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WSPARCIE DLA LEKARZY

Do
 naszej izby trafi³y œrodki ochrony indywidualnej spro-

wadzone z Chin, kupione przez Fundacjê Lekarze Le-

karzom dzia³aj¹c¹ przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, przezna-

czone dla lekarzy i lekarzy dentystów cz³onków OIL

w Warszawie. Sprzêt zosta³ kupiony w ramach akcji humani-

tarnej dziêki darczyñcy – fundacji prowadzonej przez Domi-

nikê Kulczyk „Kulczyk Foundation”.

Uwzglêdniaj¹c wolê g³ównego darczyñcy, specjalny zespó³

dzia³aj¹cy na podstawie uchwa³y Prezydium Naczelnej Izby

Lekarskiej dokona³ podzia³u œrodków miêdzy okrêgowe izby

lekarskie. OIL w Warszawie przydzielono ³¹cznie do dyspo-

zycji: 246 400 masek KN95 (FFP2), 162 000 trójwarstwo-

wych masek chirurgicznych, 16 400 przy³bic, 16 400 gogli,

16 400 kombinezonów ochronnych.

W naszej izbie zrzeszonych jest 29 tys. czynnych zawodowo le-

karzy. Dla ka¿dego lekarza, który zg³osi siê i wype³ni formularz,

zostanie przygotowany pakiet œrodków ochrony (jeden z trzech

rodzajów – pakiet A: 8 maseczek FFP2 N95 i 30 maseczek chi-

rurgicznych, pakiet B: 8 maseczek FFP2 N95 i gogle, pakiet C:

8 maseczek FFP2 N95 i przy³bica).Decyzj¹ Prezydium ORL

w Warszawie nierozdysponowane œrodki ochrony (w tym kom-

binezony oraz sprzêt) przeka¿emy szpitalom i podmiotom

zatrudniaj¹cym lekarzy, które zg³osi³y do nas zapotrzebowanie.

Po wype³nieniu formularza zamieszczonego na naszej stro-

nie internetowej po pakiet mo¿na siê zg³osiæ do siedziby na-

szej izby, przy ul. Pu³awskiej 18 (wejœcie obok bramy, szkla-

ne drzwi), do 15 maja 2020 r., w dni robocze, w godz.

8.00–20.00. Ka¿dy cz³onek naszej izby bêdzie móg³ zdecy-

dowaæ, czy odbierze pakiet w siedzibie OIL w Warszawie,

czy w jednym z innych 15 miast (szczegó³y na str. 3).

UWAGA! Wype³nienie formularza

http://izba-lekarska.pl/SOI_formularz/

jest warunkiem odebrania pakietu!

Konieczne jest pisemne potwierdzenie odbioru pakietu oraz

z³o¿enie oœwiadczenia o stosowaniu otrzymanych œrodków

ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem, a tak¿e zo-

bowi¹zania do niedokonywania odp³atnego zbywania pakietu

osobom trzecim.

Szczegó³owe informacje podane s¹ na stronie internetowej,

mo¿na je uzyskaæ równie¿ pod numerem tel.: 784-986-594

b¹dŸ  pisz¹c pod adresem e-mailowym: korona@oilwaw.org.pl.

Szczegó³y okreœla uchwa³a podjêta podczas posiedzenia Pre-

zydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie (str. 61). �

Œrodki ochrony indywidualnej
dla lekarzy – informacje i formularz

rj
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WSPARCIE DLA LEKARZY

W
yl¹dowa³ kolejny samolot z Chin ze œrodkami ochron-

nymi kupionymi przez Fundacjê Lekarze Lekarzom,

dzia³aj¹c¹ przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, za œrodki od dar-

czyñczy – „Kulczyk Fundation”. Nasza izba rozpoczyna dys-

trybucjê sprzêtu poza Warszaw¹ – w 15 innych miastach na

Mazowszu. By odebraæ jeden z trzech rodzajów pakietów, na-

le¿y zarejestrowaæ siê przez zamieszczony na naszej stronie

internetowej formularz.

W celu u³atwienia lekarzom odbioru œrodków ochronnych

przyjedziemy z pakietami do 15 miast. Ka¿da osoba, która

w formularzu wybierze miejsce odbioru poza siedzib¹ OIL

w Warszawie, otrzyma e-mail z informacj¹ o adresie punktu

odbioru oraz dacie i godzinach dostawy. Pakiety bêd¹ wyda-

wane po kolei w ró¿nych miastach od 5 do 14 maja. Przewi-

dujemy równie¿ mo¿liwoœæ odbioru pakietu przesy³k¹ ku-

riersk¹ za op³at¹. O tym rozwi¹zaniu bêdziemy szczegó³owo

informowali po podpisaniu umowy z firm¹ kuriersk¹. Od-

biór w siedzibie naszej izby mo¿liwy jest do 15 maja (w dni

robocze).

WSTÊPNY harmonogram odbioru pakietów

w poszczególnych miastach:

5 maja (wtorek): Grójec, Grodzisk Mazowiecki, Radom,

Przysucha, Zwoleñ

6 maja (œroda): Miñsk Mazowiecki, Siedlce

7 maja (czwartek): Soko³ów Podlaski

8 maja (pi¹tek): Wyszków

11 maja (poniedzia³ek): Ostro³êka

12 maja (wtorek): Ciechanów, M³awa

13 maja (œroda): Nowy Dwór Mazowiecki, P³oñsk

14 maja (czwartek): Garwolin

Uwaga! Podane w harmonogramie terminy dostaw do poszcze-

gólnych miast mog¹ ulec zmianie z niezale¿nych od nas przy-

czyn (np. opóŸnieñ w dowozie œrodków do naszej siedziby).

Warto œledziæ izbow¹ stronê internetow¹ i profile w mediach

spo³ecznoœciowych.

Pakiet mo¿na odebraæ osobiœcie lub przez pe³nomocnika.

Obowi¹zuj¹ takie same zasady jak w przypadku odbioru

w siedzibie izby. �                                                            rj

W 16 miastach na Mazowszu
lekarze mog¹ odebraæ
œrodki ochrony indywidualnej
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Po cichutku?
RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

NA DZIEŃ DOBRY
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Gdybyśmy nie mówili o problemach, problemów by nie było?

Wiele osób pewnie spałoby spokojniej, gdyby nie głośne gadanie

wciąż, wciąż i wciąż o tych środkach ochronnych, o tym łamaniu

procedur, o tym chaosie prawnym... Ile można?!

¯e te¿ jeszcze to gadanie nie znudzi³o siê
tym wszystkim roszczeniowym medy-
kom. Skierowanie do zwalczania epide-

mii dla lekarki w ci¹¿y? Dla lekarza z niepe³nospraw-
nym dzieckiem? Ale jak to? Lekarze maj¹ dzieci?
Maj¹ rodziny? Sami choruj¹? Jak to, lekarze nie
mog¹ rzuciæ wszystkiego jednej nocy, by od nastêp-
nego dnia skupiæ siê na nowej pracy przez kilka ty-
godni, daleko od domu i bliskich? Lekarze pracuj¹
w kilku miejscach, ¿eby dopiê³y siê grafiki w szpi-
talach? Naprawdê?

Lekarze mog¹ mieæ obawy, czuæ siê zastraszani,
przeci¹¿eni, hejtowani? Zakazuje siê im wypowia-
dania? Niemo¿liwe. Lekarze zaka¿aj¹ siê? Nie s¹
niezniszczalni? Jakoœ sobie poradz¹, przecie¿ to
superbohaterowie.

Gorzka ironia... Najwa¿niejsze, by na niej nie poprze-
staæ. Trzeba mówiæ, reagowaæ, ¿eby cokolwiek siê
zmieni³o. Bo milczenie oznacza zgodê, oznacza ak-
ceptacjê dla b³êdnych wyobra¿eñ i nieuprawnionych
dzia³añ. Nasza izba nie siedzi wiêc cicho.

Trwa wojna. Przeciwnik jest jeden – koronawirus.
¯o³nierz na wojnie powinien czuæ siê bezpiecznie,
dowódcy powinni dbaæ o morale swoich ¿o³nierzy,
wspieraæ ich i zdawaæ sobie sprawê, ¿e przy niezbyt
licznej armii, która dzia³a na froncie walki z korona-
wirusem, ale te¿ na innych, „codziennych” frontach,
warto szanowaæ zdrowie fizyczne i psychiczne ka¿-
dej jednostki – ka¿dego cz³owieka.

