlenie
prezesa TVP Jacka Kurskiego sprzed 15
lat) zobaczy³, to kupi.

Ale to dopiero pocz¹tek. Bo niebieskie s³up-
ki to dane, najwyraŸniej, GUS. W 2015 r.,
zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdro-
wia, wydatki publiczne na ochronê zdro-
wia wynosi³y (³¹cznie z wydatkami samo-
rz¹dowymi) oko³o 4,44 proc., co mniej

Nieustannie, z każdej strony jesteśmy bombardowani informacja-

mi i opiniami. W całym tym szumie medialnym pojawia się sporo

nieprawdy, nieścisłości, manipulacji, skrótów myślowych... Tempo,

krótka żywotność newsów sprawiają, że wiele wypowiedzi czy in-

terpretacji rzeczywistości niesłusznie zakorzenia się w świadomo-

ści odbiorców. Nie zawsze dla przeciętnego widza, słuchacza,

czytelnika jasne są mechanizmy wykorzystywane dla uzasadnie-

nia medialnej tezy. Nie zawsze i nie w każdej dziedzinie odbiorca

ma wiedzę pozwalającą zweryfikować, co ma sens, a co nie.

Na co dzień trafiamy na mniej lub bardziej oczywiste absurdy

i słowa w dużej mierze niepokrywające się z rzeczywistością.

Uznaliśmy, że warto stworzyć w „Pulsie” rubrykę, w której będzie-

my rozważać treść doniesień i cytatów dotyczących ochrony

zdrowia. W pierwszym tekście do nowej rubryki #SPRAWDZAM

Małgorzata Solecka wzięła na warsztat wykres mający obrazo-

wać wydatki publiczne na ochronę zdrowia jako procent PKB.

#SPRAWDZAM
Ile pieniêdzy na zdrowie?

wiêcej ma odzwierciedlenie na infografice „Wiadomoœci”.

GUS zaœ odnosi³ i odnosi wielkoœæ wydatków na ochronê zdro-

wia do wysokoœci PKB z danego roku. Jeœli odliczy siê ponad

4,5 mld z³ wydatków samorz¹dowych, ten odsetek nieznacz-

nie siê obni¿y. Nie czas jednak ¿a³owaæ ró¿, gdy p³on¹ lasy,

a magicy bior¹ siê za kreowanie rzeczywistoœci, bo dynamicz-

ny skok s³upki zielone (od 2017 r. poczynaj¹c) zawdziêczaj¹

zgo³a innej metodzie liczenia. Tak, chodzi o zapisan¹ w usta-

wie 6 proc. PKB metodê N-2. Gdyby j¹ zastosowaæ do roku

2015, okaza³oby siê, ¿e wydatki publiczne na zdrowie wy-

nosi³y oko³o 4,7 proc. PKB. To jest mniej wiêcej tyle, ile

w roku 2019 (4,7 proc., stosuj¹c metodê GUS z Narodowe-

go Rachunku Zdrowia, czyli odniesienie wielkoœci wydatków

publicznych na zdrowie do wielkoœci PKB z tego samego

roku). Bo – co wynika z pierwszych szacunków dotycz¹cych

tempa wzrostu PKB w 2019 r. – nominalny produkt krajowy

brutto nieznacznie przekroczy³ 2 bln 210 mld z³. Tym samym

104,5 mld z³ to 4,7 proc.

Trzeba oddaæ autorom tej (dez)infografiki, ¿e mogli bardziej

siê postaraæ. Gdyby bowiem wziêli sobie do serca wypowie-

dzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z ostatnich tygo-

dni, zielony s³upek z 2019 r. nie powinien zatrzymaæ siê tu¿

przed wartoœci¹ 4,8 proc. PKB, ale œmia³o przeæ do przodu,

pokonuj¹c barierê 5,2 proc. PKB. – W tym roku planujemy

MEDIA

Źródło: TVP 1

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2020 (299)28  



przeznaczyæ na ochronê zdrowia ponad 107,5 mld z³. W ubie-

g³ym mia³o byæ 4,9 proc. PKB, a przeznaczyliœmy 5,25 proc.,

czyli wiêcej ni¿ przewiduje obowi¹zuj¹ca nas ustawa – stwier-

dzi³ w styczniu, na posiedzeniu Komisji Zdrowia, minister

£ukasz Szumowski. Traktuj¹c serio to, co mówi³ o praktycz-

nie bezwysi³kowym pokonywaniu kolejnych progów ustawy

6 proc. (na 2020 r. zaplanowano 5,03 proc. PKB, minister prze-

konuje, ¿e „pêknie” 5,3 proc.), mo¿na by³oby zak³adaæ, ¿e

„Wiadomoœci” siej¹ defetyzm, wyznaczaj¹c metê 6 proc. PKB

dopiero na rok 2025. Ktoœ powinien zreszt¹ odpowiedzieæ za

to g³ow¹, bo przecie¿ ju¿ w 2018 r. skrócono termin docho-

dzenia do „papierowych” 6 proc. – przesuniêto go na 2024.

„Papierowych” 6 proc., bo metoda N-2 przes¹dza o œlima-

czym tempie wzrostu nak³adów – przez ostatnie dwa lata

wskaŸnik drga o zaledwie 0,1–0,2 proc. rok do roku. W 2018

nak³ady publiczne stanowi³y 4,5 proc. PKB (raport OECD),

w 2019 – 4,7 proc. Mówimy o latach bardzo dobrej i dobrej

koniunktury (co prawda hamuj¹cej, ale jednak ci¹gle bardzo

dobrej). I o dynamicznie rosn¹cych wynagrodzeniach, od któ-

rych odprowadzana jest sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne.

Opublikowany w lutym raport Najwy¿szej Izby Kontroli

z dzia³alnoœci NFZ w 2018 r. pokazuje wyraŸnie, ¿e wzrost

nak³adów na ochronê zdrowia finansowany jest w ca³oœci, lub

niemal w ca³oœci, przez rosn¹cy wolumen sk³adki zdrowot-

nej. To, w po³¹czeniu z fa³szyw¹ metod¹ N-2, stosowan¹ tyl-

ko w odniesieniu do wydatków na ochronê zdrowia, pozwala

rysowaæ przysz³oœæ systemu (czyli s³upki na (dez)infografi-

ce) w zielonych barwach. �

Ma³gorzata Solecka

Okrêgowa Izba Lekarska
w Warszawie

poszukuje
kandydatek/kandydatów

na stanowisko:
pracownik zespo³u

ds. sta¿u podyplomowego
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OBOWI¥ZKI:

� Bezpoœrednia obs³uga lekarzy

� Bie¿¹ca obs³uga administracyjna

� Obs³uga korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej

� Kompletowanie i przetwarzanie dokumentów oraz infor-

macji umo¿liwiaj¹cych realizacjê zadañ

� Udzielanie informacji w ramach obs³ugiwanego

obszaru

� Pomoc w realizacji prowadzonych projektów

� Organizacja i obs³uga spotkañ

� Przygotowywanie zestawieñ, raportów, prezentacji

WYMAGANIA:

� Wykszta³cenie wy¿sze administracyjne

� 2-letnie doœwiadczenie w pracy biurowej

� Umiejêtnoœæ redagowania pism urzêdowych

� Umiejêtnoœæ koordynowania

wielu spraw jednoczeœnie

� Doskona³a organizacja pracy, samodzielnoœæ w dzia³aniu

� Bieg³a znajomoœæ 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

� Mo¿liwoœæ skorzystania z karty sportowej

MultiSport oraz grupowego ubezpieczenia na ¿ycie

� Dogodn¹ lokalizacjê miejsca pracy

(Warszawa, ul. Pu³awska 18)

Do 30.04.2020 r. przeœlij swoje CV pod adresem:

rekrutacja@oilwaw.org.pl

W tytule e-maila wpisz nazwê stanowiska:

pracownik zespo³u ds. sta¿u podyplomowego.

  29www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2020 (299)



#W ETERZE

System
ochrony zdrowia

 Na Twitterze informowaliœmy o powo³aniu
przez Sejmow¹ Komisjê Zdrowia podkomisji pra-
cuj¹cej nad nowelizacj¹ ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty. Pisa³a o tym tak¿e „Medy-

cyna Praktyczna”. W tekœcie przywo³ano opiniê
naszej izby: „projekt nowelizacji ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty zosta³ wypracowa-
ny przez powo³any przez ministra zdrowia zespó³.
Projekt, pod którym podpisa³o siê œrodowisko le-
karskie, sta³ siê baz¹ czy szkieletem, na którym
ministerstwo opar³o swój w³asny projekt. Du¿a
czêœæ ministerialnych propozycji w ogóle nie by³a
przedmiotem prac w zespole, przede wszystkim
mo¿liwoœæ zatrudniania lekarzy spoza UE. Jak izba
ocenia propozycjê rz¹du? Trochê zawiedzionych
nadziei, trochê dobrych zmian, trochê rozwi¹zañ,
które warto dopracowaæ lub nawet zmieniæ pod-
czas prac w Sejmie”.

 Cytowano nas na ³amach „Rzeczpospolitej”

w artykule „Lekarz powinien zadecydowaæ, czy
pracowaæ w publicznie, czy prywatnie”, w którym
zwróciliœmy uwagê, ¿e wiêksze znaczenie od tego,
kto jest w³aœcicielem przychodni, maj¹ warunki,
w jakich lekarze tam pracuj¹.

 „Gazeta Prawna” zamieœci³a artyku³ „NFZ
weryfikuje lekarsk¹ lojalnoœæ. Przy okazji dostaje
siê tym uczciwym”. W tekœcie czytamy: „NFZ
sprawdza, czy medycy, którzy podpisali tzw. lojal-
ki, nie ³ami¹ ich warunków. Œrodowisko lekarskie
jest zaniepokojone, bo choæ przyznaje, ¿e nieuczci-

W ostatnich tygodniach ochrona zdrowia bywała w mediach tematem numer jeden.

O zdrowiu mówiło się w kontekście m.in. przeznaczanych i nieprzeznaczanych na nie pieniędzy,

wad systemowych, prac nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, e-recept,

kolejnych spotkań w Ministerstwie Zdrowia. Nic o nas bez nas, dlatego w sprawach ważnych

dla środowiska przedstawiciele naszej izby zabierają głos. Niezmiennie jest to głos zabierany

w trosce o dobro pacjentów i lekarzy, o poprawę warunków pracy i leczenia. Warto podkreślić,

że coraz ważniejszą opiniotwórczą przestrzenią do dyskusji jest Twitter. Nasza izba ma swoje

konto i na Twitterze jest bardzo aktywna. Szukajcie nas tam, wpisując @oilwarszawa,

tak samo jak na Facebooku i Instagramie. Od naszego Twittera zaczynamy krótkie

podsumowanie niektórych izbowych działań medialnych.

MEDIA
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wych trzeba karaæ, obawia siê, ¿e rykoszetem dostan¹ te¿ uczci-
wi. (…) Niektórzy dyrektorzy szpitali dostali ju¿ pisma infor-
muj¹ce, ¿e wskazani w nich pracownicy nie wywi¹zuj¹ siê
z warunków lojalki. Poinformowa³a o tym Okrêgowa Izba Le-
karska w Warszawie, która od razu zwróci³a siê do dyrektora
mazowieckiego oddzia³u NFZ z proœb¹ o szczegó³owe infor-
macje. Jak mówi, pisma z funduszu dosta³y nie tylko szpitale
na Mazowszu, podobne sytuacje maj¹ miejsce w ca³ej Polsce.
Te pisma s¹ bardzo enigmatyczne. Jest tam tylko napisane, ¿e
stwierdzono naruszenie zobowi¹zania przez wymienionych
lekarzy. Lekarze siê do nas zg³aszaj¹, bo s¹ w kropce – nie
wiedz¹, o jakie naruszenia chodzi, co konkretnie zrobili, za-
tem trudno im siê nawet broniæ – zwraca uwagê OIL w War-
szawie”. Warto dodaæ, ¿e do naszej izby w tej sprawie zg³osi-
³o siê 21 lekarzy.

 W wywiadzie dla „Medexpressu” uzasadniamy tezê, ¿e
lekarze ze Wschodu nie wype³ni¹ luk kadrowych w Polsce.
Zadano nam m.in. takie pytania: „Ustawa o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty przewiduje przyznanie z bud¿etu dodatku
finansowego dla kierownika specjalizacji, to jest 500 z³ w przy-
padku nadzorowania jednego lekarza i 1000 z³ w przypadku
nadzorowania wiêcej ni¿ jednego lekarza. Czy pañstwa zda-
niem te kwoty s¹ adekwatne do wykonywanej pracy? Jak
pañstwo je oceniaj¹?”. OdpowiedŸ: „Zawsze, kiedy mówi-
my o pieni¹dzach, znajd¹ siê ci, którzy powiedz¹ »za du¿o«,
i znajd¹ siê ci, którzy powiedz¹ »za ma³o«. Ja powiem »za
ma³o«, dlatego, ¿e jako zespó³ postulowaliœmy, ¿eby by³o
to 1000 z³ za jednego specjalizanta. Uwa¿amy, ¿e to du¿a
odpowiedzialnoœæ byæ dzisiaj opiekunem specjalizacji. Chcie-
libyœmy, ¿eby taki by³ trend w takim projekcie, który zapro-
ponowaliœmy – ¿eby by³ powrót do relacji mistrz – uczeñ.
To znaczy rzeczywiœcie ten opiekun specjalizacji jest odpo-
wiedzialny za swojego specjalizanta, uczy go, no i za tê do-
datkow¹ pracê dostaje wynagrodzenie. To krok w dobrym
kierunku, do wprowadzenia tego 500-z³otowego dodatku dla
opiekuna specjalizacji”.

 Tematem omawianym w studiu radia RMF FM by³o
porozumienie rezydentów. Audycja odby³a siê tu¿ po spo-
tkaniu w Ministerstwie Zdrowia, dwa lata po podpisaniu
porozumienia. £ukasz Jankowski tak podsumowywa³ od-
czucia po spotkaniu: – Jest taki moment, kiedy cz³owiek rze-
czywiœcie ma wra¿enie, ¿e bije g³ow¹ w pewien mur. I my
od kilku lat, dzia³aj¹c w Porozumieniu Rezydentów, a sze-
rzej, dzia³aj¹c po prostu w systemie ochrony zdrowia...
– Bijecie g³ow¹ w mur? – Widzimy, ¿e tych zmian w opiece
zdrowotnej, w szpitalach, tam gdzie pracujemy, po prostu
nie ma. Powiem wiêcej, wydaje siê, ¿e z roku na rok jest
coraz gorzej dla lekarzy, ale przede wszystkim gorzej dla
pacjentów. A nasze wo³ania, choæ wyra¿one w porozumie-
niu, nie zosta³y do koñca spe³nione. I to jest powa¿ny pro-
blem, z którym dzisiaj te¿ przyszliœmy do Ministerstwa Zdro-
wia. (...) – Przekonaliœcie dzisiaj ministra do tego, ¿ebyœmy
wydawali wiêcej pieniêdzy na system ochrony zdrowia?
– To nie jest rozmowa tylko o pieni¹dzach. My, kiedy
mówimy o procencie PKB, widzimy odrapane œciany,
widzimy brak leków, widzimy kolejki w systemie, widzimy

pacjentów, których wysy³amy do niewydolnego systemu
i którzy po nim siê tu³aj¹, bo nie mog¹ pójœæ do specjalisty.
Dla nas jest to wiêc rozmowa tak naprawdê o codziennej
pracy, a nie o pieni¹dzach.

Zeskanuj telefonem kod QR,

by wys³uchaæ/zobaczyæ rozmowê

w ca³oœci.

 O pomys³ach og³oszonych po kolejnym spotkaniu w Mini-
sterstwie Zdrowia dotycz¹cym m³odych lekarzy i likwidacji
sta¿u podyplomowego pisa³a „Medycyna Praktyczna”.

 M.in. „Polityka Zdrowotna” zamieœci³a tekst o z³o¿onych
w Ministerstwie Zdrowia przez nas i partnerów kampanii Na-
rodowy Kryzys Zdrowia trzech projektach ustaw oraz o roz-
poczêciu akcji wizyt w biurach wszystkich parlamentarzystów
(wiêcej na ten temat na str. 26).

e-zdrowie
 Problem nadu¿yæ zwi¹zanych z e-receptami komentowa³

w radiu TOK FM Micha³ Gontkiewicz, szef Zespo³u ds.
Naruszeñ w Ochronie Zdrowia przy ORL w Warszawie.
Mówi³ m.in. o portalach, w sprawie których izba otrzymy-
wa³a sygna³y: – S¹ wœród nich takie, które rzeczywiœcie zbie-
raj¹ solidny wywiad z pacjentem. Niestety, s¹ te¿ takie, które
oferuj¹ us³ugê typu „zap³aæ, a damy ci receptê”. Ten drugi
typ postêpowania jest w¹tpliwy nie tylko etycznie, ale i pod
wzglêdem prawnym. To po prostu mo¿e byæ dla pacjentek
niebezpieczne.

 Do handlu e-receptami, równie¿ na antenie TOK FM,
odnosi³ siê tak¿e Pawe³ Doczekalski, przewodnicz¹cy Komi-
sji M³odych Lekarzy przy ORL w Warszawie: – Do naszego
Zespo³u ds. Naruszeñ w Ochronie Zdrowia dotar³y informa-
cje, ¿e powstaj¹ tak zwane e-przychodnie. To po prostu strony
internetowe, które oferuj¹ dopuszczaln¹ w Polsce e-poradê,
czyli rozwiniêcie telemedycyny, polegaj¹c¹ na tym, ¿e po wy-
braniu konsultacji, która tak naprawdê jest formularzem, ku-
puje siê konkretny lek, który jest przepisywany na receptê.
Dotyczy to g³ównie antykoncepcji awaryjnej.

Reakcja na manipulację
 Portal dziennik.pl opublikowa³ nasze stanowisko dotycz¹-

ce wypowiedzi wiceministra Gadomskiego oraz maj¹cego j¹
wyjaœniæ oœwiadczenia Ministerstwa Zdrowia: „Oœwiadcze-
nie spotka³o siê z ostrym sprzeciwem prezesa Okrêgowej Rady
Lekarskiej, który stwierdzi³, ¿e »k³amaæ i manipulowaæ nie
wolno, wiceministrowi tym bardziej to nie przystoi«. Doda³
te¿, ¿e ministerstwo próbuje uwiarygodniæ swoje k³amstwa
jego nazwiskiem. W zwi¹zku z tym, jak powiedzia³, rozwa¿a
podjêcie kroków prawnych. »Uwa¿am to za próbê dyskredy-
tacji, która œwiadczy tylko o skutecznoœci podejmowanych
przez nas inicjatyw. Bêdziemy dalej aktywnie dzia³aæ na rzecz
lepszej ochrony zdrowia i poprawy warunków pracy leka-
rzy« – zaznaczy³ £ukasz Jankowski”. �
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Pani doktor, czy pan doktor?

To istotne, czy jednak nie?

Ja zauwa¿am przede wszystkim profe-
sjonalizm. Bo to, czy ktoœ jest komuni-
katywny, mi³y, otwarty lub wrêcz
przeciwnie – nieprzyjemny, a nawet
burkliwy, dotyczyæ mo¿e obu p³ci. Byæ
mo¿e s¹ pacjenci, których zdaniem np.
lekarze mê¿czyŸni s¹ bardziej lub mniej
kompetentni, ale taki pogl¹d wi¹¿e siê
raczej z ogólnymi uprzedzeniami doty-
cz¹cymi ró¿nic. S¹ przecie¿ uprzedze-
nia wobec innego koloru skóry czy
orientacji seksualnej. Nie wynika to
z logiki ani z merytorycznych przes³a-
nek. Wracaj¹c do profesjonalizmu: wi-
doczne jest na pewno, ¿e w wielu bran-
¿ach to mê¿czyŸni zajmuj¹ wysokie
stanowiska – w zarz¹dach firm, radach
nadzorczych. Ale te kobiety, które te¿
tam ju¿ s¹, to fachowcy z sukcesami,
potrafi¹ zarz¹dzaæ tward¹ rêk¹, prze³a-
muj¹c tym samym stereotypy.

Struktura spo³eczna powoli siê

zmienia. Kobiety wychodz¹ z cienia,

coraz wiêcej z nich czuje siê pewnie

w „mêskich” œwiatach i profesjach.

Ale nadal mo¿na odnieœæ wra¿enie,

¿e ich start np. na stanowisku dyrek-

torskim jest trudniejszy, ¿e kobieta

musi wiêcej udowadniaæ i bardziej

pilnowaæ, by nie przyklejono jej

³atki „no tak, bo to przecie¿ baba”.

Rzeczywiœcie, kobieta czêsto potrzebu-
je wiêcej czasu, a w³aœciwie to inni po-
trzebuj¹ wiêcej czasu, by zrozumieæ, ¿e
ona jest szefem. Ale coraz czêœciej ko-
biety bardzo szybko przyzwyczajaj¹ oto-
czenie do faktu, ¿e one rz¹dz¹. Bycie
autorytetem wi¹¿e siê z kierowaniem
tward¹ rêk¹, co nie oznacza szorstko-
œci. Budowanie autorytetu osoby zarz¹-
dzaj¹cej zespo³em, niezale¿nie od p³ci,

Profesjonalizm
Pacjent idzie do lekarza, bo szuka profesjonalnej pomocy.

Profesjonalizm jest dla niego najistotniejszy, a kwestia, czy trafi

do lekarza mężczyzny, czy do kobiety, wydaje się drugorzędna.

Oczywiście, zdarza się np., że część kobiet unika wizyt u gineko-

logów mężczyzn, ale są też takie, które odwiedzają jedynie

gabinety, w których przyjmują panowie. Jednak, bez względu na

specyfikę poszczególnych dziedzin medycyny oraz subiektywne

odczucia pacjentów wynikające z zawstydzenia bądź stereoty-

pów, kluczowy jest właśnie profesjonalizm. Postrzeganie lekarza

lub przedstawiciela innego zawodu w kategorii „profesjonalista”

– w znaczeniu wizerunkowym – zależy niestety nie tylko od

posiadanej wiedzy, ale również od sprawności komunikacyjnej,

stylu bycia, wyglądu etc. Czy skupiamy się na świadomym

budowaniu swojego wizerunku, czy nas ta sprawa w ogóle nie

interesuje – wizerunek tak czy inaczej kreujemy. Swój wizerunek

i wizerunek środowiska. Możemy robić swoje i nie przejmować

się tym, jak postrzegają nas inni, ale możemy też starać się

w kontrolowany sposób zarządzać własnym wizerunkiem.

O rzeczach, które warto mieć z tyłu głowy,

gdy nasz obraz w oczach innych ma dla nas

znaczenie, z Maciejem Orłosiem rozmawia

Renata Jeziółkowska.

Coraz częściej kobiety bardzo

szybko przyzwyczajają otoczenie

do faktu, że one rządzą. Bycie auto-

rytetem wiąże się z kierowaniem

twardą ręką, co nie oznacza szorst-

kości. Budowanie autorytetu osoby

zarządzającej zespołem, niezależ-

nie od płci, jest ściśle związane

z profesjonalizmem.

ZABIEGI WIZERUNKOWE
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jest œciœle zwi¹zane z profesjonalizmem.
Z konsekwencj¹, wymaganiami, egze-
kwowaniem wykonywania poleceñ. Nie
mo¿e byæ miejsca na brak szacunku lub
toksycznoœæ. Dobre jest wojskowe po-
równanie (z przymru¿eniem oka): do-
bry dowódca wymaga, ale jednoczeœnie
troszczy siê o swoich ¿o³nierzy.

W wielu instytucjach, firmach

obowi¹zuje dress code. Lekarze

zazwyczaj pracuj¹ w fartuchach.

Czy mo¿na sobie wyobraziæ w przy-

padku lekarza jak¹kolwiek ekstra-

wagancjê, która wp³ynê³aby na kwe-

stie profesjonalnego wizerunku?

Nigdy nie spotka³em lekarki, która by
by³a niestosownie ubrana, np. mia³aby
za du¿y dekolt. Nigdy te¿ nie spotka-
³em lekarza, który by³by niestosownie
ubrany i przyk³adowo mia³ szorty,
a na nogach sanda³y ze skarpetkami.
Trudno tu sobie wyobraziæ równie¿ d³u-
gie, kolorowe paznokcie i niebotycznie
wysokie szpilki, chaotyczn¹, dziwaczn¹
fryzurê, czy trampki, irokeza i skórzan¹
kurtkê. Oczywiœcie, celowo podajê bar-
dzo jaskrawe i ma³o prawdopodobne
przyk³ady. My, Polacy, jesteœmy bar-
dziej konserwatywni ni¿ Holendrzy czy
Brytyjczycy, je¿eli chodzi o wizerunek.
Pewne rzeczy trudniej nam sobie wy-
obraziæ i zaakceptowaæ. Jest takie od-
czucie wzglêdem lekarzy, ¿e powinni
wygl¹daæ „klasycznie”, powinni byæ
uporz¹dkowani, bo wtedy wydaj¹ siê
pacjentom bardziej wiarygodni. Dla
wzmocnienia tego, o czym mówiê, po-
nownie pos³u¿ê siê przerysowanym sur-
realistycznym przyk³adem: m³ody lekarz
z tatua¿ami na d³oniach i z irokezem,
z kolczykiem w uchu jednym i drugim
by³by dla pacjenta szokiem. Prawdopo-
dobnie pomyœla³by, ¿e to nie jest lekarz.
Przecie¿ lekarz tak nie wygl¹da! Ale
mo¿na niby uznaæ, ¿e w gruncie rzeczy
to nie szata zdobi cz³owieka, mówiæ: nie
s¹dŸ ksi¹¿ki po ok³adce...

Lekarz wchodzi w swoj¹ rolê, a póŸ-

niej wychodzi ze szpitala czy z gabi-

netu i staje siê osob¹ prywatn¹. Czy

na pewno? Trudno rozdzieliæ te dwa

œwiaty, zw³aszcza gdy istniejemy te¿

w mediach spo³ecznoœciowych. Tam

dzielimy siê swoim ¿yciem, a praca

jest jego nieod³¹cznym elementem.

Ta kwestia dotyczy ka¿dego albo pra-
wie ka¿dego zawodu. Sprowadza siê do
zdefiniowania swojej sceny i swoich
kulis. W kulisach na wiêcej mogê sobie
pozwoliæ, a kiedy jestem na scenie, trzy-
mam gardê i trzymam siê tego wizerun-
ku, który jest spójny z moj¹ profesj¹.
I teraz pytanie, gdzie s¹ granice. Na pew-
no media spo³ecznoœciowe sprawiaj¹, ¿e
granice s¹ bardziej p³ynne. Je¿eli jestem
powa¿anym lekarzem, publikuj¹c coœ na
swoim profilu na Facebooku, ryzykujê,
¿e w ocenie innych za bardzo siê ods³a-
niam, i mogê nadwerê¿yæ swój wizeru-
nek albo ludzie siê zdziwi¹, bo wpis lub
zdjêcie nie pasuj¹ do pana doktora. Nie-
co inaczej wygl¹da to w przypadku
otwartych profili, o charakterze publicz-
nym, a inaczej w przypadku prywatnych
kont. Je¿eli mam profil prywatny i moje
wpisy widz¹ tylko bliscy znajomi, ro-
dzina, mogê pozwoliæ sobie na wiêcej.
Wtedy weso³e zdjêcie z imprezy nie
bêdzie niczym niestosownym. Teore-
tycznie, bo jednak warto mieæ na uwa-
dze, ¿e w Internecie czasem „przypad-
kowo” coœ mo¿e wyciec. Z mediami
spo³ecznoœciowymi nale¿y postêpowaæ
ostro¿nie. Mam wra¿enie, ¿e niektórzy
uwa¿aj¹ je za obszar pe³nej swobody,
niezobowi¹zuj¹cy. To b³¹d, bo „Internet
nie zapomina”. Bardzo uwa¿aæ musz¹
nauczyciele, by ich autorytet nie zosta³
nadszarpniêty w oczach uczniów. Znam
nauczycieli, którzy zrezygnowali w ogó-
le z mediów spo³ecznoœciowych, bo nie
chcieli ryzykowaæ.

Coraz wiêcej lekarzy korzysta

z Instagrama. Maj¹ publiczne

profile, setki tysiêcy obserwatorów.

Wypowiadaj¹ siê na tematy medycz-

ne, edukuj¹, ale te¿ wplataj¹ w¹tki

z ¿ycia prywatnego. Czy takie ³¹cze-

nie mo¿e byæ dobre dla wizerunku?

Je¿eli lekarz naprawdê lubi swoje zajê-
cie, lubi swój zawód, kszta³ci siê, rozwi-
ja, super, ¿e ma swój profil, bo to zapew-
nia dodatkowy kontakt z pacjentami.
Wa¿ne, by rozs¹dnie i zgodnie z etyk¹
dobieraæ treœci. Lekarz uwiarygodnia siê
jako profesjonalista w oczach pacjentów
przez wrzucenie relacji z konferencji na-
ukowej, w której wzi¹³ udzia³ czy mia³
wyk³ad. To jest œwietne. Bo czymœ in-
nym jest wrzucenie zdjêcia z konferen-
cji, podzielenie siê refleksjami, zdobyt¹

wiedz¹, informacjami o nowinkach tren-
dach, a czym innym wrzucenie zdjêcia
z imprezy. Zdjêcia typowo rodzinne, z za-
cisza domowego, mog¹ s³u¿yæ ociepla-
niu wizerunku i to wykorzystuj¹ m.in. po-
litycy. Czasem emocje wzbudzaj¹ zdjêcia
z wakacji. Gdy zachowana jest powœci¹-
gliwoœæ i nie eksponuje siê zbyt wiele,
sympatyczne fotografie z rodzinnego wy-
poczynku lub wypadu z przyjació³mi to
nic z³ego, ja nie widzê w tym niebezpie-
czeñstwa. Trzeba byæ jedynie gotowym
na hejt, który w Internecie niestety jest
szkodliwym standardem. Wielu ludzi ma
coœ z³oœliwego do powiedzenia – a to
z zawiœci, a to, ¿eby daæ prztyczka, bo
ktoœ coœ ma, a ja nie mam, bo ktoœ gdzieœ
pojecha³. I w gruncie rzeczy ja mam taki
wniosek: do ka¿dego mo¿na siê o coœ
przyczepiæ. Jeœli siê chce, zawsze cz³o-
wiek siê przyczepi. Pytanie, co my z tym
robimy, czy jesteœmy odporni na hejt.
Mo¿emy podejœæ do tego tak: wrzucamy
relacje z egzotycznych wakacji – niech
sobie ludzie myœl¹, pisz¹, co chc¹, to jest
ich problem. Je¿eli uwa¿am, ¿e coœ jest
s³uszne i coœ s³usznie robiê, hejterskie ar-
gumenty nie zbij¹ mnie z tropu, nie za-
k³óc¹ mojej równowagi psychicznej. Ja
sobie z nimi dam radê – albo odpowied-
nio zareagujê, albo w ogóle nie zareagu-
jê. Niech to bêdzie problem ludzi, którzy
tê ¿ó³æ wylewaj¹, s¹cz¹ jad itd. Bo nie
mo¿na daæ siê zwariowaæ. Ja mam takie
podejœcie. Je¿eli mam przekonanie, ¿e
robiê coœ fajnego, s³usznego, ¿e jest
wszystko w porz¹dku, bo np. pojecha-
³em na wakacje, na które oszczêdza³em
przez trzy lata, i zorganizowa³em wypra-
wê, o jakiej marzy³em, chcê podzieliæ siê
moj¹ radoœci¹, wrzucam zdjêcia w me-
dia spo³ecznoœciowe, a inni niech sobie
pisz¹ i myœl¹, co chc¹, to jest ich pro-
blem. Ja nie robiê nic z³ego, nic nikomu
nie zabra³em. Nad ka¿d¹ publikacj¹ na
pewno warto siê chwilê zastanowiæ, bo
gdy opublikujê coœ, co jednak oka¿e siê
g³upie, wrzucê jakiœ g³upi post, bêdzie to
trudne do obrony. �

W kulisach na więcej mogę

sobie pozwolić, a kiedy

jestem na scenie, trzymam

gardę i trzymam się tego

wizerunku, który jest spójny

z moją profesją. I teraz

pytanie, gdzie są granice.
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Sk¹d pomys³ zorganizowania takiej konferencji?

Pomys³ ewoluuje, jest bardzo dynamiczny. Mia³am te¿ bar-
dziej osobiste doœwiadczenia, które mogê uznaæ za Ÿród³o in-
spiracji. Po studiach, po przeprowadzce z Krakowa do War-
szawy, zaczê³am zajmowaæ siê prac¹ naukow¹ i nie mia³am tu
czegoœ w rodzaju w³asnego zaplecza naukowego. Bardzo trud-
no by³o mi znaleŸæ mentora lub mentorkê, kogoœ, kto by mnie
poprowadzi³ i wspar³ w tej drodze. W koñcu uda³o siê, ale
wiele osób nie wie, jak siê do tego zabraæ, wstydzi siê pytaæ,
szukaæ. I st¹d myœl, by wyjœæ z inicjatyw¹ i pokazaæ kobie-
tom, ¿e powinnyœmy siê wspieraæ, ¿e s¹ ró¿ne œcie¿ki kariery
do wyboru, ¿e mo¿emy siê dzieliæ w³asnymi doœwiadczenia-
mi, pytaæ. Uwa¿am, ¿e powinnyœmy naprawdê skupiæ siê na
tym, ¿eby budowaæ poczucie wiêzi miêdzy kobietami.