Nasza izba otwarcie mówi, jak jest. Zadaje trudne
pytania. Wspiera lekarzy. Nie przytakuje, gdy s³y-
szy, ¿e sytuacja jest opanowana, ¿e niczego nie bra-
kuje, ¿e to lekarze nie chc¹ robiæ testów. Protestuje
przeciw krzywdz¹cym manipulacjom i podwa¿aniu
autorytetu lekarzy, przeciw insynuowaniu braku tro-
ski o pacjentów. Mówi o tym, jak wiele systemowych
problemów obna¿y³a i bêdzie obna¿aæ epidemia.

Mamy sytuacjê dobitnie pokazuj¹c¹, jak bardzo ochrona zdro-
wia potrzebuje uzdrowienia.

Uzdrowienie systemu potrzebne jest m.in. tym wszystkim oso-
bom, które teraz pomagaj¹, szyj¹ maski, drukuj¹ przy³bice, ³ataj¹
dziury systemowe. Te osoby mog¹ przecie¿, jak wiele innych,
po epidemii trafiæ do kolejek, mog¹ potrzebowaæ pilnej pomo-
cy. Czy wtedy medycy te¿ bêd¹ musieli próbowaæ „szyæ” pro-
wizoryczne rozwi¹zania? Czy znowu bêd¹ zderzaæ siê z mu-
rem? By coœ siê zadzia³o, nie mo¿na teraz siedzieæ cicho.

W „Pulsie” nie mog³o zabrakn¹æ relacji z frontu. Polskiego,
ale te¿ w³oskiego. Zestawiamy ogrom pomocy z niestety prze-
wy¿szaj¹cymi mo¿liwoœci potrzebami. Pokazujemy morze
wsparcia ze strony spo³eczeñstwa, wspominaj¹c o szkodliwej
kropli, któr¹ w tym wszystkim jest hejt. Koncentrujemy siê
na pomocy dla lekarzy – zachêcamy do korzystania z wielu
jej form oferowanych przez nasz¹ izbê.

W tym numerze porównujemy to, co dzieje siê w naszym kra-
ju, z sytuacj¹ w innych pañstwach. Ukazujemy podejœcie do
epidemii, reakcje, obostrzenia. Patrzymy na skutki uboczne izo-
lacji. Psychiatria, psychologia – wiele poruszanych przez nas
w¹tków pojawia siê w tych aspektach. Zastanawiamy siê nad
tym, czy mo¿na by³o przygotowaæ siê do epidemii, i nad jej
przeró¿nymi efektami. Oczywiœcie, g³ównie negatywnymi i trau-
matycznymi, ale te¿ tymi pozytywnymi, potwierdzaj¹cymi tezê,
¿e potrzeba jest matk¹ wynalazków. Rozmawiamy o tym, na ile
znamy swoje geny, jesteœmy œwiadomi w³asnych lêków, o tym,
jak wa¿ne s¹ empatia i poczucie wspó³odpowiedzialnoœci.

Batalistyczne porównania sk³oni³y do rozwa¿añ nad s³owem
„front”. W „Pulsie” mówimy o tym, co w imieniu lekarzy...
mówimy w mediach. A tak¿e o przekazach w kryzysowych
i niestandardowych sytuacjach. Mówimy te¿ #sprawdzam i pró-
bujemy prostowaæ p³yn¹ce do nas zniekszta³cone informacje.

Na koniec muszê powiedzieæ, ¿e jest to podwójny numer „Pul-
su”. Kolejny uka¿e siê w lipcu. Po bie¿¹ce informacje warto
wiêc zagl¹daæ na stronê internetow¹ naszej izby i œledziæ @oil-
warszawa na portalach spo³ecznoœciowych. �
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Szanowni
Pañstwo,
Kole¿anki i Koledzy,

DZIŚ I JUTRO
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

trzy miesiące temu, w styczniu, jeszcze przed

pandemią koronawirusa, odbyły się – jak

wszyscy dobrze pamiętamy – rozmowy

Ministerstwa Zdrowia z sygnatariuszami

„Porozumienia z 8 lutego”. Staraliśmy się

podczas tych rozmów – zgodnie z podpisaną

umową – reewaluować zawarte w porozumie-

niu postulaty, dostosowując je do aktualnych

potrzeb. Wyobrażaliśmy sobie, że skoro minęły

już dwa lata, plany dojścia do 6 proc. PKB

(a może 6,8 proc.?) na zdrowie będzie można

zrewidować, całą ścieżkę przyspieszyć. Krótko

mówiąc, przynajmniej częściowo poprawić

stan rozpadającej się ochrony zdrowia.

Taksiê nie sta³o. Cykl spotkañ zamieni³ siê
raczej w dyskusjê dotycz¹c¹ sytuacji
w ochronie zdrowia, a reewaluacja zapisów

porozumienia utonê³a w zapewnieniach Ministerstwa Zdro-
wia o „coraz lepszej sytuacji w sektorze”.

Koœci¹ niezgody w trakcie rozmów by³ sposób liczenia procenta
PKB na zdrowie. Ministerstwo upiera³o siê, ¿e zastosowana przez
rz¹d sztuczka ksiêgowa, polegaj¹ca na odnoszeniu wydatków na
zdrowie nie do PKB aktualnego, ale tego sprzed dwóch lat (tzw.
regu³a n-2), zosta³a przez nas uzgodniona i jest adekwatna, a pie-
niêdzy i tak jest w systemie wiêcej. Uwa¿aliœmy, ¿e MZ manipu-
luje zapisami porozumienia i na zdrowiu oszczêdza.

Dlaczego o tym piszê? Bo dziœ, wobec zwi¹zanego z korona-
wirusem widma recesji i obni¿enia aktualnego PKB, regu³a
n-2 staje siê dla ochrony zdrowia korzystna. „Kto pod kim
do³ki kopie...” – mo¿na by spuentowaæ, jednak ta puenta ma
gorzki smak. Zamiast wizji naprawy ochrony zdrowia po pan-
demii, zamiast realizacji strategicznych planów usprawnienia
ochrony zdrowia pozostaje nam czerpaæ satysfakcjê z tego, ¿e

mog³o byæ gorzej, a rz¹dz¹cy w pêdzie po oszczêdnoœci wy-
kiwali sami siebie.

Siêgnijmy pamiêci¹ kilka miesiêcy wstecz. Pó³ roku minê³o
od kampanii spo³ecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia”. Pamiê-
tamy przedwyborcze deklaracje polityków dotycz¹ce napra-
wy systemu. Zapewnienia, ¿e ochrona zdrowia jest prioryte-
tem, a lekarze dobrem narodowym. Przekrzykiwanie siê
obietnicami. Deklarowane poparcie dla postulatów kampanii
nie wytrzyma³o próby czasu. Pamiêtacie Pañstwo te postula-
ty? 6,8 proc. PKB na zdrowie, priorytetyzacja kardiologii
i onkologii, skrócenie kolejek, zapewnienie opieki d³ugoter-
minowej i geriatrii na europejskim poziomie, profilaktyka zdro-
wotna. Ani medycy, ani pacjenci nie odczuli dobrych zmian
w systemie. Nie zobaczyliœmy spójnego kierunku, w którym
zmierza ochrona zdrowia. Pozosta³y nam jedynie zapewnie-
nia, ¿e „system sobie radzi”, marginalizowanie problemów.
Strategia gaszenia po¿arów, zamiast d³ugoletniej ponadpoli-
tycznej perspektywy. Przez te pó³ roku mo¿na by³o system
naprawiaæ. Mo¿na by³o nadaæ ochronie zdrowia rzeczywisty
priorytet, wype³niaj¹c tym samym sk³adane przez polityków
wszystkich opcji przedwyborcze deklaracje. Tak siê nie sta³o.

A co by³o potem? Szczególnie bolesne dla œrodowiska przydzie-
lenie mediom publicznym dotacji, które mog³y byæ przeznaczo-
ne na ochronê zdrowia, co lekarze odebrali wrêcz symbolicznie.

Potem by³a pandemia koronawirusa, która jak w soczewce
skupi³a wszystkie problemy. Ju¿ wczeœniej mówiliœmy, ¿e le-
karzy jest za ma³o. Mówiliœmy o pracy ponad si³y, na kilku
etatach, o brakach sprzêtowych. Alarmowaliœmy o z³ej do-
stêpnoœci leczenia, o brakach procedur i standardów. To nie
koronawirus stworzy³ te problemy, on je tylko uwypukli³.