Uwa¿a pani, ¿e w medycynie, w nauce, w wielu

dziedzinach, choæ kobiet wcale nie jest mniej ni¿

mê¿czyzn, w mniejszym stopniu i z mniejsz¹

przebojowoœci¹ wychodz¹ na zewn¹trz, mniej chwal¹ siê

osi¹gniêciami, s¹ skromniejsze, mniej pewne siebie?

Trafi³am nawet na badania dowodz¹ce, ¿e kobietom trudniej
przychodzi mówienie o sukcesach. To bardzo zastanawiaj¹ce.
Ja sama mam z tym du¿y problem. Przyk³adowo o opubliko-
waniu mojego artyku³u, wyjeŸdzie na wa¿n¹ konferencjê czy

zdobyciu stypendium mówiê
w bardzo zachowawczy spo-
sób, zamiast wykrzyczeæ: – Je-
stem dumna! Dokona³am tego!
Uda³o mi siê! Niektórym oso-
bom jest jeszcze trudniej, bo

¿yj¹ w przeœwiadczeniu, ¿e chwalenie siê jest Ÿle widziane.
Obserwujê tak¹ postawê szczególnie u kobiet. Nagminnie spo-
tykam siê z tym, ¿e kole¿anki maj¹ fantastyczne pomys³y, na-
prawdê rewolucyjne wyniki badañ, a nikt o tym nie wie. Za-
czê³am zmuszaæ sam¹ siebie, by bardziej chwaliæ siê tym, co
robiê, dzieliæ siê, bo w ten sposób pokazujê innym kobietom,
¿e mo¿na fajnie i prê¿nie dzia³aæ. Nawet podczas przygoto-
wañ do konferencji „Polki w medycynie”, gdy zbiera³am not-
ki biograficzne, zauwa¿y³am jak bardzo oszczêdne teksty
o sobie przygotowa³y wyk³adowczynie. Ja je znam, wspó³-
pracujemy, wiem jak wiele maj¹ przeró¿nych osi¹gniêæ, a in-
formacje o sobie ograniczy³y do minimum. Tym bardziej wiêc
nale¿y szukaæ odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak siê dzieje.
Apelujê do wszystkich kobiet: nie bójmy siê mówiæ o czymœ,
co wypracowa³yœmy, co zawdziêczamy sobie, to powód jedy-
nie do dumy.

Skutecznoœæ przekazania idei zale¿y tak¿e od doboru

mówi¹cych. Jakie kobiety zaprosi³a pani do wyg³oszenia

prelekcji w ramach „Polek w medycynie”?

Chcemy pokazaæ, ¿e mo¿na tak sterowaæ swoj¹ karier¹, by
zmienia³a tory. Je¿eli mamy w¹tpliwoœci, czy idziemy w do-
brym kierunku, zawsze mo¿emy zmieniæ kurs, nie jesteœmy
na nic skazane, mamy bardzo du¿o szans, które warto do-
strzegaæ. Nasze prowadz¹ce to w wiêkszoœci matki, kobiety,

Z lekarką Małgorzatą Osmolą,

pomysłodawczynią i organizatorką

przedsięwzięcia, rozmawia

Renata Jeziółkowska.

Rozwój kariery, tworzenie profesjo-
nalnej sieci kontaktów, wyzwania
zwi¹zane z godzeniem obowi¹zków

domowych z zawodowymi oraz problemy
i formy wsparcia – wokó³ takich tematów
skupi siê konferencja „Polki w medycynie”.
Pierwsze w historii polskiej medycyny tego
typu wydarzenie bêdzie mia³o miejsce dziê-
ki wsparciu naszej izby. Fakt, ¿e dos³ownie
chwilê po rozpoczêciu zapisów wszystkie
miejsca zosta³y zajête, œwiadczy o sensow-
noœci pomys³u. Konferencja zaplanowana
jest na 28 marca, ma s³u¿yæ dzieleniu siê
doœwiadczeniami, wspó³pracy, wymianie
pomys³ów, próbie ulepszenia œrodowiska
pracy kobiet. Przewidziane s¹ bloki: „Polki
w nauce”, „Polki w klinice”, „Matki lekar-
ki”, „Wsparcie kobiet”. Uczestniczki mog¹
zabraæ ze sob¹ dzieci.

Polki w medycynie
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którym macierzyñstwo nie przeszkadza, ale które musz¹ wy-
kazaæ siê wiêkszymi zdolnoœciami organizacyjnymi. Choæ jest
ciê¿ko, nie rezygnuj¹ z marzeñ, d¹¿¹ do celu.

Program dotyka wielu ró¿nych obszarów, nie ogranicza

siê do stricte medycznych dziedzin.

Bo kariera medyczna nie zawsze jest zwi¹zana z prac¹ w szpi-
talu. Czêsto przechodzi w dzia³ania prospo³eczne, aktywnoœæ
dziennikarsk¹, zahacza o aspekty psychologiczne, styka siê
z zagadnieniami prawnymi. Wœród prowadz¹cych mamy ko-
biety, które kieruj¹ klinikami, zak³adami, katedrami na uni-
wersytetach, ale te¿ trudni¹ce siê zupe³nie innymi dzia³ania-
mi. Bêdzie podzia³ na panele z ró¿nych sfer ¿ycia, wiêc ka¿dy
znajdzie coœ dla siebie.

Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie podchwyci³a

pani pomys³, bo chêtnie wspiera ciekawe inicjatywy

swych cz³onków. Zwrócenie siê do izby by³o czymœ

naturalnym, czy rozwa¿a³a pani inn¹ drogê realizacji

swojej koncepcji?

Gdy pojawi³a siê pierwsza myœl o konferencji, od razu podzie-
li³am siê ni¹ z kole¿ankami z pracy, które przyklasnê³y projek-
towi. Widzia³am potrzebê wprowadzenia go w ¿ycie, przepro-
wadzi³am wiêc, mo¿na powiedzieæ, konsultacje spo³eczne.
Pyta³am o opinie kobiety pracuj¹ce w ró¿nych dziedzinach,
chcia³am wiedzieæ, co dla nich by³oby ciekawe. Skontaktowa-
³am siê tak¿e z Zespo³em ds. Matek Lekarek Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie. Projekt spotka³ siê z bardzo du¿ym
zainteresowaniem. Celem jest wspieranie lekarek, dlatego
wspó³praca z izb¹ lekarsk¹ by³a dla mnie kluczowa. Proœba do
izby o pomoc w organizacji konferencji rozumia³a siê sama przez
siê. Izba dzia³a bardzo aktywnie i w mojej ocenie jest t¹ w³a-
œnie instytucj¹, do której mo¿na siê zwracaæ o wsparcie. Izba
natychmiast bardzo siê zaanga¿owa³a i tak naprawdê to dziêki
niej realizacja projektu jest mo¿liwa.

Czy pomys³ bêdzie siê rozwija³, planowane s¹

szersze dzia³ania?

Zainteresowanie jest olbrzymie, przeros³o nasze najœmielsze
oczekiwania. Niespecjalnie reklamowaliœmy konferencjê,
a miejsc b³yskawicznie zabrak³o. Projekt nazywa siê „Polki
w medycynie”, ja jestem lekark¹, wiêc na pocz¹tku rozma-
wia³am g³ównie z lekarkami, dlatego spotkanie jest organizo-
wane z myœl¹ tylko o tej grupie zawodowej. Ale, jak tytu³
konferencji wskazuje, chcemy dotrzeæ do wszystkich grup
zawodowych w medycynie i chcemy, ¿eby ka¿da – i farma-
ceutki, i pielêgniarki, fizjoterapeutki i laborantki – podjê³a tak¹
inicjatywê w swoim œrodowisku. Mo¿na by³oby zorganizo-
waæ jedno wielkie spotkanie dla wszystkich grup, jednak do
mnie przedsiêwziêcie o takim „monstrualnym” charakterze
chyba nie trafia. Uwa¿am, ¿e kameralnoœæ daje nam wiêksz¹
mo¿liwoœæ porozumienia siê, uzyskania lepszych efektów roz-
mów i, co najwa¿niejsze, podjêcia konkretnych, konstruktyw-
nych dyskusji.

Podczas pracy nad koncepcj¹ konferencji nasunê³y siê

pani jakieœ zaskakuj¹ce refleksje?

Gdy wpad³ mi do g³owy pomys³ nazwy „Polki w medycynie”,
wpisa³am to has³o w wyszukiwarkê internetow¹. Myœla³am,
¿e wyskocz¹ wyniki dotycz¹ce kobiet naukowców itd. A wy-
skoczy³ artyku³ o Polkach, które poddaj¹ siê zabiegom medy-
cyny estetycznej. Trzy pierwsze strony w wyszukiwarce to
by³y tego typu materia³y, a na którejœ kolejnej, chyba czwar-
tej, pojawi³ siê tekst o profesor z jakiegoœ oœrodka, która zo-
sta³a prezesk¹ du¿ego europejskiego towarzystwa. Poczu³am,
¿e to œwietnie ilustruje, jak bardzo sukcesy osi¹gane przez
kobiety bywaj¹ marginalizowane. �
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Zapisy na konferencjê prowadzone by³y przez Internet,

za poœrednictwem naszej strony. Dynamika pomys³u sprawi³a,

¿e nie by³a mo¿liwa zapowiedŸ rejestracji w „Pulsie”, który

ma okreœlony cykl wydawniczy. O tym i innych wydarzeniach

zawsze szczegó³owo informujemy na naszej stronie oraz

w naszych mediach spo³ecznoœciowych. Mamy nadziejê, ¿e

obserwuj¹ Pañstwo @oilwarszawa, dziêki czemu s¹ Pañstwo

ze wszystkim na bie¿¹co.
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Gdy zaczyna³a pani pracê, neonatologia by³a ju¿

wyodrêbnion¹ specjalizacj¹?

Rzeczywiœcie koñczy³am studia doœæ dawno,
w Akademii Medycznej w Poznaniu. Jestem
rdzenn¹ poznaniank¹, tam mój ojciec by³ znanym

chirurgiem, a mama stomatologiem. W 1972 r. rozpoczê³am
pracê w Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa w Poznaniu. Do-
piero po 28 latach przenios³am siê do Warszawy i dziêki przy-
chylnoœci w³adz AM i dyrekcji Szpitala im. ks. Anny Mazo-
wieckiej utworzy³am Klinikê Neonatologii, zmienion¹ wkrótce
na Klinikê Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Neonatologia jest moj¹ mi³oœci¹, a noworodek najlepszym
pacjentem. Neonatologia to wzglêdnie m³oda dziedzina, nie
tylko w Polsce. W 1960 r. dopiero pojawi³a siê jej nazwa,
a nauka raczkowa³a. Pierwsz¹ klinikê neonatologii w naszym
kraju utworzono w Instytucie Matki i Dziecka, potem powsta-
wa³y kolejne oddzia³y i kliniki. Pierwsz¹ uniwersyteck¹ kli-
nikê otwarto w AM w Poznaniu. To w niej pracowa³am. Kie-
rowa³a ni¹ prof. Irena Twarowska. Mia³am wielkie szczêœcie,
¿e spotka³am pani¹ profesor na swojej drodze. By³a osob¹
o otwartym umyœle, nauczy³a nas szacunku do pracy i pacjen-
ta, a w naszej dziedzinie szacunek do pacjenta ma szczególny
wymiar. Ju¿ w latach 70. mia³a wiele kontaktów zagranicz-
nych, m.in. z fundacj¹ Children’s Medical Care Foundation
z Los Angeles, za³o¿on¹ przez polskiego lekarza Stefana Wil-
ka, która sponsorowa³a polskim neonatologom i chirurgom

dzieciêcym stypendia w renomowanych oœrodkach amerykañ-
skich i europejskich. Wracaliœmy do Polski nieco sfrustrowa-
ni, ¿e nie mo¿emy wszystkich zdobyczy tu wykorzystaæ, ale
wiedzê mieliœmy. Wielu polskim uniwersyteckim klinikom
i oddzia³om nadal szefuj¹ koledzy, którzy odbyli taki sta¿.

Prof. Twarowska i prof. El¿bieta Gajewska z Wroc³awia zro-
bi³y dla polskiej neonatologii najwiêcej. Dziêki ich staraniom
w 1988 r. utworzono specjalizacjê z neonatologii, wczeœniej
dzia³a³a tylko Sekcja Neonatologiczna w Polskim Towarzy-
stwie Pediatrycznym. Stopniowo zaczêliœmy byæ doceniani
i szanowani przez kolegów po³o¿ników.

W latach 90. z kolei, w efekcie zabiegów prof. Janusza
Gadzinowskiego i prof. Grzegorza Brêborowicza, powsta³
w Polsce program opieki perinatalnej. To by³ olbrzymi po-
stêp. Oddzia³y po³o¿nicze i neonatologiczne dzieliliœmy na trzy
stopnie: pierwszy, w którym odbywaj¹ siê prawid³owe poro-
dy, drugi – patologia ci¹¿y, trzeci – oœrodki specjalistyczne.
Nadal pracujemy w tym schemacie. Tworzymy takie warun-
ki, aby noworodek rodzi³ siê tam, gdzie mo¿e byæ leczony.

Jakie dokonania zawa¿y³y na spektakularnych

sukcesach neonatologii?

Krokami milowymi w po³o¿nictwie sta³y siê diagnostyka
(USG) prenatalna oraz podawanie sterydów w okresie pre-
natalnym. W neonatologii to na pewno surfaktant, czyli

Neonatologia
jest moj¹ mi³oœci¹

Z prof. dr hab. n. med. Katarzyną Borszewską-Kornacką, emerytowanym profesorem WUM,

neonatologiem, rozmawia Małgorzata Skarbek.

Neonatologia
jest moj¹ mi³oœci¹

NA PRZESTRZENI LAT
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substancja, która wyœciela pêcherzyki p³ucne, podawana
do p³uc bardzo niedojrza³ych noworodków. Intensywne
prace nad dzia³aniem surfaktantu zaczêto w latach 60.,
a pierwszy raz podano go w 1980 r. Kolejnym krokiem
by³o zastosowanie ró¿nych urz¹dzeñ do leczenia niewy-
dolnoœci oddechowej noworodka oraz inkubatorów utrzy-
muj¹cych ciep³otê i wilgotnoœæ w jego otoczeniu. Obec-
nie staramy siê jak najmniej inwazyjnie wspieraæ oddech
noworodka, choæ niekiedy nie mo¿emy unikn¹æ zastoso-
wania respiratora. Wa¿ne jest staranne monitorowanie
czynnoœci ¿yciowych pacjenta. Olbrzymi problem stano-
wi ¿ywienie noworodka.

Dziêki diagnostyce prenatalnej my – neonatolodzy – wiemy,
jakiej patologii mo¿emy siê spodziewaæ u noworodka. Wa¿ne
jest, aby po³o¿nicy potrafili rozpoznaæ zagro¿enie ci¹¿y i skie-
rowaæ pacjentkê do oœrodka referencyjnego.

Dzisiaj nasze oddzia³y nie odstaj¹ od amerykañskich czy skan-
dynawskich. Skandynawia ma najlepsz¹ neonatologiê na œwie-
cie i najni¿szy odsetek umieralnoœci nie-
mowl¹t. My tak¿e mamy ju¿ dobre
wyniki, zaczynaliœmy od 108 zgonów na
1 tys. urodzeñ bezpoœrednio po wojnie,
na pocz¹tku XXI w. by³o 8/1 tys., a obec-
nie œrednia wynosi 4,5/1 tys. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki doskonale wykszta³co-
nej kadrze neonatologicznej i nowocze-
snemu sprzêtowi. W wyposa¿aniu od-
dzia³ów du¿e zas³ugi ma Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zawsze
kupuj¹ca sprzêt wysokiej jakoœci. W
2018 r. po raz pierwszy odk¹d pamiê-
tam oddzia³y trzeciego stopnia dosta³y du¿y zastrzyk finanso-
wy od Ministerstwa Zdrowia. Mamy ca³y niezbêdny sprzêt,
od wszelkich mo¿liwych urz¹dzeñ do wspomagania oddechu
przez aparaturê do hipotermii leczniczej i USG po najnowo-
czeœniejsze inkubatory.

Gdy zaczyna³am pracê, obowi¹zywa³ surowy zakaz wchodze-
nia rodziców na oddzia³y noworodków. W tej chwili mog¹
tam przebywaæ 24 godziny na dobê, opiekuj¹ siê, kanguruj¹,
czyli bior¹ dzieci na piersi i przytulaj¹. Wszystkich, nie tylko
rodziców, ale te¿ lekarzy i pozosta³y personel, uczymy zasad
przestrzegania higieny. Najwa¿niejsze jest mycie r¹k i ich
dezynfekcja.

Jak przebiega³a pani kariera naukowa?

W Poznaniu mog³am rozwijaæ siê naukowo, zrobi³am dokto-
rat (1981) i habilitacjê (1991). W 2001 r. otrzyma³am stano-
wisko profesora zwyczajnego WUM. Wielokrotnie wyje¿d¿a-
³am na sta¿e zagraniczne, do USA, Skandynawii, innych
krajów Europy.

Dobre kontakty mia³am z prof. Joan Hodgman, która by³a
matk¹ kalifornijskiej neonatologii. Przyje¿d¿a³a do mnie, do
Poznania, a potem do Warszawy, i mówi³a:

– Kasiu, ty masz lepsz¹ klinikê ni¿ ja! Nigdy nie zapomnê
tych s³ów, by³y motywuj¹ce do dalszej pracy.

Jakoœæ pracy placówki neonatologicznej mierzy siê prze¿y-
walnoœci¹ noworodków wa¿¹cych poni¿ej kilograma. Uda³o
nam siê osi¹gn¹æ w tym zakresie dobre wyniki. 14 lekarzy
zrobi³o doktoraty. Przechodz¹c na emeryturê, zostawi³am kli-
nikê w dobrych rêkach dr n. med. hab. Renaty Bokiniec,
a poza tym mam z klinik¹ i szpitalem sta³y kontakt.

Nie tylko pracowa³a pani jako lekarz, ale i dzia³a³a

na wielu polach. Proszê o nich przypomnieæ.

Przez osiem lat by³am prezesem Polskiego Towarzystwa Neo-
natologicznego i w tym czasie, z mojej inicjatywy, powsta³y
trzy kolejne edycje „Standardów opieki medycznej nad
noworodkiem w Polsce”. Najnowsze wydanie ma 55 reko-
mendacji postêpowania. To ca³a ksi¹¿ka, któr¹ dosta³ ka¿dy
oddzia³ neonatologiczny w Polsce.

W 2012 r. stworzy³am pierwsz¹ w kra-
ju „Koalicjê dla Wczeœniaka” i szko³ê
dla rodziców wczeœniaków. Rozmowy
z rodzicami, ich edukacja – to sprawa
decyduj¹ca dla opieki nad dzieæmi.
Przez siedem tygodni, zawsze w œrodê,
rodzice dzieci przebywaj¹cych w kli-
nice spotykaj¹ siê z ró¿nymi specjali-
stami.

W 2014 r. zorganizowa³am pierwszy
Summit Wczeœniaka w Polsce i Europie,
czyli edukacyjne forum spotkañ rodzi-

ców, neonatologów, przedstawicieli organizacji spo³ecznych.
Od tego czasu podobne szczyty odbywaj¹ siê w ró¿nych mia-
stach Europy i jestem na nie zapraszana jako goœæ honorowy.

Jako pierwsza w Polsce zaczê³am szczepiæ wczeœniaki na od-
dziale. W drugim miesi¹cu ¿ycia noworodki poddawane s¹
szczepieniu przeciwko podstawowym chorobom zakaŸnym,
zgodnie z kalendarzem szczepieñ. Z racji d³ugiego pobytu na
oddzia³ach neonatologicznych wczeœniaki mia³y du¿e opóŸnie-
nie w tych szczepieniach. Dlatego wprowadzi³am szczepienia
podczas pobytu w szpitalu, jeœli stan noworodka jest stabilny.

By³am te¿ doradc¹ ministra zdrowia w poprzednim rz¹dzie
Ukrainy, nadal wspieram merytorycznie Children’s Medical
Care Foundation w ich pomocy dla lekarzy ukraiñskich.
Wspólnie z Fundacj¹ Bank Mleka Kobiecego, kierowan¹ przez
dr A. Weso³owsk¹, pomogliœmy stworzyæ pierwszy bank mleka
w Kijowie. PTN bezp³atnie podarowa³o Neonatologicznemu
Towarzystwu Ukrainy prawa autorskie do pierwszego wyda-
nia „Standardów opieki medycznej nad noworodkiem”.

Nadal jestem czynna w ¿yciu naukowym, wyk³adam, piszê
opinie i recenzje, biorê udzia³ w konferencjach. Ale mam te¿
czas na ksi¹¿ki, filmy, je¿d¿enie na rowerze, nadal cieszê siê
dobrym zdrowiem. �

Dzisiaj nasze

oddziały neonatologii

nie odstają od

amerykańskich czy

skandynawskich.
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ZMIANY W USTAWIE

O ZAWODACH LEKARZA

I LEKARZA DENTYSTY

R
ada Ministrów przyjê³a 7 stycznia
2020 r. projekt nowelizacji ustawy

o zawodach lekarza i lekarza dentysty.1

Zmiany nie przesz³y jeszcze pe³nej œcie¿-
ki legislacyjnej, aczkolwiek dotychczaso-
wy tryb procedowania ustawy ju¿ budzi
wiele zastrze¿eñ ze strony œrodowiska le-
karskiego. W¹tpliwoœci rodzi te¿ treœæ pro-
ponowanych zmian, które zak³adaj¹
szereg u³atwieñ zwi¹zanych z dostêpem do
zawodu lekarza dla osób wykszta³conych
poza Uni¹ Europejsk¹. Co prawda termin
wejœcia w ¿ycie wiêkszoœci zapisów zno-
welizowanej ustawy wstêpnie okreœlono
na 1 kwietnia 2020 r., jednak jak wynika
z ostatnich doniesieñ z prac sejmowej
Komisji Zdrowia2, termin ten mo¿e ulec
wyd³u¿eniu.

Deklarowanym przez autorów nowelizacji
celem proponowanych zmian jest rozwi¹-
zanie problemu braków kadrowych w s³u¿-
bie zdrowia. Zgodnie z badaniami przepro-
wadzonymi na zlecenie Rady Ministrów
potencjalni pracodawcy w zdecydowanej
wiêkszoœci (79 proc. ankietowanych) po-
zytywnie zapatruj¹ siê na mo¿liwoœæ za-
trudnienia lekarzy wykszta³conych na
Ukrainie. Lekarze ci maj¹ jednak trudnoœæ
z uzyskaniem nostryfikacji dyplomu ukoñ-
czenia studiów, co uzasadniaæ ma stworze-
nie jednolitej i uproszczonej œcie¿ki dostê-
pu do centralnych egzaminów: Lekarskiego

Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) albo Lekarsko-Dentystycz-
nego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW). Zaliczenie tych¿e
egzaminów na poziomie co najmniej 60 proc. prawid³owych
odpowiedzi œwiadczyæ bêdzie o opanowaniu wiedzy na pozio-
mie minimalnych wymogów kszta³cenia w Unii Europejskiej
i stanowiæ podstawê przyznania prawa udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych. Jedynie ci lekarze obcokrajowcy, którzy chcieli-
by nie tylko udzielaæ œwiadczeñ medycznych, lecz tak¿e pro-
wadziæ dzia³alnoœæ naukow¹ lub dydaktyczn¹, zobowi¹zani bêd¹
do uzyskania nostryfikacji dyplomu ukoñczenia studiów.

Projekt zak³ada równie¿ znacz¹ce rozszerzenie i uproszcze-
nie trybu zatrudniania zagranicznych lekarzy specjalistów.
Lekarz albo lekarz dentysta posiadaj¹cy tytu³ specjalisty uzy-
skany zagranic¹, który otrzyma zaœwiadczenie potwierdza-
j¹ce planowane zatrudnienie w podmiocie wykonuj¹cym
dzia³alnoœæ lecznicz¹ maj¹cym siedzibê na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, bêdzie móg³ wyst¹piæ do w³aœciwej
okrêgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przyznanie prawa
wykonywania zawodu w okreœlonym zakresie czynnoœci, cza-
sie i miejscu. Przed podjêciem takiej pracy lekarz bêdzie zo-
bowi¹zany do odbycia przeszkolenia praktycznego, trwaj¹ce-
go nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy, pod nadzorem opiekuna.
Zdaniem projektodawców wykluczy to ryzyko obni¿enia ja-
koœci œwiadczeñ zdrowotnych realizowanych przez lekarzy
specjalistów. Po zakoñczeniu szkolenia lekarz uzyska opiniê
(pozytywn¹ albo negatywn¹), która bêdzie mia³a kluczowy
wp³yw na zatrudnienie go w podmiocie wykonuj¹cym dzia-
³alnoœæ lecznicz¹ oraz wygaœniêcie przyznanego prawa wy-
konywania zawodu w okreœlonym zakresie czynnoœci. Zagra-
niczny lekarz specjalista, chc¹c na sta³e i bez ograniczeñ
pracowaæ w polskim systemie ochrony zdrowia, bêdzie zobo-
wi¹zany do nostryfikacji dyplomu w okresie piêciu lat albo
zdania wspomnianych LEW lub LDEW oraz odbycia sta¿u
podyplomowego i zdania egzaminów LEK lub LDEK.

Przyjêty przez Radê Ministrów projekt wprowadza równie¿
rozwi¹zania dotycz¹ce sta¿u podyplomowego, polegaj¹ce
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Początek roku w prawie medycznym przyniósł przede wszystkim obszerny projekt zmian

w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty koncentrujący się na uproszczeniach procedury

kształcenia specjalizacyjnego oraz zwiększeniu dostępu do zawodu dla lekarzy wykształconych

poza granicami Unii Europejskiej. Warto również omówić dwa interesujące orzeczenia

w sprawach dotyczących lekarzy.

1  www.

bip.kprm.gov.pl

2 www.prawo.mp.pl
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m.in. na ujednoliceniu zasad jego organizacji i realizacji.
Spoœród licznych propozycji warto zwróciæ uwagê na prze-
niesienie z programu szkolenia specjalizacyjnego do pro-
gramu sta¿u podyplomowego ca³oœci kursów w zakresie ra-
townictwa medycznego, zdrowia publicznego i prawa
medycznego oraz dodanie szkoleñ w zakresie profilaktyki
onkologicznej, leczenia bólu, komunikacji z pacjentem
i zespo³em terapeutycznym, przeciwdzia³ania wypaleniu za-
wodowemu. Wprowadzona ma zostaæ równie¿ zindywiduali-
zowana œcie¿ka kszta³cenia podczas sta¿u, która umo¿liwi
m³odemu lekarzowi odbycie, oprócz czêœci obowi¹zkowej,
szkolenia w innych wybranych przez niego dziedzinach
medycyny (nie wiêcej ni¿ trzech). Rozwi¹zania te maj¹ le-
piej przygotowaæ lekarzy sta¿ystów do samodzielnego
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych, a z drugiej strony umo¿-
liwiæ im œwiadome podjêcie decyzji o kierunku póŸniej-
szego specjalistycznego szkolenia. Nadto wprowadzona
zostanie zasada uznawania sta¿u podyplomowego odbyte-
go poza granicami kraju w ca³oœci i w czêœci za równowa¿-
ny ze sta¿em podyplomowym odbytym w Polsce na pod-
stawie decyzji ministra zdrowia.

Omawiany projekt zak³ada zmiany w szkoleniu specjaliza-
cyjnym, w szczególnoœci przez scentralizowanie dostêpu
dziêki utworzeniu elektronicznego systemu kwalifikacji na
wolne miejsca rezydenckie oraz pozarezydenckie na tere-
nie ca³ego kraju. Co do zasady planuje siê, ¿e udostêpnio-
ne lekarzom zostan¹ wszystkie wolne miejsca specjaliza-
cyjne, co powinno przyczyniæ siê do wykorzystania
wiêkszej ni¿ dotychczas ich puli. Zmiany maj¹ umo¿liwiæ
tak¿e potwierdzanie umiejêtnoœci zawodowych lekarza
przez towarzystwa naukowe o zasiêgu krajowym oraz in-
stytuty badawcze. Wspomniane jednostki prowadz¹ce cer-
tyfikacjê z zakresu umiejêtnoœci zawodowych lekarzy bêd¹
obowi¹zane przekazywaæ  w³aœciwym okrêgowym izbom
lekarskim listy lekarzy oraz daty wydawania certyfikatów
umiejêtnoœci zawodowych w danym zakresie.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty zosta³ przes³any do opiniowania i konsultacji wielu pod-
miotom, w tym Naczelnej Radzie Lekarskiej, która zajê³a sta-
nowisko 31 stycznia 2020 r.2  Podkreœlono w nim, ¿e projekt
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska w zakresie
kszta³cenia podyplomowego, aczkolwiek wiele uwag zg³asza-
nych w toku konsultacji nie zosta³o uwzglêdnionych. Zg³o-
szono równie¿ szereg krytycznych uwag, w szczególnoœci
dotycz¹cych: uproszczonego trybu przyznawania prawa wy-
konywania zawodu lekarzom cudzoziemcom, w którym nie
wskazano odpowiednich kryteriów weryfikacji ich faktycz-
nej wiedzy i umiejêtnoœci, uprawnienia ministra zdrowia do
zatwierdzania zagranicznego sta¿u bez opinii zespo³u eksper-
tów, braku realnych u³atwieñ w powrocie do kraju lekarzy
wykszta³conych w Polsce, którzy doœwiadczenie zawodowe
i kwalifikacje specjalistyczne uzyskali zagranic¹. Czas poka-
¿e, czy którekolwiek uwagi zostan¹ na obecnym etapie prac
legislacyjnych uwzglêdnione, a tak¿e, jaki wp³yw na standar-
dy s³u¿by zdrowia bêdzie mia³ nieunikniony nap³yw lekarzy
wykszta³conych poza krajem.

AKTUALNE

ORZECZNICTWO

PRAWNOMEDYCZNE

Sz
erokim echem odbi³ siê wyrok S¹du
Apelacyjnego w Katowicach z 29

listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18),3

który orzek³ o odpowiedzialnoœci cywil-
nej bieg³ego s¹dowego za przygotowanie
nierzetelnej ekspertyzy. Wyrok ma charak-
ter precedensowy. Sprawa, w której wy-
dano orzeczenie, nie dotyczy co prawda
opinii z zakresu medycyny, ale robót
budowlanych, nie zmienia to faktu, ¿e
kierunek rozstrzygniêcia odnosi siê do
wszelkich opinii wydawanych w toku
postêpowañ s¹dowych. S¹d przyj¹³, ¿e
w przypadku ustalenia, ¿e opinia pozosta-
je w wyraŸnej sprzecznoœci z rzeczywi-
stym stanem rzeczy, z aktualnym stanem
wiedzy w dziedzinie, której dotyczy, lub
zosta³a oparta na wyraŸnie b³êdnej meto-
dzie badawczej, bieg³y mo¿e ponosiæ od-
powiedzialnoœæ odszkodowawcz¹, jeœli
owa opinia przyczyni³a siê do wydania nie-
korzystnego dla strony rozstrzygniêcia.
Wspomniany wyrok mo¿e istotnie oddzia-
³ywaæ na jakoœæ opinii sk³adanych przez
bieg³ych. W zdecydowanej wiêkszoœci
cechuj¹ siê skrupulatnoœci¹ i rzetelnoœci¹,
ale wci¹¿ zdarza siê, ¿e nie spe³niaj¹ ele-
mentarnych wymagañ, co mo¿e mieæ zna-
czenie dla wyniku sprawy.

S¹d Najwy¿szy 15 stycznia 2020 r. (III
CZP 30/19),4  proceduj¹c na wniosek rzecz-
nika praw pacjenta, wyrazi³ pogl¹d, ¿e
w sprawach o zadoœæuczynienie dochodzo-
ne na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6 li-
stopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzecz-
niku praw pacjenta s¹d mo¿e – kieruj¹c siê
zasad¹ s³usznoœci – obci¹¿yæ pozwanego
ca³oœci¹ kosztów procesu, mimo ¿e ¿¹da-
nie powoda uwzglêdnione zosta³o tylko
w czêœci. Problem podniesiony przez rzecz-
nika polega na tym, ¿e w sprawach doty-
cz¹cych praw pacjenta wysokoœæ docho-
dzonego zadoœæuczynienia bywa trudna do
sprecyzowania, a oczekiwania pacjentów
czêsto rozmijaj¹ siê z rozstrzygniêciem
s¹du. Dla unikniêcia konsekwencji, w po-
staci obci¹¿enia pacjenta czêœci¹ kosztów
postêpowania, S¹d Najwy¿szy zgodzi³ siê
z rzecznikiem, ¿e uzasadnione mo¿e byæ
przeniesienie ciê¿aru kosztów sprawy
z pacjenta na pozwany podmiot leczniczy
lub towarzystwo ubezpieczeñ. �

3 www.orzeczenia.

katowice.sa.gov.pl

4 www.sn.pl
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P
roblemy bywaj¹ czêsto bardzo z³o¿one, maj¹ wiele

aspektów i odniesieñ. W ci¹gu pierwszych 10 dni pracy

biura zg³oszono 90 spraw. W ochronie zdrowia ca³y

czas jeszcze pokutuje mentalnoœæ Bieruta z lat 50. XX w.