Dziœ politycy bij¹ brawa medykom. Miejmy nadziejê, ¿e te
brawa s¹ szczere, i ¿e tym razem nie skoñczy siê na s³owach
i gestach, ale doczekamy rzeczywistej naprawy systemu. ¯e
jeœli nie my bezpoœrednio, to koronawirus zmusi polityków
do m¹drych decyzji. Tego nam – jako œrodowisku – a tak¿e
naszym pacjentom ¿yczê. �
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Uczyæ siê
na cudzych sukcesach?

Doœwiadczenia Tajwanu i Korei Po³u-
dniowej trudno – bior¹c pod uwagê
realia europejskie, ró¿nice kulturowe

– wykorzystaæ w Polsce. Jednak i tym krajom
warto siê przygl¹daæ, i to uwa¿nie, zw³aszcza
¿e epidemiolodzy nie maj¹ w¹tpliwoœci: jeœli
teraz uda siê za¿egnaæ niebezpieczeñstwo po-
wszechnych zaka¿eñ, koronawirus z pewno-
œci¹ wróci jesieni¹. Zastanie nas lepiej przy-
gotowanych, ale pewne jest równie¿ to, ¿e
bêd¹ potrzebne nowe rozwi¹zania, nowe spo-
soby nie tylko walki z epidemi¹, ale na ¿ycie
w jej rytmie.

Jak Tajwanowi, 24-milionowemu krajowi le-
¿¹cemu niespe³na 200 km od Chin kontynen-
talnych, uda³o siê unikn¹æ – wydawa³oby siê
przes¹dzonej – katastrofy? W styczniu odno-
towano tam dziesiêæ pierwszych zaka¿eñ. Do
tej pory – oko³o 400 i jedynie szeœæ zgonów.
Praktycznie bez restrykcji i izolacji. Szko³y,
przedszkola, firmy pracuj¹ na Tajwanie nor-
malnie. Dlaczego?

Nie ma w¹tpliwoœci: Tajwan mia³ „fory”, bo
doœwiadczy³ (podobnie jak inne kraje tego re-
gionu) epidemii SARS w 2003 r. (181 ofiar).
To wtedy powo³ano Centrum Dowodzenia Epi-
demicznego, instytucjê pozostaj¹c¹ w swego
rodzaju uœpieniu, która jednak w ka¿dej chwi-
li mo¿e byæ aktywowana do pomocy w przy-
padku zagro¿enia epidemicznego. Centrum zo-
sta³o uruchomione ju¿ 20 stycznia. Dopiero
dzieñ póŸniej odnotowano pierwszy przypadek
zaka¿enia.

Tajwan zacz¹³ dzia³aæ jednak na d³ugo przed pojawieniem siê
w kraju pierwszych infekcji. Gdy tylko Chiny przekaza³y (na
prze³omie grudnia i stycznia) informacjê o pojawieniu siê wi-
rusa, tajwañskie w³adze zarz¹dzi³y, by wszystkie osoby przy-
bywaj¹ce samolotami na wyspê z Wuhanu, czyli epicentrum
epidemii, poddawaæ kontroli pod k¹tem wystêpowania gor¹cz-
ki i objawów zapalenia p³uc. Urzêdnicy ka¿dego dnia infor-
mowali naród o rozwoju sytuacji epidemicznej. Tydzieñ po
potwierdzeniu pierwszego przypadku koronawirusa wprowa-
dzono elektroniczny monitoring osób poddanych kwarantan-
nie za poœrednictwem telefonów komórkowych oraz og³oszo-
no ograniczenia dotycz¹ce podró¿y do i z chiñskiej prowincji
Hubei.

Na Tajwanie na szerok¹ skalê przeprowadzano testy oraz œle-
dzono kontakty osób zainfekowanych, poddaj¹c kwarantan-
nie wszystkich, którzy mieli z nimi stycznoœæ. Na obecnoœæ
koronawirusa badano profilaktycznie wszystkich pasa¿erów
statków wycieczkowych, a tak¿e osoby, u których stwierdzo-
no zwyk³¹ grypê lub zapalenie p³uc.

Osobn¹ kwesti¹ jest u¿ycie nowych technologii oraz Big Data,
czyli tego wszystkiego, o czym w Polsce (do pewnego stopnia
równie¿ w innych krajach europejskich) mówi siê jak o odle-
g³ej przysz³oœci. Dziêki wykorzystaniu danych z systemów re-
jestracji i kart wjazdowych cudzoziemców uda³o siê zidentyfi-
kowaæ osoby wysokiego ryzyka, które poddawano kwarantannie
i monitorowano za pomoc¹ specjalnej aplikacji na telefony ko-
mórkowe. Tak¿e za pomoc¹ aplikacji informowano obywateli
o miejscach stanowi¹cych epidemiczne zagro¿enie.

Na Islandii do po³owy kwietnia potwierdzono oko³o 1,7 tys.
przypadków koronawirusa i zaledwie osiem zgonów. Kluczem
do sukcesu, jak twierdz¹ eksperci – niezale¿nie od narodowo-
œci – jest powszechnoœæ testów. Islandia nie pope³ni³a te¿ b³ê-
dów, jakie sta³y siê udzia³em wiêkszoœci krajów Starego Kon-
tynentu, w tym Polski. Choæ nie przygotowywa³a siê do
epidemii zbyt intensywnie, zareagowa³a natychmiast, gdy tylko
zagro¿enie pojawi³o siê u bram. Strategia polega³a na namie-
rzaniu i diagnozowaniu osób zaka¿onych oraz umieszczaniu
ich w izolacji. Dziêki wspó³pracy publicznego i prywatnego
sektora Islandia szybko opracowa³a i zaczê³a stosowaæ testy
na koronawirusa. W kwietniu przekroczy granicê 10 proc.
przetestowanych obywateli (jest ich 364 tys.). Islandzki wskaŸ-
nik liczby testów na milion mieszkañców jest, si³¹ rzeczy, nie
do przebicia.

Niemcy, Tajwan, Islandia – to kraje, które

zdecydowanie najlepiej radzą sobie z epidemią

koronawirusa. Tuż za podium trzeba

sklasyfikować Koreę Południową, przede

wszystkim dlatego, że reagując odpowiednio

mocno, zdołała zdusić potężne ognisko

koronawirusa.
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Islandia zawdziêcza sukces dzia³aniom prewencyjnym. 3 marca
(do tego czasu wykryto kilkanaœcie przypadków zaka¿enia) w³a-
dze wyda³y nakaz obowi¹zkowej kwarantanny wszystkich osób
wracaj¹cych z W³och, kraju, który sta³ siê wówczas (kolejnym
po Chinach) epicentrum pandemii. W nastêpnych tygodniach
zaczêto wprowadzaæ dalsze ograniczenia podró¿owania, 6 mar-
ca wprowadzono stan wyj¹tkowy, ale Islandczycy mog¹ siê
spotykaæ nawet w 20-osobowych grupach (przy zachowaniu
dystansu i zasad higieny), pracuj¹ szko³y i przedszkola.

Co wœród liderów robi¹ Niemcy, którym wirusa nie uda³o siê
powstrzymaæ (stan na 21 kwietnia: niemal 150 tys. zaka¿o-
nych, pi¹ty wynik na œwiecie)? Sukcesem Niemiec jest niski
wskaŸnik umieralnoœci, bo dotychczas zmar³o tam w przybli-
¿eniu 5 tys. zainfekowanych, co daje oko³o 6 osób na 100 tys.
mieszkañców. We W³oszech ten wskaŸnik ju¿ w po³owie
kwietnia przekroczy³ 35 osób, a w Wielkiej Brytanii – 18.

Niemcy równie¿ postawi³y na masowe testowanie. Podobnie
jak na Islandii, do testowania od razu w³¹czy³ siê sektor pry-
watny, dziêki czemu mo¿liwe jest przeprowadzanie nawet 100
tys. testów dziennie. Niemcy maj¹ w³asne testy na koronawi-
rusa i – co najwa¿niejsze – przygotowa³y ich zapas jeszcze
zanim epidemia rozla³a siê na dobre. W³adze zamierzaj¹ rów-
nolegle z luzowaniem blokady kontaktów spo³ecznych i eko-
nomicznych zwiêkszaæ liczbê testów, ¿eby natychmiast wy-
kryæ drug¹ falê epidemii i j¹ zatrzymaæ.

Ale sukces Niemiec to równie¿ dobrze funkcjonuj¹cy system
opieki zdrowotnej. Widaæ to jak w ¿adnym innym kraju (choæ

nieŸle radz¹ sobie równie¿ kraje skandynawskie i Szwajca-
ria). Doinwestowanie ochrony zdrowia i jej dobra organizacja
w czasach „pokoju” procentuje, gdy medycy musz¹ „iœæ na
wojnê”. Niemcy – w porównaniu z innymi krajami euro-
pejskimi – maj¹ wrêcz nieprzebrane zasoby ³ó¿ek szpital-
nych (jeden z najwy¿szych wskaŸników w krajach OECD),
w dodatku z odpowiedni¹ proporcj¹ ³ó¿ek na oddzia³ach
intensywnej terapii. Pozwoli³o to otworzyæ szpitale dla pa-
cjentów z W³och, Francji i Hiszpanii, a tak¿e zadeklaro-
waæ, ¿e obywatele UE bêd¹ w niemieckich szpitalach le-
czeni z COVID-19 w ramach solidarnoœci europejskiej.

Wniosek? Wszystkie trzy kraje (a tak¿e wspomniana Korea
Po³udniowa) swój sukces w walce z pandemi¹ zawdziêczaj¹
przeprowadzaniu testów, czyli temu elementowi, który w Pol-
sce szwankuje najbardziej. Ministerstwo Zdrowia, przyzna-
j¹c 21 kwietnia (ustami wiceministra Waldemara Kraski), ¿e

wykonujemy zbyt ma³o testów, potwierdza tylko to, o czym
eksperci mówi¹ od pocz¹tku epidemii: wiêcej testów! Na nic
deklaracje, ¿e mo¿emy ich wykonywaæ 20 tys. dziennie, sko-
ro wykonujemy góra 10–13 tys.

Statystyki koronawirusa w Polsce nie przera¿aj¹, ale te¿ nie
do koñca (z powodu testów) mo¿na im wierzyæ. Do trzeciej
dekady kwietnia system ochrony zdrowia siê nie za³ama³ (ol-
brzymim kosztem spo³ecznej izolacji i zastopowania dzia³al-
noœci gospodarczej). Jednak bez testów, bez znacz¹co wiêk-
szej liczby testów, zagrozi mu lockdown. Jeœli odsetek
zaka¿onych medyków bêdzie siê zwiêkszaæ. �

Jak Tajwanowi,

24-milionowemu

krajowi leżącemu

niespełna 200 km

od Chin konty-

nentalnych, udało

się uniknąć

– wydawałoby się

przesądzonej

– katastrofy?
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ARTUR DROBNIAK, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej,

członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Wyboista medyków
droga do ch(w)a³y

Ca³a ochrona zdrowia pracuje w œwiat³ach reflektorów.
Rekordy popularnoœci politycznej bije minister zdro-
wia (którego nie ustanowiono, nawet przejœciowo, na

czas pandemii, wicepremierem i który po osi¹gniêciu nadzwy-
czajnej popularnoœci zacz¹³ byæ „medialnie chowany” przez
rz¹d), a do mediów wyciekaj¹ liczne informacje ukazuj¹ce
istniej¹ce od lat, a skrzêtnie ukrywane patologie w naszym
systemie opieki zdrowotnej.

Czy nie jest to wiêc kryzys, który poka¿e niedocenian¹ dot¹d
mrówcz¹ pracê medyków i znowu podniesie nasz¹ rolê spo-
³eczn¹?

Faktycznie, na pocz¹tku pandemii sympatia do nas sp³ywa³a
zewsz¹d. Organizowano liczne zbiórki œrodków ochrony in-
dywidualnej dla personelu pracuj¹cego w szpitalach, przeka-
zywano darmowe posi³ki dla pracowników ochrony zdrowia,
a s³owa podziêkowañ p³ynê³y i od przeciêtnego Kowalskie-
go, i od gwiazd estrady, osi¹gaj¹c apogeum w s³ynnych okla-
skach polityków (bo personel medyczny nagradza siê okla-
skami, a nie podwy¿kami jak górników czy listonoszy). Piêkna,
œwietlista przednia strona medalu.

Jednak¿e z czasem ujawni³a siê i ciemna jego strona – rozpo-
czê³a siê nagonka i hejt. Odczuliœmy i zauwa¿yliœmy zmianê
polityki medialnej rz¹dz¹cych, któr¹ ochoczo podchwyci³a
czêœæ mediów – to lekarze s¹ g³ównym wektorem zaka¿eñ, bo
nie przestrzegaj¹ procedur (zdanie wiceministra zdrowia Wal-
demara Kraski, nomen omen lekarza), to personel medyczny
odpowiada za szerzenie epidemii, bo pracuje w kilku miej-
scach, to medycy stanowi¹ prawie 30 proc. zaka¿onych i roz-
siewaj¹ wirusa wœród zwyk³ych ludzi!

Personel medyczny poczu³, jakby pluniêto mu w twarz w cza-
sie, gdy toczy wojnê z wrogiem, jakim jest SARS-CoV-2. To,
co dla wiêkszoœci z nas jest oczywiste, nie przychodzi do g³o-
wy naszym rodakom. Niewielu pomyœla³o, ¿e te krytykowane

dzia³ania wynikaj¹ z faktu, ¿e obsada szpitalna jest tak nie-
liczna, i¿ trzeba korzystaæ z pomocy pracowników zatrudnio-
nych w kilku placówkach, by zapewniæ ci¹g³oœæ opieki. ¯e
wysokoœæ podstawowych wynagrodzeñ jest taka, i¿ personel
pracuje najczêœciej w wiêcej ni¿ jednym miejscu, by zarobiæ
na utrzymanie siebie i najbli¿szych. ¯e placówki medyczne
nie by³y zaopatrzone w œrodki ochrony indywidualnej (wiêk-
szoœæ nadal nie jest, czêsto maseczki, rêkawiczki s¹ trzyma-
nie pod kluczem) i nie mia³y ¿adnych standardów ich stoso-
wania. Wreszcie, ¿e personel przynosi do pracy kupione przez
siebie maski, przy³bice i fartuchy ochronne...

Szkoda, ¿e tak niewielu dziennikarzy zauwa¿a, ¿e personel
medyczny jest najbardziej œwiadom¹ zagro¿enia i najczêœciej
testowan¹ grup¹ zawodow¹, a z tego wynika du¿a wykry-
walnoœæ COVID-19 i istotny odsetek pracowników ochrony
zdrowia wœród wszystkich zaka¿onych.

W³aœnie z tego obrazu pandemii w mediach zacz¹³ wy³aniaæ
siê najwiêkszy cichy zabójca – hejt. Pierwsz¹ g³oœn¹ ofiar¹
by³ prof. Wojciech Rokita z Kielc. W obliczu ogromu nie-
prawdziwych wiadomoœci, wyzwisk i gróŸb kierowanych pod
jego adresem, w zwi¹zku z jego postêpowaniem w Kielcach,
które uros³y do absurdalnych rozmiarów, odebra³ sobie ¿ycie.
Ostatnio ca³¹ Polskê obieg³y informacje o l¿¹cych lekarkê
s¹siadach, którzy ¿¹dali od niej wyprowadzki, bo pracuje
w szpitalu. Posunêli siê nawet do zalania farb¹ drzwi jej
mieszkania. Rodzicom lekarzom zakazano przyprowadzania
dzieci do przedszkoli (gdy zostan¹ otwarte), gdy¿ mog¹ przy-
wlec zarazê.

Chwilowy wybuch mi³oœci do medyków w³aœnie siê koñczy.
Jego miejsce zajmuje powoli typowo polskie prostackie ob-
ra¿anie i szydzenie, z jakim spotykamy siê od lat. W po³¹-
czeniu z nadchodz¹cym kryzysem gospodarczym i niew¹t-
pliwym rozpoczêciem „polowania na czarownice”, które
wkrótce nast¹pi, mo¿e dojœæ do niespotykanego dot¹d nasi-
lenia siê hejtu wobec medyków. Nie poddawajcie siê i uwa-
¿ajcie na siebie!