– lekarzy nale¿y nisko wynagradzaæ i nie dawaæ im prawa

decyzyjnoœci, bo wtedy ³atwiej nimi manipulowaæ.

Dziêki istnieniu biura lekarze ³atwiej uzyskaj¹ rzeteln¹ opiniê

prawn¹ i bêd¹ mogli poszerzaæ sw¹ wiedzê i dzieliæ siê ni¹ ze

wspó³pracownikami i szefami. Cieszê siê, ¿e uda³o siê nam

pozyskaæ œwietn¹ kancelariê, znan¹ medykom, bo specjalizu-

j¹c¹ siê w zagadnieniach zwi¹zanych z ich zawodem, aktywn¹

w mediach elektronicznych – podkreœla Jaros³aw Biliñski.

Biuro „Prawnik dla lekarza”, prowadzone przez Kancelariê
Adwokacko-Radcowsk¹ Podsiad³y-Gêsikowska, Powier¿a
Sp.p., znan¹ w Internecie jako „Prawnik Lekarza”, wspó³pra-
cuje z rzecznikiem praw lekarza, z okrêgowym rzecznikiem
odpowiedzialnoœci zawodowej oraz z mediatorem. Ka¿dy pro-
blem zwi¹zany z wykonywaniem zawodu mo¿e byæ u nas roz-
wi¹zany. Chcemy, aby lekarz czu³ siê w izbie jak u siebie
w domu. Nasz projekt jest pierwszym takim projektem w Polsce.
¯adna izba lekarska jeszcze nie podjê³a tego tematu. Zachêcam
lekarzy, aby odwiedzali nasz¹ stronê WWW, gdzie znajd¹ for-
mularz kontaktowy, zg³aszali siê osobiœcie lub telefonicznie.

Dane statystyczne
Sprawy cywilne: w latach 2011–2018 w ca³ej Polsce do s¹-
dów co roku wp³ywa³o od 800 do 1 tys. spraw o odszkodowa-
nia zwi¹zane z b³êdami medycznymi. W 2016 r. na korzyœæ
pacjentów zapad³y 132 wyroki, w 2017 – 139, w 2018 – 179.
W 2016 r. na korzyœæ pacjentów zas¹dzono kwotê odszkodo-
wania swoich praw oko³o 19 mln z³, w 2017 – ponad 20 mln
z³, w 2018 – blisko 23 mln z³.

Sprawy karne: w 2018 r. prokuratura prowadzi³a ponad 5,7 tys.
postêpowañ przygotowawczych w sprawach o b³êdy medycz-
ne, w tym 61,5 proc. dotyczy³o skutku œmiertelnego, wszczêto
2217 postêpowañ, z³o¿ono 151 aktów oskar¿enia i wniosków
o dobrowolne poddanie siê karze (przeciwko 211 oskar¿onym).

Rzecznik praw pacjenta w 2018 r. prowadzi³ 1517 postêpo-
wañ wyjaœniaj¹cych, wszcz¹³ 517 postêpowañ i stwierdzi³ 459
naruszeñ praw pacjenta w sprawach indywidualnych. Staty-
stycznie najwiêcej spraw dotyczy ginekologów i dentystów
i chirurgów.

Z przytoczonych danych wynika, ¿e zapotrzebowanie lekarzy
na pomoc prawn¹ jest coraz wiêksze. Z roku na rok przybywa
spraw przeciwko nim, zarówno cywilnych, jak i karnych.
Prawnicy zauwa¿aj¹ wyraŸn¹ tendencjê rozwi¹zywania spraw
roszczeniowych w postêpowaniu karnym. Powodem jest fakt,
¿e w postêpowaniu karnym od kilku lat mo¿na dochodziæ rosz-
czeñ cywilnych. Pacjenci czêsto zawiadamiaj¹ prokuraturê
o pope³nieniu b³êdu medycznego przez lekarza. Prokurator
wszczyna postêpowanie, powo³uje bieg³ego oraz œwiadków.
Je¿eli uzna oskar¿enie za zasadne, odbywa siê sprawa karna,
s¹d uznaje winê lekarza i przyznaje pokrzywdzonemu lub jego
rodzinie zadoœæuczynienie. Pacjent, maj¹c w rêku wyrok
karny, udaje siê do s¹du cywilnego, aby otrzymaæ jeszcze
wy¿sze œwiadczenie.

Wykonywanie zawodu lekarza jest obwarowane najwiêksz¹
liczb¹ przepisów prawnych oraz zasad merytorycznych spo-
œród wszystkich zawodów. Lekarze ponosz¹ odpowiedzial-
noœæ cywiln¹, karn¹, dyscyplinarn¹ przed s¹dem lekarskim,
pracownicz¹ przed swoim pracodawc¹.

Biuro „Prawnik dla lekarza” udziela porad w zakresie: prawa
cywilnego, karnego, medycznego, prawa pracy, ubezpieczeñ,
zw³aszcza w zakresie kontaktów z ZUS, mobbingu w pracy,
spraw zwi¹zanych z wykonywaniem zawodu, ekologii (prze-
chowywanie odpadów medycznych), zmian przepisów we
wszystkich dziedzinach, prowadzenia praktyk.

Z doœwiadczeñ adwokat Karoliny Podsiad³y-Gêsikowskiej
i radcy prawnego Aleksandry Powier¿y, prowadz¹cych biuro
„Prawnik dla lekarza”, wynika, ¿e pytania lekarzy dotycz¹
wszystkich wymienionych dziedzin. Najczêstsze to: jak za-
chowaæ siê wobec pacjenta, który zg³asza roszczenie? Zap³a-
ciæ mu ¿¹dan¹ kwotê, czy czekaæ na proces? Jak zachowaæ siê
przed prokuratorem? Jak sk³adaæ wyjaœnienia, zarówno gdy
wystêpuje siê jako osoba podejrzana, jak i jako œwiadek? Czy
nale¿y iœæ z obroñc¹, pe³nomocnikiem? Kiedy jest siê zwol-
nionym z tajemnicy lekarskiej?

Wiêkszoœæ lekarzy wie, ¿e mog¹ byæ zwolnieni z tajemnicy
lekarskiej, ale nie wie, w jakiej sytuacji i w jakiej formie.
Nie wiedz¹ np., ¿e nie prokurator, tylko sêdzia ma prawo
zwolnienia z tajemnicy lekarskiej. Porad w sprawach prze-
ciwko zak³adowi pracy najczêœciej szukaj¹ rezydenci.
S¹ bardzo dociekliwi, chc¹ precyzyjnie znaæ swoje prawa

Prawnik dla lekarza
W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie rozpoczęło pracę biuro „Prawnik dla lekarza”.

– Projekt ma dwa cele: zapewnienie pomocy

prawnej lekarzom mającym problemy w tym

zakresie i zwiększenie poziomu ich wiedzy praw-

nej. Dlatego w planach mamy szkolenia, wykłady

poświęcone pojawiającym się najczęściej

problemom prawnym – mówi Jarosław Biliński,

wiceprezes ORL.

PRAWO
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i obowi¹zki, staraj¹ siê przygotowaæ do obrony, szybko orien-
tuj¹ siê w nawale przepisów.

Pojawia siê wiele spraw, w których lekarze s¹ obwiniani z art.
160 kk, który mówi o nara¿eniu pacjenta na ciê¿ki uszczer-
bek na zdrowiu albo œmieræ. Lekarz mo¿e byæ bowiem poci¹-
gniêty do odpowiedzialnoœci karnej za samo nara¿enie, choæ
do uszczerbku na zdrowiu nie dosz³o.

Wa¿ne s¹ te¿ relacje z ubezpieczycielami placówek medycz-
nych. Czêsto przyjmuj¹ odpowiedzialnoœæ w sprawie ze wzglê-
dów biznesowych (aby nie straciæ du¿ego klienta, czyli tej pla-
cówki) i p³ac¹ odszkodowanie, a potem wystêpuj¹ z regresem
przeciwko lekarzowi, który udziela³ danego œwiadczenia. Le-
karz ten powinien wiedzieæ, ¿e mo¿e siê broniæ i domagaæ roz-
patrzenia sprawy od pocz¹tku. Niekiedy lekarze wahaj¹ siê, czy
nale¿y powiadomiæ swego ubezpieczyciela. Pokutuje przeœwiad-
czenie, ¿e ubezpieczyciel to „wróg” lekarza. Nie zawsze tak
jest, warto od pocz¹tku z nim wspó³pracowaæ.

Wzrost liczby pacjentów roszczeniowych wynika nie tylko
z rosn¹cej znajomoœci prawa, ale te¿ w pewnej mierze z dzia-
³ania medycznych biur odszkodowawczych. Pacjenci czêsto
s¹ nak³aniani do wysuwania roszczeñ. We wspomnianych biu-
rach pracuj¹ osoby bez uprawnieñ adwokata czy radcy, praw-
nicy bez uprawnieñ s¹dowych, a tak¿e osoby bez jakiegokol-
wiek wykszta³cenia prawniczego. Dzia³aj¹ agresywnie,
namawiaj¹ pacjentów do zg³aszania roszczeñ skutecznie, a nie
ponosz¹ ¿adnej odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej. Co wiê-
cej, zachêcaj¹ pacjentów, oferuj¹c na pocz¹tku us³ugi bezp³at-
nie, umawiaj¹ siê na zap³atê w wysokoœci 25–30 proc. po
wygraniu sprawy. Pe³nomocnicy pacjentów s¹ dobrze zorien-
towani. W przypadkach, gdy nie ma szkody, a jest nieprawi-
d³owoœæ w procesie leczenia, wystêpuj¹ z roszczeniem cywil-
nym o naruszenie praw pacjenta. Negatywne konsekwencje
takiego postêpowania spadaj¹ na lekarza. Nawet jeœli nic nie
zostanie mu udowodnione, traci czas na rozprawy, na poszu-
kiwanie pomocy, wpada w stres.

Nies³usznie postêpuj¹ lekarze, którzy (np. z braku czasu)
w przypadku roszczenia niezasadnego przyjmuj¹ postawê za-
niechania, uznaj¹, ¿e ¿¹dane odszkodowanie jest niskie i mo¿na
je zap³aciæ. Zap³acenie „dla œwiêtego spokoju” ma negatywne
skutki, bo pacjent mo¿e je potraktowaæ jak przyznanie siê do
winy i wyst¹piæ na drogê s¹dow¹ z dalszymi ¿¹daniami.

Zawsze warto skonsultowaæ siê z prawnikiem przed pójœciem
do s¹du, przed ka¿dym roszczeniem, ustnym czy pisemnym.
We wszystkich wymienionych przypadkach lekarz bêdzie
w lepszej sytuacji, jeœli skorzysta z pomocy prawnej. Biuro
„Prawnik dla lekarza” nie udziela jedynie porad zwi¹zanych
z ¿yciem prywatnym, np. rozwodem, wyst¹pieniem o alimen-
ty, nie reprezentuje równie¿ lekarzy w postêpowaniu s¹do-
wym, prokuratorskim oraz dyscyplinarnym.

Inicjatywa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jest wiêc
bardzo potrzebna. Porady s¹ bezp³atne. �
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Odpowiedzialnoœæ
i ugoda

ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat
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Analiza przypadku

W koñcu lipca 2012 r. pani J. (lat
27) zg³osi³a siê na rutynow¹
konsultacjê ginekologiczn¹ do

prywatnej przychodni. Konsultacjê i ba-
danie przeprowadzi³ dr B. Podczas
wizyty pacjentka poruszy³a problem
wygl¹du jej warg sromowych mniej-
szych. Dr B. zbada³ j¹ i stwierdzi³, ¿e
wargi sromowe s¹ powiêkszone i znacz-
nie wystaj¹ poza wargi sromowe wiêk-

sze. Poinformowa³ pani¹ J.,
¿e mo¿e siê poddaæ opera-
cji – plastyce warg sromo-
wych mniejszych. Pacjent-
ka twierdzi³a, ¿e w trakcie
rozmowy uzgodni³a z leka-
rzem, i¿ zabieg bêdzie po-
lega³ wy³¹cznie na czêœcio-
wym przyciêciu jedynie
dolnej czêœci warg sromo-
wych mniejszych.

29.08.2012 r. pani J. zg³osi-
³a siê do prywatnego szpita-
la, w którym przyjmowa³ dr
B. Tam dokonano operacji
polegaj¹cej na czêœciowym
wyciêciu warg sromowych
mniejszych i jeszcze w tym
samym dniu, w godzinach

wieczornych, pacjentka zosta³a wypisana
do domu z zaleceniem przyjmowania an-
tybiotyku i stawienia siê na kontrolê za
cztery dni. Ze wzglêdu na narastaj¹ce
dolegliwoœci bólowe pani J. zg³osi³a siê
do dr. B. przed planowanym terminem.
Zauwa¿y³a, ¿e prawa warga sromowa

zosta³a usuniêta w ca³oœci, a po prawej stronie, w okolicy
napletka ³echtaczki, mia³a bolesny ropiej¹cy twór oraz du¿y
obrzêk. Ponadto szwy za³o¿one w czasie operacji powodo-
wa³y du¿y ból, a wokó³ nich pojawi³y siê ropne naloty. Zgod-
nie z dokumentacj¹ medyczn¹, wizyta mia³a miejsce
3.09.2012 r. W ocenie lekarza, który wykona³ zabieg, pro-
ces gojenia przebiega³ prawid³owo, operacja zosta³a prze-
prowadzona w³aœciwie, a wargi sromowe by³y równe. Le-
karz zaleci³ równie¿ zdjêcie szwów 19 dni po zabiegu, jednak
na proœbê pacjentki przesun¹³ termin na 14.09.2012 r.,
a wiêc 16. dzieñ po zabiegu.

Pani J. wskaza³a, ¿e w zwi¹zku z utrat¹ zaufania do dr. B. zg³o-
si³a siê w 5.09.2012 r. do innego lekarza – dr G., która po bada-
niu stwierdzi³a: „rany sromu w trakcie gojenia, po stronie pra-

wej niewielki obrzêk ze stanem zapalnym”, oraz zaleci³a
stosowanie ok³adów z sody i przemywanie octeniseptem.
Dr G. potwierdzi³a istnienie asymetrii warg sromowych i za-
proponowa³a konsultacjê u innego ginekologa po wygojeniu
siê ran. Kolejna wizyta kontrolna u dr. B. mia³a miejsce
7.09.2012 r. W zwi¹zku z du¿ym niepokojem, pacjentka zg³o-
si³a siê 13.09.2012 r. (brak dokumentacji medycznej) do kolej-
nego ginekologa, który zgodnie z jej twierdzeniami oœwiadczy³,
¿e „zabieg zosta³ przeprowadzony niefachowo: praktycznie ca³-

kowite wyciêcie warg sromowych mniejszych, za³o¿one szwy

znacznie odbiegaj¹ gruboœci¹ od standardów stosowanych

w tych rodzajach zabiegów plastycznych. St¹d te¿ gruboœæ

i rodzaj szwów mog³y powodowaæ bóle pooperacyjne, znaczny

obrzêk i utrudnione gojenie”. Pani J. poda³a, ¿e lekarz usun¹³
szwy, stwierdzi³ obecnoœæ ropiej¹cej zmiany po prawej stronie
³echtaczki oraz odciêcie warg sromowych mniejszych od ³ech-
taczki. W ocenie pacjentki po usuniêciu szwów ból zmniej-
szy³ siê, a obrzêk zacz¹³ nieznacznie ustêpowaæ.

24.09.2012 r. pani J. zg³osi³a siê do NZOZ w L., gdzie kolej-
ny ju¿ lekarz stwierdzi³: „ca³kowite odciêcie wêdzide³ka

napletka od górnych biegunów warg sromowych mniejszych

na czêœæ formuj¹c¹ wêdzide³ko i napletek; warga sromowa

mniejsza lewa praktycznie wyciêta w ca³oœci z ropnym w³ók-

nikiem w miejscu po szyciu – nalot usuniêto mechanicznie

gazikiem z sol¹ fizjologiczn¹; warga sromowa mniejsza pra-

wa równie¿ praktycznie wyciêta w ca³oœci z pozostawieniem

W sytuacji, w której nie

ma wątpliwości, co do

odpowiedzialności,

ubezpieczyciele wolą

zawrzeć ugodę, aby

uniknąć długotrwałych

procesów, a – co

istotniejsze – wypłacić

sumarycznie niższe

świadczenie.