W tym intensywnym, pe³nym strachu i emocji czasie, który
szybko siê nie skoñczy, proszê, by wszelkie przypadki hejtu,
niezale¿nie od jego Ÿród³a i poziomu, zg³aszaæ rzecznikowi
praw lekarza OIL w Warszawie – dr Monice Potockiej, pod
adresem e-mail: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl lub te-
lefonicznie: 512-331-230. �

W tym niespotykanym dotąd czasie pandemia

COVID-19 jest tematem numer jeden wszyst-

kich światowych i polskich mediów. W związku

z tym niemal z dnia na dzień poprawił się

wizerunek pracowników ochrony zdrowia,

odnieśli też systemowe korzyści.
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W ostatnich dniach naród ode-

brał bardzo intensywne lekcje

matematyki. Myślę, że matura

z tego przedmiotu pójdzie teraz

nadzwyczaj dobrze. Otóż sły-

szymy w każdym medium, że

dochodzi do wypłaszczania się

krzywej zachorowań i zgonów

wywołanych koronawirusem.

„Krzywa się wypłaszcza”, „nam

chodzi o to, żeby wypłaszczyć

krzywą”, „krzywa jest płaska”

– bombardują politycy. Ze stro-

ny ekspertów słyszymy zaś, że

wykonujemy jednak najmniej

badań na milion mieszkańców

wśród krajów rozwiniętych,

mniej robi tylko Grecja. Ale rząd

podaje inną statystykę: że prze-

prowadzamy najwięcej testów

w całej Europie na jeden przy-

padek zdiagnozowany.

Co to oznacza? Wed³ug teorii
spiskowej celowo badamy
osoby zdrowe. Wed³ug rz¹-

du izolacja narodowa dzia³a, mamy na-
prawdê ma³o zachorowañ. W ocenie pro-
fesjonalistów medycznych, szczególnie
diagnostów laboratoryjnych wykonuj¹-
cych badania PCR, wymazy po prostu s¹
Ÿle pobierane, testy robi za du¿o ma³ych
laboratoriów, które nie maj¹ wprawy. Mó-
wi¹c wprost – mamy du¿o wyników fa³-
szywie ujemnych.

W³adze zmniejszaj¹ obostrzenia, ale co
najmniej kilku niezale¿nych naukowców
przewiduje, ¿e szczyt epidemii przypad-

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

Esy, floresy, fantasmagorie
– bo krzywa jest p³aska
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nie u nas na koniec kwietnia i w maju. Nawet premier Mora-
wiecki tak powiedzia³.

No i teraz przechodzimy do kolejnego dzia³u matematyki
(i filozofii) – logiki. Jaka jest logika w takim postêpowaniu
w³adzy? Jaka jest logika w ca³oœci przytoczonych faktów? Otó¿
nie ma, z matematycznego punktu widzenia s¹ to dzia³ania
kompletnie nielogiczne. Mo¿emy siê tutaj pokusiæ o filozofo-
wanie. Pamiêtajmy – politycy nie pos³uguj¹ siê danymi na-
ukowymi i eksperckimi jako wyroczni¹. Politycy pos³uguj¹
siê badaniami opinii publicznej i podejmuj¹ decyzje w opar-
ciu o nastroje spo³eczne (tam, gdzie te decyzje s¹ trudne;
w wielu przypadkach wmawiaj¹ bowiem ludziom, ¿e to oni
tego chcieli). I tak jest równie¿ w tym przypadku – ludziom
zrobi³o siê ciasno w domach, za oknem piêkna pogoda, wiêc
narodowa kwarantanna sta³a siê uci¹¿liwa jeszcze bardziej.
Zatem skoro krzywa siê wyp³aszczy³a, mo¿emy poluzowaæ
izolacjê. Niewa¿ne, ¿e krzywa jest kompletnie niewiarygod-
na, a szczyt epidemii przed nami.

Podobnie jest w medycynie od dziesi¹tków lat. Nie bez kozery
w Ministerstwie Zdrowia powsta³ nie tak dawno tzw. zespó³ ds.
absurdów w ochronie zdrowia. Wiemy doskonale, ¿e w wielu
miejscach zarz¹dcy szpitali wymuszaj¹ na lekarzach, ¿eby na
dwa dro¿sze badania przyjmowaæ pacjenta do szpitala. I to na
ka¿de badanie osobno, w odstêpie dwutygodniowym. Wiemy,
¿e w polskich szpitalach dziej¹ siê rzeczy, których sam Bareja
by nie wymyœli³. Na papierze musi siê wszystko zgadzaæ, ale
¿e efektem jest karykatura systemu opieki zdrowotnej, na to
ju¿ nikt nie patrzy. Cierpi na tym jak zwykle pacjent, który
zagubiony, zdezorientowany szuka pomocy, czêsto anga¿uj¹c
nadludzkie si³y jak na swój stan zdrowia. Dlatego chcia³bym,
¿eby realnie wyp³aszcza³y siê krzywe zad³u¿enia szpitali i krzy-
we czasu oczekiwania w kolejce do lekarza.

Powinienem teraz podaæ parê spektakularnych przyk³adów
absurdów w ochronie zdrowia. Nie zrobiê jednak tego, bo
nie mam w ostatnich dniach weny, mam za to absurdalny
(znów s³owo absurd!) humor. Widzia³em w³aœnie mema,
w którym Jaros³aw Kaczyñski mówi, ¿e bez zakupów da siê
¿yæ bardzo d³ugo, i ¿e on by³ ostatnio na zakupach dziewiêæ
lat temu.

Krzywa mi siê wyp³aszczy³a. Bez sensu. To jest moje nowe
ulubione has³o – „krzywa jest p³aska”. A za minutê trzeba
bêdzie wstawaæ i ¿yæ. Na p³askiej krzywej. �
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BEZ ZNIECZULENIA

Wyci¹gn¹æ
wnioski

Kryzys zwi¹zany z pandemi¹ ob-
na¿y³ – dla wielu w bolesny spo-
sób – istniej¹ce ograniczenia

w zakresie mo¿liwoœci cz³owieka, grup
spo³ecznych i struktur organizacyjnych.
Nawet zak³adaj¹c, ¿e w ocenach „nic ju¿
nie bêdzie takie samo” jest pewna przesa-
da, pandemia bêdzie niew¹tpliwie stano-
wiæ punkt zwrotny w naszych dziejach.
Staniemy siê œwiadkami
przemian obejmuj¹cych
ró¿ne sfery ¿ycia.

Politolog z UW prof.
Grzegorz Rydlewski, pi-
sz¹c o pandemii, zwróci³
uwagê na to, ¿e kryzys
z natury rzeczy stanowi
okazjê do porzucenia do-
tychczasowych rozwi¹-
zañ, które okaza³y siê nie-
efektywne, i zast¹pienia
ich nowymi, blokowanymi
wczeœniej przez zwolenni-
ków utrzymywania stare-
go porz¹dku. Nie oznacza
to wcale, ¿e nie bêd¹ dalej
walczyæ o jego utrzyma-
nie. Kryzys daje jednak
szansê nowego otwarcia,
i to w ró¿nych dziedzinach
sfery publicznej, gospo-
darki i polityki.

Jedn¹ z tych dziedzin powinna byæ opieka zdrowotna.
Koniecznoœæ zwiêkszenia nak³adów na ni¹ ze œrodków pu-
blicznych wydaje siê dzisiaj ju¿ poza dyskusj¹. Ale jest te¿
wiele rozwi¹zañ systemowych, których dysfunkcyjnoœæ obja-
wi³a siê ostatnio z ca³¹ moc¹.

Nale¿y do nich struktura i funkcjonowanie naszego szpi-
talnictwa. WyraŸnie widaæ, ¿e nie zda³y egzaminu mecha-
nizmy rynku wewnêtrznego wprowadzone ponad 20 lat
temu wraz z kasami chorych. Mamy kilkuset w³aœcicieli
rywalizuj¹cych z sob¹ szpitali, a brakuje skutecznych in-
strumentów koordynacji, nadzór w³aœcicielski jest zaœ s³a-
by. Na dodatek samorz¹dy powiatów i województw, do któ-
rych nale¿y 90 proc. szpitali, nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na
ich finansowanie.

Tzw. sieæ szpitali niewiele zmieni³a. Ka¿dy szpital nadal kreuje
zarówno swoj¹ strategiê dzia³ania, jak i sposób zaopatrywa-
nia siê. W efekcie mamy stosunkowo ma³o miejsc intensyw-
nej terapii, a du¿¹ liczbê ³ó¿ek. Zakupów dokonuje siê jak
w restauracji: zamawiamy dzisiaj, czego potrzebujemy na ju-
tro, nie robimy zapasów. To porównanie z restauracjami poja-

wi³o siê zreszt¹ w Szwecji,
gdzie równie szybko zabra-
k³o w szpitalach podstawo-
wych akcesoriów.