W tym numerze „Pulsu” przedstawiamy analizę

przypadku, która zainteresuje szczególnie

nasze czytelniczki.
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minimalnego marginesu u podstawy, równie¿ z ropnym w³ókni-

kiem, który usuniêto; bolesne zgrubienia (zw³óknienia) warg

sromowych mniejszych na wysokoœci ³echtaczki; po stronie bocz-

nej prawej na wysokoœci napletka ³echtaczki twór polipowaty

(odszypu³owany fragment wargi sromowej mniejszej bêd¹cy

najprawdopodobniej wynikiem przeciêcia wargi przez szew)”.

Pacjentka wnios³a zatem o wyp³atê 100 tys. z³ z tytu³u za-
doœæuczynienia, wskazuj¹c, ¿e w wyniku przeprowadzonej
operacji zosta³a okaleczona oraz nara¿ona na ból.

W celu oceny prawdopodobieñstwa pope³nienia przez dr. B.
b³êdu w sztuce pani¹ J. skierowano do komisji lekarskiej. Le-
karz orzecznik, po zapoznaniu siê ze stanem pacjentki, stwier-
dzi³, ¿e „W dokumentacji medycznej istniej¹ rozbie¿noœci

w zeznaniach lekarza i pacjentki. Lekarz podaje, ¿e u pacjent-

ki nie stwierdza³ nadmiernego przerostu warg sromowych

mniejszych, a na jego postêpowanie mia³a wp³yw decyzja sa-

mej pacjentki. Natomiast pacjentka podaje, ¿e w trakcie jed-

nej z wizyt omawia³a z lekarzem problem przerostu warg sro-

mowych i w odpowiedzi otrzyma³a propozycjê ich korekty.

Zabieg zmniejszenia warg sromowych wykonuje siê z ró¿nych

wskazañ. Przeroœniête znacznie czêsto utrudniaj¹ odbywanie

stosunków p³ciowych, s¹ nieraz przyczyn¹ otaræ i nawroto-

wych zapaleñ sromu. Coraz czêœciej operacje te wykonywane

s¹ ze wzglêdów kosmetycznych, na ¿yczenie pacjentki. Sam

zabieg jest stosunkowo prosty w wykonaniu. Efekty s¹ zwykle

bardzo dobre i zadowalaj¹ce dla pacjentek. W omawianym

przypadku, niezale¿nie od stanu wyjœciowego, uwa¿am, ¿e

zakres zabiegu by³ zbyt szeroki. Nie zosta³a uszkodzona w ¿aden

istotny sposób okolica ³echtaczki, natomiast prawa warga sro-

mowa zosta³a w sposób prawie ca³kowity wyciêta, na godzi-

nie 23 nie ma jej nawet w najmniejszym fragmencie i to miej-

sce jest jeszcze zbliznowacia³e, ale rokuje dobrze, jeœli chodzi

o koñcowe wygojenie. W wiêkszym, aczkolwiek sk¹pym frag-

mencie pozosta³a lewa warga sromowa. Ca³oœæ obrazu poza-

biegowego pozwala stwierdziæ, ¿e zabieg zosta³ wykonany

w zbyt du¿ym zakresie i nie odpowiada on pojêciu »plastyka

warg sromowych«”.

W tym stanie rzeczy uznano odpowiedzialnoœæ dr. B. Jeœli zaœ
chodzi o roszczenia, to lekarz i jego ubezpieczyciel zawarli ugo-
dê z pacjentk¹, w której wyniku pani J. wyp³acono 40 tys. z³.

Pytanie redakcji: Czy w postêpowaniu przed ubezpieczycie-
lem czêsto zawierane s¹ ugody?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Czêsto mo¿e nie, ale ta for-
ma rozwi¹zania sporu miêdzy stronami jest coraz bardziej
powszechna. W sytuacji, w której nie ma w¹tpliwoœci, co do
odpowiedzialnoœci, ubezpieczyciele wol¹ zawrzeæ ugodê, aby
unikn¹æ d³ugotrwa³ych procesów, a – co istotniejsze – wyp³a-
ciæ sumarycznie ni¿sze œwiadczenie. Zawarcie ugody ³¹czy
siê z ustêpstwami stron w celu wczeœniejszego zakoñczenia
postêpowania. �

Rzecznik praw lekarza
z naszej izby – pierwszy
w Polsce dopuszczony
do postêpowania s¹dowego

w obronie zawodu lekarza

Rzecznik praw lekarza, reprezentujący

Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, przy-

stąpił do postępowania w sprawie przeciwko

jednemu z mazowieckich szpitali z powództwa

lekarza, któremu bezprawnie wypowiedziano

umowę o pracę w ramach rezydentury.

Celem działań RPL jest ochrona indywidual-

nych interesów lekarza, ale też interesów

zbiorowych środowiska lekarskiego.

Z
 proœb¹ o pomoc zg³osi³ siê do rzecznika lekarz rezydent,
któremu pracodawca w treœci wypowiedzenia umowy

nie wskaza³ przyczyny rozwi¹zania stosunku pracy. Szpital
argumentuje, ¿e nie jest do tego zobowi¹zany przepisami pra-
wa. Rzecznik praw lekarza po przeanalizowaniu stanu fak-
tycznego sprawy postanowi³ wszcz¹æ postêpowanie. W jego
ocenie przepisy dotycz¹ce umowy o pracê zawieranej na czas
okreœlony z lekarzem rezydentem s¹ przepisami szczególny-
mi w stosunku do przepisów kodeksu pracy, a umowa
z rezydentem jest szczególnym rodzajem umowy na czas okre-
œlony. Postêpowanie s¹dowe jest w toku.

Ponadto RPL poinformowa³ Ministerstwo Zdrowia o bezpraw-
nym rozwi¹zaniu stosunku pracy i wniós³ o wszczêcie postê-
powania wyjaœniaj¹cego. �

red.

Lekarze specjaliœci zainteresowani wykonywaniem

czynnoœci lekarza s¹dowego lub bieg³ego s¹dowego

proszeni s¹ o nadsy³anie zg³oszeñ listownie

do sekretariatu OIL w Warszawie

lub pod adresem e-mailowym:

sekretarz@oilwaw.org.pl

S¥DY OKRÊGOWE
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

POSZUKUJ¥ KANDYDATÓW
DO PE£NIENIA FUNKCJI LEKARZA S¥DOWEGO

LUB BIEG£EGO S¥DOWEGO
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„Najpotê¿niejsz¹ broni¹ w arsenale mo-

narchii jest jej tajemniczoœæ, z której bie-

rze siê jej majestat”. To cytat z serialu
„The Crown” przedstawiaj¹cego losy bry-
tyjskiej królowej El¿biety II. Po emisji
dokumentu nakrêconego w pa³acu Bu-
ckingham monarchia zosta³a pozbawio-
na przypisywanej dotychczas rodzinie
Windsorów wyj¹tkowoœci i idealnoœci.
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ARTUR DROBNIAK, zastêpca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,

cz³onek Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Majestat
medycyny

Gdy usłyszałem te słowa, wiedziałem, że staną
się tematem przewodnim artykułu. Dlaczego?
Bo gdy wymienimy w cytowanym zdaniu
słowo „monarchia” na „medycyna”, można
go w niemal niezmienionej formie odnieść
do sztuki lekarskiej.

Odczasów œredniowieczame-
dycyna kojarzona by³a ze
sztuk¹ tajemn¹, dostêpn¹

tylko wybranym, a ludzi j¹ praktykuj¹cych
otacza³ z czasem coraz wiêkszy szacunek.
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym nastê-
powa³a poprawa skutecznoœci terapii
i zwiêksza³a siê liczba praktykuj¹cych
sztukê medyczn¹, ros³a te¿ wiedza szero-
kich krêgów spo³eczeñstwa na temat dzia-
³añ medycznych. Wci¹¿ jednak, mimo
zwiêkszania siê liczby uniwersytetów, na
których wyk³adano medycynê, jej rozwój
nie by³ do koñca jednakowo szybki w ró¿-
nych czêœciach œwiata (bariery jêzykowe,
geograficzne i polityczne). Miêdzy inny-
mi dlatego choroba zapalna jelit w nomen-
klaturze miêdzynarodowej funkcjonuje
jako choroba Crohna, a nie Leœniowskie-
go. Dlatego te¿ ró¿ny jest stopieñ rozwo-
ju systemów opieki zdrowotnej oraz do-
stêpu do œwiadczeñ i id¹ca za tym œrednia
d³ugoœci ¿ycia ludzi.

W nie tak odleg³ej przesz³oœci pacjenci
wci¹¿ traktowali lekarzy z ogromnym sza-
cunkiem, bo dotykali oni materii, która
innym by³a nieznana i owiana tajemnic¹

– budowy i funkcjonowania ludzkiego cia³a. Wielkie zmiany
nast¹pi³y w tym zakresie wraz z rozwojem radia, telewizji i naj-
wiêkszej zdobyczy koñca XX w. – Internetu. Dostêp do facho-
wego piœmiennictwa nigdy nie by³ tak ³atwy, a wiele bran¿o-
wych portali przedstawia filmy instrukta¿owe dotycz¹ce no-
wych technik operacyjnych. Wniosek jest nastêpuj¹cy: Medy-

cyny nigdy nie by³o siê tak ³atwo uczyæ jak teraz.

Ale jest druga, ciemna strona tej dostêpnoœci wiedzy. Ów wspo-
mniany wczeœniej, swego rodzaju majestat medycyny jest frag-
ment po fragmencie rozbierany, tak jak my jesteœmy coraz bar-
dziej rozbierani przez modê. Dzisiaj obejrzenie wnêtrza jamy
brzusznej nie stanowi ¿adnego wyzwania, wystarczy wpisaæ
adres odpowiedniej strony internetowej. Znalezienie danych
o funkcjonowaniu uk³adu immunologicznego czy osi podwzgó-
rze – przysadka – tarczyca zajmie kilka, kilkanaœcie minut. In-
formacje jak leczyæ dan¹ chorobê? W zale¿noœci od dostêpno-
œci Ÿród³a – nie d³u¿ej ni¿ godzinê. Pacjent korzysta coraz chêt-
niej i wiêcej z „porad dr. Google’a”. I nie da siê ukryæ, ¿e
w sieci znajdzie fachow¹, dobrze przedstawion¹ wiedzê. Tyle
¿e stanowi ona mo¿e 5–10 proc. zamieszczonych w Internecie
materia³ów i zginie w zalewie tych ca³kowicie bezu¿ytecznych
lub czêsto fa³szywych informacji, niemaj¹cych zwi¹zku z Evi-
dence Based Medicine. Wydaje siê, ¿e dzia³alnoœæ blogerów
lekarzy mo¿e w tym aspekcie byæ ca³kiem pomocna. Musz¹
jednak pamiêtaæ, ¿e ci¹¿y na nich wielka odpowiedzialnoœæ, by
publikowane przez nich treœci nie pozostawia³y w¹tpliwoœci co
do poprawnoœci merytorycznej i obiektywizmu. Musz¹ te¿ opie-
raæ siê pokusie czerpania korzyœci finansowych z promowania
wybranych produktów medycznych, bo zawsze ju¿ internauci
bêd¹ oceniaæ ich przez pryzmat lekarza eksperta, nawet jeœli
daleko im do tego miana.

Korzystna edukacyjna dzia³alnoœæ ma, podobnie jak terapie,
powa¿ny efekt uboczny – medycyna zosta³a ca³kowicie odar-
ta z tajemniczoœci. Medycyna stoi przed œwiatem ca³kiem...

naga. Ale najwa¿niejsze, by umieæ odró¿niæ tê prawdziw¹ me-
dycynê od fa³szywki i podróbki. I to jest najwiêksze wyzwa-
nie dla wspó³czesnego pacjenta. Póki bêdzie szuka³ pomocy
u przygotowanych merytorycznie lekarzy (oby by³o ich jak
najwiêcej), póty medycyna bêdzie wielka. Szukanie pomocy
u znachorów, niestety wci¹¿ popularne, i wiara w s³usznoœæ
pogl¹dów rozpowszechnianych przez ruchy dyskredytuj¹ce
EBM doprowadz¹ do niejednej jeszcze ludzkiej tragedii...
Niech to te¿ bêdzie dla nas, lekarzy, motywacj¹ do ci¹g³ego
doskonalenia sztuki medycznej i w³asnych umiejêtnoœci. �
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Przy opracowywaniu doniesieñ korzysta³em z serwisów Associated Press, Focus, Deutsche Welle, amerykañskich Narodowych Instytutów Zdrowia oraz nauka.pap.com.pl.
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Defibrylator Mirowskiego
Przed 40 laty, w lutym 1980 r., amerykañski kardiolog pol-
skiego pochodzenia Michel Mirowski wszczepi³ w USA
pierwszy automatyczny defibrylator. Mirowski skonstruowa³
to urz¹dzenie wspólnie z Mortonem Mowerem (w kolejnych
pracach nad defibrylatorem uczestniczyli równie¿ Marlin
Stephen Heilman i Alois A. Langer). Obaj specjaliœci d³ugo
jednak musieli przekonywaæ kardiologów do swego roz-
wi¹zania – wspomina dr n. med. Magdalena Mazurak
z Oddzia³u Kardiologii Dzieciêcej Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego we Wroc³awiu. Artyku³ na temat
prototypu tego urz¹dzenia odrzuci³o kilka czasopism kar-
diologicznych. Ostatecznie opublikowano go w magazy-
nie dla... internistów.

Tajemnice hormonów
Naukowcy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warsza-
wie i Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie odkryli
nowe mechanizmy pozatarczycowego dzia³ania hor-
monu TSH. „Nasz Dziennik” informuje, ¿e
wspólne badania prowadzono od marca do
sierpnia 2019 r. „Okaza³o siê, w wyniku jed-

nej z zastosowanych analiz, ¿e TSH nieza-

le¿nie od innych hormonów i parametrów

biochemicznych wp³ywa³ na ukrwienie i funk-

cjê nerek, czego do tej pory nikt w literaturze

nie opisa³” – mówi cytowany w gazecie pp³k
dr hab. n. med. Marek Saracyn, kierownik
zespo³u badawczego.

Lek na alergiê
Amerykañska Agencja ¯ywnoœci
i Leków (FDA) zatwierdzi³a pierw-
szy lek stosowany w profilaktyce za-
gra¿aj¹cych ¿yciu reakcji alergicznych
u dzieci zmagaj¹cych siê z uczuleniem na
orzeszki ziemne. Nowy lek – Palforzia – mo¿e byæ podawa-
ny dzieciom w wieku od 4 do 17 lat w celu z³agodzenia po-
tencjalnie œmiertelnych reakcji na spo¿ycie orzeszków ziem-
nym – informuje serwis Focus.pl. Chocia¿ pacjenci nadal
powinni ich unikaæ, preparat bêdzie dodatkowym œrodkiem
zapobiegawczym w razie przypadkowego kontaktu
z alergenem.

Zanieczyszczenie powietrza
Koncentrowanie siê wy³¹cznie na obni¿eniu poziomu PM2,5
w powietrzu mo¿e przynieœæ jeszcze wiêksze zagro¿enie dla
zdrowia – donosi czasopismo „PNAS”. W wielu miastach
na ca³ym œwiecie stê¿enie py³u zawieszonego o maksymal-
nej œrednicy 2,5 mikrometra (PM2,5) narusza wytyczne

Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Powszechnym Ÿró-
d³em tego rodzaju zanieczyszczeñ s¹ pojazdy. Jednak ame-
rykañsko-chiñskie badania wykaza³y, ¿e samo zmniejszenie
zanieczyszczenia PM2,5 nie poprawi jakoœci powietrza
w mieœcie. Chodzi o cz¹steczki o jeszcze mniejszej œrednicy
– poni¿ej 50 nanometrów. Wczeœniejsze prace pozwoli³y
powi¹zaæ obecnoœæ tak drobnego py³u z problemami zdro-
wotnymi, m.in. z wadami wrodzonymi – czytamy na ³amach
serwisu nauka.pap.com.pl.

Fiasko szczepionki przeciw HIV
Associated Press informuje, ¿e próbna szczepionka przeciw-
ko HIV, któr¹ podawano czêœci uczestników badañ podjê-
tych w Republice Po³udniowej Afryki, okaza³a siê niesku-
teczna. W badaniach prowadzonych od 2016 r. w RPA
– jednym z krajów z najwiêksz¹ liczb¹ infekcji HIV – wziê-
³o udzia³ 5,4 tys. osób. Spoœród tych, którym podano próbn¹
szczepionkê, zachorowa³o 129. W grupie kontrolnej liczba
zachorowañ wynios³a 123 – poda³y amerykañskie Narodo-

we Instytuty Zdrowia, które finansowa³y badania. Cho-
cia¿ nieskuteczna szczepionka nie zagra¿a zdrowiu osób,
którym j¹ zaaplikowano, zapad³a decyzja o zaprzesta-
niu jej stosowania.

Loteria o ¿ycie
Szwajcarski koncern farmaceutyczny Novartis roz-

pocz¹³ w Niemczech akcjê rozlosowania swojej terapii
genowej wœród setki ma³ych dzieci chorych na

rdzeniowy zanik miêœni. Chodzi o najdro¿-
szy na œwiecie lek – Zolgensma – prze-

znaczony dla dzieci w wieku poni¿ej
dwóch lat, które cierpi¹ na rdzenio-
wy zanik miêœni – podaje niemiecki
serwis Deutsche Welle (dw.com).

Jednorazowa terapia preparatem
kosztuje oko³o 2 mln euro. Zgodê na

losowe wy³anianie dzieci do leczenia wyda³ Insty-
tut Paula Ehrlicha w Langen.

Sen a zdrowie psychiczne dzieci
Czasopismo naukowe „Molecular Psychiatry” informuje, ¿e
czas spêdzany przed monitorem oraz presja zwi¹zana ze
szko³¹ lub zajêciami pozaszkolnymi mog¹ przyczyniaæ siê
do tego, ¿e wiele dzieci nie przesypia w nocy zalecanej licz-
by godzin. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 12 lat od-
powiednia d³ugoœæ snu wynosi 9–12 godzin. Wczeœniejsze
badania wykaza³y jednak, ¿e oko³o 60 proc. dzieci w Sta-
nach Zjednoczonych œpi krócej ni¿ 8 godzin – alarmuj¹
naukowcy z University of Warwick. �

Jaros³aw Kosiaty

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – POLSKA I ŚWIAT
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Co by³o pierwsze: œpiew
czy medycyna?

Zami³owanie do obu dziedzin mia-
³am od dziecka. Od najm³odszych
lat chcia³am byæ lekarzem. Ale

równie¿ wiedzia³am, ¿e chcê œpiewaæ i tañ-
czyæ. By³am zakochana w polskich tañ-
cach i muzyce ludowej. Urodzi³am siê
i wychowywa³am w Lublinie, a tam s¹ do-
bre zespo³y folklorystyczne. Mia³am
osiem lat, gdy namówi³am mamê, aby za-
prowadzi³a mnie na przes³uchanie. Tak tra-
fi³am do Zespo³u Pieœni i Tañca „Lublin”,
z którym wystêpowa³am przez ca³y okres
nauki w szkole podstawowej. W szkole

œredniej znalaz³am siê w zespole studenckim Akademii Rol-
niczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego). By³am
w nim najm³odsza, ale zosta³am solistk¹. Uczy³am siê gry
na fortepianie w ognisku muzycznym, a z czasem zaczê-
³am uczêszczaæ na lekcje œpiewu. Trenowa³am równie¿ judo
i siatkówkê. Mój grafik by³ napiêty, ale opanowa³am zasa-
dy dobrej organizacji.

Decyzja o wyborze studiów przysz³a ³atwo?

W klasie maturalnej mia³am moment wahania, czy wybraæ
œpiew, czy stomatologiê. Po przeanalizowaniu wszystkich za
i przeciw zdecydowa³am, ¿e bêdê zdawa³a na stomatologiê,

Sopran liryczny
Sylwia Skowrońska-Łańcucka jest lekarzem stomatologiem,
absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie.
Studiowała również kosmetologię dla lekarzy w Katowicach.
Pracę w gabinecie łączy z pasją artystyczną. Śpiewa
sopranem lirycznym. Jest laureatką I Festiwalu Piosenki
Lekarzy zorganizowanego przez OIL w Warszawie.

PO GODZINACH
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a naukê œpiewu kontynuowa³a prywatnie. Przygotowuj¹c siê
do egzaminów, zawiesi³am dzia³ania artystyczne. Przez
pierwsze dwa lata studiowa³am w Bia³ymstoku. Tam trafi-
³am do chóru uniwersyteckiego. Uczy³am siê œpiewu
u Zofii G³adyszewskiej. Od trzeciego roku studiowa³am ju¿
w Warszawie. Zaczê³am œpiewaæ w Zespole Pieœni i Tañca
Politechniki Warszawskiej, w którym by³am solistk¹. W tym
czasie ponownie rozwa¿a³am podjêcie studiów wokalnych.
By³am na przes³uchaniu u prof. Krystyny Szostek-Radko-
wej, dowiedzia³am siê, ¿e mogê zdawaæ, ale wiedzia³am, ¿e
nie uda mi siê po³¹czyæ nauki na dwóch uczelniach. Podjê-
³am ostateczn¹ decyzjê: zawodowo zwi¹za³am siê z medy-
cyn¹, a muzyka pozosta³a moj¹ wielk¹ pasj¹.

Obie dziedziny s¹ wymagaj¹ce. Czy ³atwo ³¹czyæ pracê
lekarza z aktywnoœci¹ artystyczn¹?

Musia³am zrobiæ przerwê na specjalizacjê, urodzi³am dzie-
ci. Szybko jednak zatêskni³am za œpiewem. Zosta³am cz³on-
kiem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra.
Za p³ytê „Laudate Dominum”, na której solo œpiewam ko-
lêdê, zespó³ zosta³ uhonorowany Fryderykiem 2011.
W Musica Sacra podszkoli³am siê wokalnie. Prowadzê w³a-
sny gabinet z siostr¹, wiêc ³atwiej mi ³¹czyæ pracê z udzia-
³em w próbach, koncertach. Nie mogê jednak zrzuciæ
wszystkiego na barki wspó³pracowników.

W jakim repertuarze czuje siê pani najlepiej?

Od pewnego czasu wspó³pracujê z by³ymi cz³onkami ze-
spo³u Politechniki Warszawskiej. Przygotowujemy spekta-
kle o tematyce ludowej i nie tylko. Ostatnie nasze przed-
stawienie nawi¹zuje do przedwojennego kabaretu Fryde-
ryka Jarosyego. To barwne widowisko z orkiestr¹, stroja-
mi, czardaszem, pasodoble, walcem i tangiem. Gram w nim
rolê divy, wiêc œpiewam utwory operetkowe. Ale kocham
równie¿ pieœni ludowe, muzykê powa¿n¹. Wszystko zale-
¿y od utworu.

Œpiewa pani równie¿ w chórze OIL w Warszawie
Medicantus.

Zaczê³o siê od tego, ¿e chcia³am do chóru zg³osiæ kole¿an-
kê. W zespole s¹ tak sympatyczni ludzie i daj¹ tak fanta-
styczne koncerty, równie¿ z orkiestr¹ Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, ¿e nie mog³am zrezygnowaæ. Za-
chêcam lekarzy, aby œpiewali z nami. Muzyka i œpiew nios¹
radoœæ i przeciwdzia³aj¹ wypaleniu zawodowemu.

Czy pacjenci wiedz¹, ¿e leczy ich sopran liryczny?

Tak. Chêtnie uczestnicz¹ w koncertach. Dyplom dla laure-
atów Fryderyka zawiesi³am w moim gabinecie. Nie œpie-
wam, kiedy leczê pacjenta, ale muzyka jest czêœci¹ mojego
¿ycia. To nie hobby, lecz pasja. Doceniam, ¿e mam mo¿li-
woœci ³¹czyæ j¹ z prac¹ zawodow¹. �

Rozmawia³a Anetta Chêciñska

Z³oty Jubileusz

uzyskania absolutorium

rocznik 1964–1970 w Warszawie

G³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê 27.06.2020 r.,

o godz. 11.00, w Centrum Dydaktycznym WUM,

przy ul. Trojdena 2 w Warszawie,

a po nim spotkanie towarzyskie

w Klubie Lekarza, przy ul. Raszyñskiej 54.

Koszt 380 z³ – p³atne na konto (do koñca maja br.):
Ewa Szmerdt-Sisicka, 84 1750 0012 0000 0000 1204 8416
z zagranicy: SWIFT PPABPLPKXXX

Kopie dyplomów prosimy przesy³aæ do 2.04.2020 r.,
pod adresem e-mailowym: lekarski@wum.edu.pl

Komitet organizacyjny:
Wies³aw Nies³uchowski, 22-659-88-32,
Maria Sergiej Balcerzak, 693-345-683,
Ewa Szmerdt-Sisicka, 302-701-982.

„Optymalizacja opieki nad pacjentem

z mukowiscydoz¹”

organizowanym przez Zak³ad i Klinikê Mukowiscydozy
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Szkolenie odbêdzie siê 24.04.2020 r., o godz 9.00,
w sali wyk³adowej Szpitala Dzieciêcego SZPZOZ

im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leœnym,
ul. Marii Konopnickiej 65.

Za udzia³ w szkoleniu przys³uguje 8 pkt. edukacyjnych.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie:
www.pcfs.pl

Zg³oszenia prosimy kierowaæ pod adresem:
clm@szpitaldziekanow.pl

Tel. kontaktowy: 22-76-57-402.

ZAPRASZAMY DO UDZIA£U

W BEZP£ATNYM SZKOLENIU

„MUKOWISCYDOZA

DLA LEKARZY RODZINNYCH”
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Od
 4 do 6 stycznia 2020 r. odbywa³ siê XIX Ogólnopolski

Turniej Tenisowy Lekarzy „Trzech Króli”. Zawody, pod
egid¹ Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy, rozegrano
na kortach Scout przy ul. Drogowców 12 w Czêstochowie.

OIL w Warszawie reprezentowali: Bo¿enna Kêdzierska (3. miejsce
w singlu kat. +60, 1. miejsce w deblu kat. +55), Jan Mroczek
(æwieræfina³ w singlu kat. +70, 2. miejsce w deblu kat. +65),
Andrzej Bachurski (3. miejsce w singlu kat. +60), Micha³ Jêdrze-
jewski (3. miejsce w singlu kat. +45, 1. miejsce w deblu kat. Open),
Maciej Pilch (3. miejsce w singlu kat. Open, 2. miejsce w deblu
kat. Open).

Wiêcej informacji dotycz¹cych turniejów: www.pstl.pl.�

Artur Barlik

Turniej tenisowy PSTL

Czêstochowa 2020

Okrêgowa Izba Lekarska w Gdañsku zaprasza na

XI Ogólnopolskie Regaty
¯eglarskie Lekarzy w Klasie Puck
29–31 maja 2020 r. (sobota, niedziela) na Zatoce Puckiej

Zg³oszenia udzia³u w regatach nale¿y przesy³aæ do 23 kwietnia 2020 r.

do Okrêgowej Izby Lekarskiej w Gdañsku (wy³¹cznie e-mailowo: sekretariat@oilgdansk.pl).

Druk zg³oszenia (do pobrania ze strony www.oilgdansk.pl zak³adka

„Po pracy – wydarzenia kulturalne i sportowe”) prosimy wype³niæ i z zeskanowanym potwierdzeniem

wp³aty wpisowego na konto HOM przes³aæ pod adresem: sekretariat@oilgdansk.pl

Informacji udzielaj¹: Marcin Szczêœniak – organizator regat, tel.: 603-696-160,

oraz S³awomir Dêbicki – sprawy techniczne, tel.: 501-674-698, 58-673-21-50.

Informacje o regatach i ³odzi Puck mo¿na znaleŸæ na stronie: www.klasapuck.org. �

Bo¿enna Kêdzierska i Ma³gorzata Pawelec
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Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie
zaprasza swoich cz³onków, lekarzy
i lekarzy dentystów, do udzia³u

w konkursie o tematyce „Lekarz i jego hob-
by” oraz „Historia medycyny wileñskiej”. Dwa
zwyciêskie teksty zostan¹ wy³onione przez
przedstawicieli Komisji Wspó³pracy z Zagra-
nic¹ ORL w Warszawie. Ich autorzy wejd¹
w sk³ad delegacji izby na Jubileuszow¹ Kon-
ferencjê Naukow¹ pt. „Historia medycyny wi-
leñskiej” oraz „Lekarz i jego hobby”, poœwiê-
con¹ 30-leciu Polskiego Stowarzyszenia
Medycznego na Litwie, która odbêdzie siê
w Wilnie 10–13 wrzeœnia 2020 r. Podczas ob-
rad zwyciêzcy konkursu zaprezentuj¹ swoje
prace. Organizatorem konferencji jest PSML,
a partnerami Ambasada Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Wilnie, Wydzia³ Medyczny Uniwer-
sytetu Wileñskiego oraz Federacja Polonijnych
Organizacji Medycznych.

– Praca lekarza daje ogromn¹ satysfak-

cjê, ale jest te¿ niezwykle obci¹¿aj¹ca

psychicznie i fizycznie – mówi Agnieszka

Serwan, przewodnicz¹ca Komisji Wspó³-

pracy z Zagranic¹ ORL w Warszawie. – Bardzo wa¿ne, aby

znaleŸæ równowagê miêdzy ¿yciem zawodowym, rodzinnym

i czasem wolnym. Oddawanie siê swojemu hobby zmniejsza

stres, pozwala zrelaksowaæ siê po ciê¿kim dy¿urze, a d³ugofa-

lowo redukuje ryzyko wypalenia zawodowego. Gdy do naszej

komisji dotar³o zaproszenie na 30-lecie Polskiego Stowarzy-

szenia Medycznego na Litwie, zakie³kowa³ pomys³ zorganizo-

wania konkursu. Myœlê, ¿e cz³onkowie naszej izby mog¹ mieæ

bardzo ciekawe, a mo¿e nawet nietypowe pasje i liczê, ¿e bêd¹

chcieli o nich opowiedzieæ kolegom. Byæ mo¿e zara¿¹ nimi

innych. Oczywiœcie, zachêcamy równie¿ uczestników do zmie-

rzenia siê z tematem historii medycyny wileñskiej. A nagroda

jest atrakcyjna, poniewa¿ poza udzia³em w konferencji zapla-

nowano zwiedzanie Wilna i uroczyst¹ kolacjê w ulubionym

miejscu wypoczynku mieszkañców miasta – na Belmoncie.

Prosimy o zapoznanie siê z regulaminem konkursu, który

zamieszczony jest na stronie www.izba-lekarska.pl.

Teksty konkursowe ze streszczeniem (licz¹cym maksymal-

nie 2,5 tys. znaków ze spacjami) i zg³oszeniem udzia³u

w konkursie, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do jego regulami-

nu, nale¿y dostarczyæ do siedziby izby (osobiœcie, za poœred-

nictwem poczty, kurierem lub drog¹ elektroniczn¹ – pod

adresem e-mailowym: biuro@oilwaw.org.pl lub komisjaza-

graniczna@oilwaw.org.pl) do 15 marca 2020 r. �             ach

W nagrodê do Wilna!
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BEZPŁATNA OPIEKA PRAWNA
Pomoc prawna obejmuje w bardzo szerokim zakresie obszary prawa

zwi¹zane z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz ¿ycia prywatnego.

– Tel.: 728-988-518 (w godz. 9.00–21.00), 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

Szczegó³y pomocy prawnej i opis us³ug dla cz³onków OIL w Warszawie

zamieszczono na stronie www.izba-lekarska.pl.

RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY
Gdy urodzi Ci siê dziecko, skorzystaj z izbowego becikowego!

Nieprzekraczalny termin sk³adania wniosków – 6 miesiêcy.

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.

Zg³oœ siê! – mo¿esz uzyskaæ pomoc finansow¹. Kontakt tel.: 22-542-83-33.

DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Z OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

www.izba-lekarska.pl

KORZYSTAJ TANIEJ Z OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Jeœli lubisz uprawiaæ sport, zamów kartê FitProfit.

By wysz³o Ci na zdrowie.

I ciesz siê wolnym czasem!

BEZPŁATNY DRUK RECEPT DLA LEKARZY SENIORÓW

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

Wy³¹cznie w œrodê, w godz. 12.00–15.00

Informacje u Renaty Sobolewskiej, tel.: 22-542-83-30.

Druk odbywa siê na parterze w BOL. Do wydruku s¹ potrzebne: PIN i has³o z NFZ.

WYNAJMIJ BEZPŁATNIE SALĘ

w siedzibie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Jeœli jesteœ cz³onkiem OIL,

zorganizujesz tu konferencjê, spotkanie biznesowe lub towarzyskie.

NAWET CO DRUGI LEKARZ MOŻE BYĆ WYPALONY
Wypalenie zawodowe objawia siê uczuciem fizycznego i psychicznego przemêczenia,

ci¹g³ym zniechêceniem i poirytowaniem, utrat¹ satysfakcji z pracy, zwiêksza ryzyko

zaburzeñ snu, depresji, uzale¿nieñ.