Warto wiêc siêgn¹æ teraz
do gotowych ju¿ koncepcji
regionalizacji szpitalnic-
twa, które zak³adaj¹ istnie-
nie jednego dysponenta
szpitali publicznych i fun-
duszy na ich utrzymanie
w województwie, odpowia-
daj¹cego tak¿e za zakupy
i utrzymywanie zapasów.
Jedn¹ z takich koncepcji
opracowa³ zespó³ prof. Da-
wida Szeœci³y z UW.

Zaniechanie dzia³añ wyni-
kaj¹cych z doœwiadczeñ
obecnego kryzysu, nie tyl-
ko w zakresie szpitalnictwa,
by³oby niewybaczalne. �

W ciągu zaledwie kilku tygodni nasze życie

zmieniło się w sposób nie do przewidzenia

jeszcze parę miesięcy temu. Myślę, że nawet

badacze ostrzegający nas w ostatnich latach

przed nieznanym, wysoce patogennym

przedstawicielem rodziny Coronaviridae

nie sądzili, że ten nowy wirus może tak bardzo

zmienić naszą rzeczywistość i stać się

głównym wrogiem ludzkości.
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Nikt już nie ma wątpliwości, że epidemie

chorób zakaźnych są jak klęski żywiołowe

i wojny. Czy można się zatem na nie

przygotować?
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PAWE£ WALEWSKI

Mroczna aura
epidemii

K oronawirus SARS-CoV-2, który
od pocz¹tku tego roku daje siê
mocno we znaki, kiedyœ wyginie.

Czy wtedy beztrosko wrócimy do dawne-
go ¿ycia, czy zaczniemy inaczej kszta³to-
waæ przysz³oœæ, by nowy bakcyl nie za-
skoczy³ nas tak jak ten? Zarazki maj¹
przecie¿ to do siebie, ¿e nie daj¹ o sobie
zapomnieæ. Nawet gdy cz³owiekowi uda-
je siê je pokonaæ, ¿yj¹ przyczajone i wra-
caj¹ w innym przebraniu.

Zaledwie dwa lata temu, gdy Œwiatowa
Organizacja Zdrowia wpisa³a na listê
najwiêkszych zagro¿eñ dla zdrowia pu-
blicznego tajemnicz¹ zakaŸn¹ chorobê
X, opinie o nieuchronnej pandemii by³y
przewa¿nie lekcewa¿¹ce. W XXI w. ist-
nieje wiele sposobów, by pokonaæ za-
razki, wiêc ¿adne plagi nam niestrasz-
ne. Z takim przekonaniem wspó³czesny
cz³owiek ¿yje od dawna. W Polsce chy-
ba tylko lekarze chorób zakaŸnych
przestrzegali przed mog¹c¹ nadejœæ
apokalips¹, ale oni na co dzieñ widzie-
li, ¿e pañstwo i decydenci odpowie-
dz ialn i  za  poz iom przygotowan ia
ochrony zdrowia coraz mniej uwagi
poœwiêcaj¹ ich specjalnoœci. Komu po-
trzebnej, prawda?

Opinia publiczna mia³a wiele pretensji
do WHO i mediów za podsycanie paniki
w 2009 r., kiedy œwiat ¿y³ w lêku przed
œwiñsk¹ odmian¹ grypy, a w³adze Œwia-
towej Organizacji Zdrowia namawia³y
rz¹dy pañstw do zakupu dodatkowych
szczepionek (przed czym broni³a siê
Polska, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e to
wydatek niepotrzebny). Niektórzy dopa-

trywali siê nawet kulis pandemii grypy A/H1N1 w pajê-
czynie interesów finansowych pod przykrywk¹ w³aœnie
WHO i jej skorumpowanych urzêdników, zwanych z³oœli-
wie medokratami. W 2014 r. by³ wybuch eboli – ale dale-
ko, w Afryce. Choæ w szpitalach zakaŸnych zaczêto wte-
dy robiæ zapasy, wiêkszoœæ podesz³a do niej tak jak
wczeœniej do SARS i MERS, które nie zrobi³y w Polsce na
nikim wiêkszego wra¿enia.

Wkroczyliœmy wiêc w 2020 r. bez strachu i z przekonaniem,
¿e to, co dzieje siê w Chinach, nie mo¿e zdarzyæ siê w Euro-
pie. Choæ ³atwo by³o przewidzieæ, ¿e zarazek, który nie uœmier-
ca zbyt wielu ludzi, ale szybko siê rozprzestrzenia, wywo³a
wstrz¹s krajowego systemu ochrony zdrowia, który nie bê-
dzie w stanie zapewniæ pomocy wszystkim ciê¿ko i œrednio
chorym.

W przypadku ¿adnej epidemii nie wiadomo, który kraj bê-
dzie pierwsz¹ ofiar¹. Tym razem w Europie by³y to W³o-
chy. Gdyby by³a to Polska, nie mielibyœmy trzech tygodni
na przygotowania, ¿eby to, co potrzebne, mieæ pod rêk¹
i przeorganizowaæ pracê oddzia³ów, od których na co dzieñ
wymagano wy³¹cznie wykonania kontraktu. Polskie szpi-
tale, nawet maj¹c ten czas podarowany, i tak okaza³y siê
marnie przystosowane do sprostania potrzebom pacjentów
z chorob¹ zakaŸn¹. A przecie¿ Ministerstwo Zdrowia po-
winno pierwsze wiedzieæ, ¿e brakuje wiêkszych szpitali
zakaŸnych z oddzia³ami intensywnej terapii, izolatek, nie
mówi¹c o œrodkach ochrony osobistej. Deficyt kadry to ju¿
akurat dobrze znany problem, ale niedobór lekarzy i pielê-
gniarek na oddzia³ach zakaŸnych dopiero teraz zosta³ uwy-
puklony, bo decydenci przypomnieli sobie, ¿e taka specja-
lizacja w ogóle istnieje. Nie wró¿y to dobrze na przysz³oœæ,
bo pokazuje zapaœæ, z jakiej nie uda siê wyjœæ w krótkim
czasie, tym bardziej w okresie przewidywanego kryzysu
gospodarczego.

Œwiadomoœæ, ¿e w nierównej koegzystencji z patogenami nie
powinniœmy czuæ siê bezpiecznie, ju¿ mamy. Jednak zmusiæ
rz¹dz¹cych do perspektywicznego myœlenia, by zapobiec ko-
lejnym katastrofom, niestety nie bêdzie ³atwo. Politycy bêd¹
teraz zajêci doraŸnym wyci¹ganiem Polski z zapaœci, bo cho-
cia¿ na horyzoncie mo¿e ju¿ majaczyæ nowa epidemia, jej
skutki za dziesiêæ lat spadn¹ na ich nastêpców. A ¿e przy oka-
zji na ich w³asne dzieci i wnuki, jakie to ma przy urnach wy-
borczych znaczenie? �
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PAWE£ KOWAL

Zdrowie
i strach

Wszystko ju¿ by³o. Europê i kawa³
œwiata po I wojnie œwiatowej
ogarnê³a epidemia grypy

hiszpanki. Premier Wielkiej Brytanii Lloyd
George wyl¹dowa³ wtedy w szpitalu i o ma³o
nie przeniós³ siê na tamten œwiat. Nieco
ponad wiek póŸniej premier Boris John-
son, który w pocz¹tkowej fazie rozprze-
strzeniania siê wirusa pokpiwa³ sobie
z niego, tak¿e znalaz³ siê w szpitalu ra¿o-
ny chorob¹. Gdy Johnson przesta³ siê ju¿
baæ o swoje ¿ycie, chêtnie porównywa³ siê
z Churchillem, który zarz¹dzaj¹c Wielk¹
Brytani¹ w czasie II wojny œwiatowej, za-
chorowa³ na zapalenie p³uc. Historia wiêc
niemi³osiernie siê zapêtla, obecna sytuacja
jest jednak wyj¹tkowa. Miliony osób zo-
sta³y na kilka tygodni w zamkniêciu. Wie-
le firm upad³o i jeszcze upadnie ze wzglê-
du na decyzje rz¹dów. ¯adna z wielkich
wojen nie mo¿e tu s³u¿yæ jako porówna-
nie, bo œwiat nie pamiêta czasu, gdy na tak¹
skalê w zwi¹zku z decyzjami w³adz zatrzy-
mano obrót gospodarczy – dzia³alnoœæ za-
k³adów us³ugowych, wielu sklepów, fabryk.

Stres, strach o ¿ycie, o ekonomiczn¹ przysz³oœæ, o w³asny biz-
nes i miejsce pracy towarzysz¹ milionom ludzi. Internet po-
zwala rozpowszechniaæ praktyczne informacje o tym, jak na-
le¿y postêpowaæ w czasach epidemii, by byæ bezpiecznym,
ale te¿ potrafi wzmagaæ panikê, szerzy teorie spiskowe i lêk.

Jednym z najciekawszych fenomenów tego czasu jest podob-
na reakcja wiêkszoœci rz¹dów na œwiecie, zarówno demokra-
tycznych, jak i autorytarnych: ograniczenie lub ca³kowity za-
kaz przemieszczania siê ludnoœci, izolacja spo³eczna,
wygaszanie ka¿dej dzia³alnoœci gospodarczej, która sprzyja
kontaktowi ludzi. W tle jest obawa, czy nie powtórzy siê sce-
nariusz z Lombardii. Jego istot¹ by³y zadawnione b³êdy
w strukturze systemu ochrony zdrowia. Podobne zosta³y ob-
na¿one tak¿e w najbogatszych pañstwach na œwiecie: brak re-
spektu dla personelu medycznego, abdykacja pañstwa z obo-
wi¹zku odpowiedzialnoœci za ca³y system. Œwiat nie wytrzyma³
tej próby. Jedne rz¹dy, np. brytyjski i amerykañski, wykorzy-
sta³y pandemiê do konsolidacji spo³eczeñstwa, natychmiast
opozycja i rz¹d podjê³y wspó³pracê, demonstracyjnie wspie-
ra³y siê wzajemne, by dodawaæ otuchy obywatelom. Pañstwa
autorytarne, takie jak Chiny czy Rosja, staraj¹ siê skorzystaæ
na pandemii i rozszerzyæ swe imperialne wp³ywy. Ka¿dy trans-
port sprzêtu medycznego z Chin traktowany jest jak wielkie
polityczne wydarzenie, chocia¿ ten sprzêt czêœciej jest kupo-
wany ni¿ pochodzi z darowizny, w dodatku coraz czêœciej s³y-
chaæ sygna³y, ¿e jest wadliwy.

Jedno wszelako wszystkich ³¹czy: przekonanie, ¿e w czasach,
gdy co kilka lat mo¿e pojawiaæ siê nowy wirus i wprowadza-
nie obowi¹zku izolacji spo³ecznej mo¿e siê powtarzaæ, trzeba
zupe³nie inaczej podejœæ do roli pañstwa w systemie ochrony
zdrowia. Przewidzia³o to wielu strategów, ale nikt ich nie s³u-
cha³. Zdrowie wkracza na polityczne salony w towarzystwie
lêku przed bardziej ni¿ obecny zjadliwymi wirusami. Oby szpi-
tale, przychodnie i badania nad nowymi generacjami leków
sta³y siê wreszcie tak wa¿ne jak zakupy samolotów bojowych,
czo³gów i rakiet. �
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SŁOWA NA ZDROWIE

Słowo front obejmuje szerokim frontem różne

aspekty ludzkie: ciało człowieka, jego miejsce

do życia, jego działania i relacje z innymi,

a także jego najszerzej pojęte otoczenie:

bo front to i czoło, twarz, i budynek, i walka,

a także teren działania, wreszcie atmosfera.

i walki, i pracy. Pra-
cy, do której usta-

wialiœmy siê fron-

tem i szliœmy szerokim frontem. Mieliœmy nadzieje zwyciêstwa

na wszystkich frontach. Te¿ piêkna sprawa, i podnios³a.

A z drugiej strony i nasze ma³e, ludzkie starcia z frontem ko-
jarzyliœmy. Tu ju¿ by³o gorzej. Stosuj¹c frontalne ataki na bliŸ-
nich, zmieniaj¹c front, ob³udnie walcz¹c na dwa fronty, urz¹-
dzaj¹c p³askie ju¿ afronty – jesteœmy godni pogardy
i potêpienia.

Obok militarnego niemal równie czêste, zw³aszcza w sytu-
acjach bardziej pokojowych, jest nazywanie frontem przed-
niej czêœci budynku, powiedzmy, fasady. Front domu powi-
nien dobrze siê prezentowaæ, a mieszkanie od frontu do by³
znak presti¿u. Fronton zaœ to by³ ‘ozdobny szczyt fasady’ (nie-
kiedy i na ³adny ganek tak mówiono). Potem i meble zaczê³y
mieæ swoje fronty, te¿ efektowniejsze od tego, co z ty³u... Bo
czêsto w ró¿nych sprawach to, co z frontu siê wydaje piêkne,
z drugiej strony gorzej wygl¹da.

Często w różnych

sprawach to, co

z frontu się wydaje

piękne, z drugiej strony

gorzej wygląda.

F
rons (w dope³niaczu frontis) to po
³acinie ‘twarz, czo³o’, a tak¿e
ogólnie ‘przednia czêœæ, przód’,

st¹d w³oskie fronte, potem francuskie
i niemieckie front. Dla Polaków front od
dawna ma znaczenie g³ównie wojskowe,
a przez liczne przenoœnie i z³agodzone,
i dowartoœciowane.

Stawiaj¹c czo³o przeciwnikowi, konfron-

tujemy siê z nim i dochodzi do walki. Mi-
litarnie front to najpierw czo³owa linia
wojska (ale nie tylko sama linia, bo
mówi siê te¿ linia frontu), potem
miejsce starcia, walk, dalej same te
walki. Byæ na froncie – to walczyæ
na wojnie, walczyæ na linii frontu

(czasem dok³adniej: na pierwszej li-
nii frontu) – to byæ w bezpoœredniej
konfrontacji z nieprzyjacielem; zgi-

n¹æ na froncie – to polec w bitwie.
Czasem siê konkretyzuje: na froncie

wschodnim (zachodnim). Tam wal-
czyli ¿o³nierze frontowi, frontowcy.
Ten front ma charakter mocny i pod-
nios³y. Nic dziwnego, ¿e ró¿ne par-
tie i koalicje, takie jak przedwojenny
lewicowy Front Ludowy i antysanacyjny
Front Morges, front do nazwy wziê³y.

Militaria daj¹ Ÿród³o przenoœniom. W ró¿-
nych czasach mieliœmy nie tylko front wal-

ki o pokój i o lepsze jutro, ale i front prze-

budowy wsi, i front kulturalny – bo front

sta³ siê terenem, zakresem dzia³alnoœci, gdy
propagandowo podnosi³o siê nastroje. I dziœ
mamy front robót... Front sta³ siê miejscem

I wreszcie ten najszerzej nas otaczaj¹cy front atmosferyczny.
Czy to ciep³y, czy polarny – poddajemy siê mu, z meteorolo-
gi¹ siê nie walczy. Tylko sk¹d tutaj to jednak militarne odnie-
sienie? Czy przyroda ma nam byæ wroga?

Bywa. Zw³aszcza gdy zagra¿a nieoczekiwanymi i trudno wy-
obra¿alnie skutkuj¹cymi kryzysami, szczególnie zdrowotny-
mi. I wtedy nie dziwi¹ metafory wojskowe – kiedy przyjdzie
koniecznoœæ konfrontacji, do której szerokim frontem staj¹ ci,
których œmia³o frontowcami nazwaæ mo¿na. �
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Czy podczas epidemii COVID-19

zwiêkszy³a siê liczba m³odych

ludzi potrzebuj¹cych pomocy

 psychiatrycznej?

Narazie trudno oceniæ.
W szpitalu pacjentów
raczej nie przyby³o.