Jeœli chcesz porozmawiaæ o tym, w jaki sposób mo¿emy Ci pomóc,

zadzwoñ, napisz lub przyjdŸ do OIL w godzinach dy¿uru pe³nomocnika ds. zdrowia lekarzy.

Tel.: 660-672-133, e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl.

IZBA DLA LEKARZY
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie

zapraszaj¹ wszystkich lekarzy seniorów na bezp³atne szkolenie: „e-us³ugi w ochronie zdrowia w 2020 r.”.

Na spotkaniu przybli¿ymy Pañstwu zagadnienia zwi¹zane z e-recept¹, e-skierowaniem

oraz internetowym kontem pacjenta (IKP),

a tak¿e powiemy o tym, co jest planowane w najbli¿szym czasie w obszarze e-zdrowia.

Szkolenie odbêdzie siê 2 kwietnia 2020 r., o godz. 16.00, w siedzibie OIL w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18.

Zg³oszenia na szkolenie –  tel.: 22-542-83-75, 22-542-83-76, 22-542-83-77.

ZAPRASZAMY

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

nr konta:

34 2030 0045 1170 0000 0330 4290
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Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków: 31 marca 2020 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 OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PRO SENIORE

Szkolenia dla seniorów

Fundacja Pro Seniore czyni wiele starañ, aby pozyskaæ jak najwiêcej œrodków na szczytny cel, jakim jest niesienie
pomocy chorym, niepe³nosprawnym i samotnym seniorom.

Dbaj¹c o zdrowie fizyczne swoich podopiecznych, w roku 2019 fundacja przeznaczy³a kwotê ponad 10 tys. z³ na dofinansowa-
nie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. £¹czna wartoœæ œrodków wydanych na pomoc
pensjonariuszom Domu Lekarza Seniora wynios³a ponad 9 tys. z³. Na udzia³ w kampanii spo³ecznej #WspólneŒwiêta wydano
3690 z³. Dofinansowujemy tak¿e obiady dla seniorów, na które zapraszamy w poniedzia³ki i czwartki, w godz. 12.00–14.00, do
Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyñskiej 54.

Fundacja Pro Seniore ma status organizacji po¿ytku publicznego i uprawniona jest do uzyskania 1 proc. podatku dochodowego
od osób fizycznych. Aby wspomóc podopiecznych fundacji, wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazaæ nasz numer KRS.

Z dum¹ informujemy, ¿e z zeznañ podatkowych za rok 2018 otrzymaliœmy 25 772,11 z³. Serdecznie dziêkujemy wszystkim
Darczyñcom.

DLA SENIORÓW

Fundacja Pro Seniore

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

e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.proseniore.pl
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IX Konferencja
Ochrony Zdrowia
CHOROBY WIEKU PODESZ£EGO

28 marca 2020 r.   godz. 10.00

Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Aula Jana Paw³a II

www.bic-uksw.pl

Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie oraz

wspó³organizatorzy: Wydzia³ Medyczny Collegium Medicum UKSW, Ko³o Naukowe Teologów UKSW, Zakon Szpitalny œw. Jana

Bo¿ego Bonifratrzy, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³ów Medycznych Uniwersytetu Jagielloñskiego, Katolickie

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddzia³ Ziemi Radomskiej, Samodzielny Publiczny Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej

im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze, Okrêgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu zapraszaj¹

Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego

ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW

Co uzdrowiona

Samarytanka

mówi

do medyków?

prowadzi s. dr Katarzyna Kasiñska

28–29 marca 2020 r.

godz. 17.00

Warszawa
aula w budynku przy ul. Floriañskiej 3

Rekolekcje dla medyków

25–27 marca 2020 r.

godz. 18.00

Koœció³ sióstr wizytek w Warszawie

Krakowskie Przedmieœcie 34

Rekolekcjonista: ks. prof. Andrzej Muszala

OGŁOSZENIA
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Jerzy Pawe³ Janowicz urodzi³ siê
w Katowicach w 1946 r. Studia me-
dyczne odby³ w Warszawie, dyplom
lekarza uzyska³ w 1970 r. Ju¿ na stu-
diach zyska³ przydomek „Slim” („Œli-
mak”). Na sta¿ podyplomowy zosta³

skierowany do Szpitala Praskiego, w którym pracowa³ nie-
przerwanie do koñca ¿ycia, specjalizuj¹c siê w chirurgii. Jego
domen¹ by³a praca chirurga urazowego, a wiêkszoœæ ¿ycia
zawodowego up³ynê³a Mu na ostrych dy¿urach. Wielokrotnie
z pasj¹ opowiada³ nam o najciekawszych przypadkach ze swo-
jej zabiegowej praktyki, sytuacjach, które wtedy znaliœmy tylko
z filmów amerykañskich. To by³ Jego Bronx, którego nigdy
nie porzuci³. Wszyscy przyjaciele i znajomi wiedzieli, ¿e
w razie problemów zdrowotnych zawsze mo¿na uzyskaæ po-
moc w szpitalu u „Œlimaka”. W dowód uznania dla sprawne-
go chirurga i wieloletniego pracownika Szpital Praski uczci³
Go po œmierci, wystawiaj¹c poczet sztandarowy na uroczy-
stoœci pogrzebowe.

Jego drug¹ pasj¹, poza prac¹ w szpitalu, by³o zabezpieczanie
medyczne olimpiad specjalnych, podczas których pe³ni³ obo-
wi¹zki g³ównego lekarza. Wzi¹³ udzia³ w Œwiatowych Igrzy-
skach Olimpiad Specjalnych, które odby³y siê: w USA (czte-
ry razy), Kanadzie, Japonii, Korei P³d, Austrii, Irlandii,
Chinach, Grecji. Ponadto by³ wyk³adowc¹ na konferencjach
ruchu Olimpiad Specjalnych, prowadzi³ te¿ szkolenia z udzie-
lania pierwszej pomocy w ró¿nych warunkach. Przez wiele
lat by³ wyk³adowc¹ w Zak³adzie Medycyny Sportowej Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Za swoje od-
danie w pracy chirurga i zas³ugi dla sportu niepe³nospraw-
nych zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi przez
prezydenta RP.

Pozna³am „Œlimaka” w 1990 r., gdy zosta³am zaproszona do
Komitetu Organizacyjnego Spotkañ Rocznika 1970. Pocz¹t-
kowo pozostawa³ w cieniu dr. A. Fabisiaka, który powo³a³ nasz
komitet. Po œmierci dr. Fabisiaka inicjatywê zacz¹³ przejmo-
waæ „Œlimak”. By³ cz³owiekiem wielkiego uroku i nienarzu-
caj¹cej siê osobowoœci, ale daj¹cym poczucie pewnoœci. Re-
alizuj¹cy obietnice, rzeczowy, a przy tym dowcipny i pe³en
humoru. No i ta niezaprzeczalna elegancja! Razem przepra-
cowaliœmy 30 lat, stwarzaj¹c kolegom mo¿liwoœci odnowie-
nia kontaktów i zacieœnienia wiêzi, co jest szczególnie wa¿ne
z up³ywem lat. W pracach komitetu ogromn¹ rolê odegra³a
Jego bieg³oœæ w pos³ugiwaniu siê komputerem, a tak¿e do-
œwiadczenie zdobyte na olimpiadach.

Równie¿ teraz zaanga¿owa³ siê intensywnie w przygotowa-
nia Z³otego Jubileuszu, a pomys³ów mia³ moc. Niestety, los
przerwa³ tê dzia³alnoœæ.

„Slim”, mimo wszystko zawsze bêdziesz z nami, dopóki dzia³a
nasz komitet.

Maria Sergiej Balcerzak

Z ogromnym ¿alem informujemy,

¿e 11 lutego 2020 r. odesz³a nasza Kole¿anka

– wieloletni nauczyciel akademicki,

adiunkt Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med.

El¿bieta KuŸma-Mroczkowska

oddany lekarz ma³ych i wiêkszych pacjentów,

specjalista w zakresie pediatrii i nefrologii dzieciêcej,

badacz problemów zespo³u nerczycowego

i k³êbuszkowych zapaleñ nerek u dzieci, Dobry Cz³owiek.

Wyrazy szczerego wspó³czucia mê¿owi, synom

i ca³ej rodzinie sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy

z Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii WUM.

WSPOMNIENIA

W
 Ministerstwie Zdrowia opraco-

wano w ostatnim czasie dwa projekty

Jerzy Pawe³ Janowicz
(1946–2019)

10 lutego w Bukowinie Tatrzañskiej

zginê³a w tragicznym wypadku wraz z Córkami

– 15-letni¹ Klar¹, uczennic¹ szko³y podstawowej,

oraz 21-letni¹ Wiktori¹,

studentk¹ pierwszego roku stomatologii PUM,

Kasia Juchniewicz

absolwentka PUM w Szczecinie, rocznik 1992.

£¹czymy siê w bólu z Ich Najbli¿szymi.

Kole¿anki z roku:

Beata Lewicka, Ula Choiñska, Ma³gorzata Koœciuszko,

Ula W³odarek, Ola Hajok-Utracka

Z ogromnym smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ

o tragicznej œmierci

dr

Katarzyny Juchniewicz

i Jej Córek.

Rodzinie i Bliskim

sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

£ukasz Jankowski,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie
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OKIEM NFZ

Transport
medyczny
od 2020 r.

1) zapewnienia ³¹cznoœci umo¿liwiaj¹cej przyjmowanie
informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontaktu z zespo-
³em transportu medycznego,

2) okreœlenia zasad organizacji przyjmowania zg³oszeñ
zapotrzebowania na transport ZTM,

3) poinformowania o zasadach organizacji œwiadczeñ wszyst-
kich podmiotów leczniczych (szpitali) na obs³ugiwanym
przez niego obszarze oraz w³aœciwego oddzia³u funduszu.

W sk³adzie zespo³u transportu medycznego musz¹ byæ co naj-
mniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych
czynnoœci ratunkowych, w tym pielêgniarka lub ratownik
medyczny. W przypadkach uzasadnionych medycznie w sk³ad
zespo³u mo¿e wchodziæ lekarz z podmiotu zlecaj¹cego (szpi-
tala). W przypadku gdy zlecaj¹cy lekarz zdecyduje, ¿e pacjent
przebywaj¹cy na oddziale ze wzglêdu na stan zdrowia musi
zostaæ przewieziony pod opiek¹ lekarza, szpital ma obowi¹-
zek zapewniæ opiekê lekarza i bêdzie on wchodzi³ w sk³ad
zespo³u jako dodatkowa osoba.

Œrodek transportu sanitarnego musi spe³niaæ warunki technicz-
ne i jakoœciowe okreœlone w Polskich Normach zgodnych
z normami europejskimi, posiadaæ niezbêdne wyposa¿enie,
m.in. kardiomonitor, pulsoksymetr, defibrylator i respirator
transportowy. W przypadkach uzasadnionych medycznie do-
datkowe wyposa¿enie wymagane podczas transportu pacjen-
ta zapewnia szpital zlecaj¹cy transport medyczny.

Ca³odobowa dostêpnoœæ zespo³ów do realizacji zleceñ trans-
portu miêdzyszpitalnego umo¿liwi szybsze kierowanie pacjen-
tów wymagaj¹cych specjalistycznego leczenia do w³aœciwych
oœrodków. Zatrudnianie zespo³ów transportu medycznego
pozwoli na niewykorzystywanie zespo³ów ratownictwa me-
dycznego do transportów miêdzyszpitalnych w stanie nag³e-
go zagro¿enia ¿ycia, które – zgodnie z ustaw¹ o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym – nie mog¹ wykonywaæ medycz-
nych czynnoœci ratunkowych wobec osób bêd¹cych pacjenta-
mi szpitala. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e podmioty lecz-
nicze nie s¹ zwolnione z obowi¹zku zapewniania transportu
sanitarnego pacjentom szpitala w sytuacjach innych ni¿ wy-
mienione tutaj.

Œwiadczenia realizowane przez zespo³y transportu medycz-
nego bêd¹ finansowane ze œrodków NFZ w ramach odrêbnie
zawieranych umów, po przeprowadzeniu i rozstrzygniêciu
postêpowañ, o których mowa na pocz¹tku tekstu. Informacje
o wybranych œwiadczeniodawcach, którzy bêd¹ realizowali
od 1 marca 2020 r. przedmiotowe œwiadczenia, zostan¹ za-
mieszczone na stronie internetowej Mazowieckiego OW NFZ
pod adresem: www.nfz-warszawa.pl. �

Anna Ludwiczak

naczelnik Wydzia³u S³u¿b Mundurowych MOW NFZ

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami ze-
spó³ transportu medycznego przez ca³¹ dobê udziela
œwiadczeñ w przypadku koniecznoœci transportu sa-
nitarnego miêdzy placówkami realizuj¹cymi œwiad-
czenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego
w nastêpuj¹cych stanach chorobowych:

1) niewydolnoœæ oddechowa wymagaj¹ca sztucznej wentylacji,
2) niewydolnoœæ uk³adu kr¹¿enia,
3) stany wymagaj¹ce interwencji chirurgicznej i po zabiegach,
4) inne (np. drgawki).

Œwiadczenie obejmuje transport oraz udzielenie
œwiadczeñ, w szczególnoœci w przypadku koniecz-
noœci niezw³ocznego wykonania zabiegu w innej pla-
cówce lub zachowania ci¹g³oœci leczenia u innego
œwiadczeniodawcy.

Zlecaj¹cym transport jest podmiot leczniczy realizu-
j¹cy œwiadczenia gwarantowane z zakresu leczenia
szpitalnego, na zlecenie którego zespó³ transportu me-
dycznego realizuje ww. œwiadczenia. Œwiadczenio-
dawca przyjmuj¹cy zlecenia transportu w pierwszej
kolejnoœci realizuje zg³oszenia z obszaru dzia³ania,
który jest przez niego obs³ugiwany, z uwzglêdnie-
niem stopnia pilnoœci wp³ywaj¹cych zg³oszeñ doty-
cz¹cych transportu medycznego, wynikaj¹cego ze
stanu zdrowia pacjenta. Ponadto zobowi¹zany jest do:

Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 19 grudnia
2019 r. og³osi³ postêpowanie w sprawie za-

warcia umów dotycz¹cych udzielania œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej – pomocy doraŸnej i transportu sani-
tarnego przez zespo³y transportu medycznego, obo-
wi¹zuj¹cych od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2023.
Województwo mazowieckie zosta³o podzielone na
piêæ obszarów dzia³ania (obejmuj¹cych grupy powia-
tów) z mo¿liwoœci¹ zakontraktowania 19 zespo³ów
transportu medycznego.
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Biuro OIL jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00–16.00.

02-512 Warszawa, ul. Pu³awska 18; NIP 522-00-02-357; tel.: 22-542-83-48; biuro@oilwaw.org.pl

Biuro Obs³ugi Lekarza jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.45–15.45, w œrodê w godz. 8.45–17.45.
W celu zapewnienia profesjonalnej obs³ugi prosimy o uwzglêdnienie czasu niezbêdnego do za³atwienia sprawy w godzinach pracy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pełnomocnik ds. operacyjnych Piotr Winciunas, tel. 22-54-28-345

Komisja ds. Nauki i Kształcenia,
tel. 22-54-83-33

Komisja Współpracy z Zagranicą,
tel. 22-542-83-90

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

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

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

Rzecznik praw lekarza,
tel. 22-542-83-29

Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów,
tel. 22-542-83-90

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Lekarzy i Lekarzy Dentystów,
tel. 22-542-83-71, 22-542-83-75, 22-542-83-76,
22-542-83-77, faks 22-542-83-65, odz@oilwaw.org.pl

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

Mediator, tel. 22-542-83-29

Zespół ds. Wypalenia Zawodowego, tel. 22-542-83-80

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

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

Grupa Balinta, tel. 22-54-83-80

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

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

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

Delegatura Radomska

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

Fundacja Pro Seniore,
tel. 22-542-83-30 odz@oilwaw.org.pl

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Ewelina Bobek-Pstrucha,
tel. 22-542-83-22, 22-542-83-24, 22-542-83-27

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

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

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

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

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

Kasa, tel. 22-542-83-34
czynna w poniedziałek i wtorek od godz. 9.00 do 15.30,

w środę – od 9.00 do 17.00,
w czwartek i piątek – od 9.00 do 15.30

(przerwa codziennie od godz. 13.30 do 14.00)

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

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

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

Okręgowa Komisja Wyborcza, tel. 22 542-83-48

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze

w Ochronie Zdrowia,
tel. 22-542-83-30

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

Komisja Bioetyczna przy OIL w Warszawie,
tel. 22-542-83-12

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