Dzieci i m³odzie¿ z powodu wpro-
wadzonych ograniczeñ w poruszaniu
siê s¹ w domach, ucz¹ siê zdalnie.
Mamy podobny efekt, jak w ubie-
g³ym roku podczas strajku nauczy-
cieli – odnosimy wra¿enie, ¿e zawie-

szenie dzia³alnoœci
szkó³, przynajmniej
na razie, przyczyni³o
siê do zmniejszenia
liczby m³odych osób,
które zg³aszaj¹ siê
do izby przyjêæ. Po-
nadto obecnie pacjen-
ci unikaj¹ kontaktu
z placówkami s³u¿by
zdrowia, aby siê nie

To mo¿e
byæ cisza
przed
burz¹

Z dr hab. n. med. Barbarą Remberk,

krajowym konsultantem w dziedzinie

psychiatrii dzieci i młodzieży,

kierownikiem Kliniki Psychiatrii

Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie,

rozmawia Anetta Chęcińska.

zaraziæ. Obawiam siê jednak tego, co bêdzie dalej, bo dzie-
ci nie wyzdrowia³y dlatego, ¿e nie maj¹ szko³y. Zg³aszaj¹
siê do nas za to m³odzi, którzy z ró¿nych powodów zdro-
wotnych byli w szko³ach specjalnych, w oœrodkach, w któ-
rych dobrze funkcjonowali, a teraz s¹ w domu bez pomocy.
I ta zmian przynios³a pogorszenie ich stanu psychicznego.
Równie¿ gdy w rodzinie jest problem przemocy, uzale¿nie-
nia, przymus sta³ego przybywania domowników ze sob¹
mo¿e stwarzaæ trudne i groŸne sytuacje, zw³aszcza dla m³o-
dych ludzi, którzy bêd¹ potrzebowali pomocy psychiatry
lub psychologa.

Pacjenci coraz czêœciej korzystaj¹ z teleporad.

Czy takie rozwi¹zania sprawdzaj¹ siê w psychiatrii?

Terapia ambulatoryjna zosta³a ograniczona, dlatego staramy
siê zapewniæ pacjentom kontakt na odleg³oœæ. Mamy mo¿-
liwoœci prowadzenia telepsychoterapii i udzielania porad
psychiatrycznych w trybie zdalnym. Oczywiœcie, to nie to
samo, co bezpoœrednie spotkanie, dlatego rozwi¹zanie nie
jest idealne. Je¿eli pacjent czuje siê Ÿle, zapraszam na wi-
zytê do poradni, bo wiadomo, ¿e nie wszystko da siê zro-
biæ w trybie zdalnym. Uruchomiliœmy infoliniê wsparcia dla
dzieci i m³odzie¿y: tel. 516-238-725, czynn¹ od poniedzia³-
ku do pi¹tku, w godz. 11.00–15.00.

Mamy możliwości

prowadzenia tele-

psychoterapii i udzielania

porad psychiatrycznych

w trybie zdalnym.

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Jak epidemia wp³ynê³a na sytuacjê

pacjentów przebywaj¹cych

na oddzia³ach?

Komfort leczenia na pewno siê zmniej-
szy³. Je¿eli chodzi o oddzia³y dla m³o-
dzie¿y i doros³ych, odwiedziny zosta³y bardzo ograniczone.
Pacjenci nie otrzymuj¹ przepustek, nie ma wyjœæ do domu na
weekend, które w normalnych warunkach (przed epidemi¹)
s¹ elementem leczenia. Pozwalaj¹ bowiem pacjentowi stop-
niowo wracaæ do codziennego, typowego trybu ¿ycia, do w³a-
snego œrodowiska. Ten element terapii jest niemo¿liwy. Poza
tym oddzia³y dzia³aj¹, trwa leczenie. Wiêkszym problemem
jest to, co dzieje siê po wypisie. Osoby, które w normalnych
warunkach by³yby wypisane z zaleceniem podjêcia psycho-
terapii lub kontynuacji leczenia na oddziale dziennym, tê mo¿-
liwoœæ chwilowo straci³y. Od kwietnia mia³y rozpocz¹æ dzia-
³anie nowo kontraktowane oœrodki pierwszego poziomu, czyli
oœrodki œrodowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicz-
nej, ale na pewno nie bêdzie to przebiega³o tak sprawnie jak
planowano.

Czy oddzia³y psychiatryczne s¹ przygotowane

na zagro¿enie epidemiczne?

W mojej klinice dot¹d nie mieliœmy dziecka z podejrzeniem
zaka¿enia koronawirusem. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa
Zdrowia tworzone s¹ jednoimienne szpitale psychiatryczne dla
zaka¿onych doros³ych, jeœli zaœ chodzi o dzieci z koronawiru-
sem, wiêkszoœæ województw planuje, aby by³y hospitalizo-
wane na oddzia³ach zakaŸnych i w razie koniecznoœci konsul-
towane psychiatrycznie. W Warszawie Szpital Dzieciêcy przy
ul. ̄ wirki i Wigury pe³ni podczas epidemii rolê pediatryczne-
go szpitala zakaŸnego i jest w nim równie¿ psychiatra. Sygna-
³y, które odbieram z oœrodków z Polski, nie dotycz¹ niedobo-
rów sprzêtu, ale raczej kwestii organizacyjnych: kto ma przyj¹æ
pacjenta podejrzanego o zaka¿enie, dok¹d pogotowie ma wieŸæ
pacjentów. W porównaniu ze skal¹ problemów, z jakimi bory-
kaj¹ siê lekarze oddzia³ów somatycznych, u nas praca toczy siê
wzglêdnie spokojnie. Niemniej jednak to mo¿e byæ cisza przed
burz¹. Obawiam siê, ¿e je¿eli sytuacja epidemiczna bêdzie siê
przed³u¿a³a, dzieci bêd¹ pozbawione pomocy psychiatrycznej.
Mimo ¿e wiêkszoœæ zaburzeñ to nie s¹ stany zagro¿enia ¿ycia,
obecnie czêœæ cierpi¹cych na nie osób nie jest leczonych, bo siê
nie zg³osi³y, bo czêœæ psychoterapii zosta³a zawieszona, bo
chcia³yby rozpocz¹æ psychoterapiê,
ale nie maj¹ gdzie.

Uwa¿a pani, ¿e po okresie

pozostawania w domu

w celu przetrwania epidemii

pacjentów z problemami

psychicznymi przybêdzie?

Trochê tak, ale myœlê o czymœ in-
nym. Nie tylko leczymy m³odych
ludzi w stanie zagro¿enia ¿ycia.
Chcemy, aby dzieci z zaburzenia-

mi psychicznymi czu³y siê dobrze, funk-
cjonowa³y w spo³eczeñstwie poprawnie,
mia³y znajomych, rozwija³y siê, zdoby-
wa³y wykszta³cenie i zawód adekwatnie
do swoich mo¿liwoœci. Pytanie zatem,
co siê po epidemii stanie z dzieæmi, któ-

re ju¿ mia³y trudnoœci adaptacyjne w szkole, które nie odnaj-
duj¹ siê w nowych œrodowiskach? W dodatku nauczanie zdal-
ne rozwarstwia spo³eczeñstwo. Z czasem, gdy uczniowie
wróc¹ do szko³y, oka¿e siê, ¿e niektóre dzieci siê dostosowa-
³y, zosta³y dopilnowane przez rodziców, przerobi³y program
szkolny, a inne maj¹ pó³ roku zaleg³oœci. Te inne to zapewne
bêd¹ dzieci, nad którymi opieka ju¿ wczeœniej by³a s³absza.
Co z nimi? A co z dzieæmi, które nie otrzymaj¹ leczenia? Mo¿e
ich stan zdrowia nie bêdzie zagro¿eniem ¿ycia, ale po epide-
mii bêdzie gorszy, ni¿ gdybyœmy mogli udzielaæ im pe³nej
pomocy.

Pandemia zaskoczy³a œwiat. Czy profilaktyka zdrowia

psychicznego m³odych ludzi w tych okolicznoœciach

jest mo¿liwa?

Nie dysponujemy takimi programami. S¹ ogólne zasady pro-
filaktyki zdrowia psychicznego, które obejmuj¹ rozmowy
z dzieæmi, kontakt z nimi, zapewnienie równowagi miêdzy
obowi¹zkami a przyjemnoœciami, tak¿e aktywnoœæ fizyczn¹
i rekreacjê. S¹dzê, ¿e ograniczenie naszej aktywnoœci fizycz-
nej pogorszy zdrowie spo³eczeñstwa. Dzieci chodzi³y na spa-
cery, treningi. Te zajêcia na tygodnie, a nawet miesi¹ce zosta-
³y przerwane. Wiem jednak, ¿e niektóre szko³y staraj¹ siê we
w³asnym zakresie zapewniæ uczniom pomoc psychologów
i wsparcie rodzicom na tyle, na ile to mo¿liwe.

Oczekiwany nowy model ochrony zdrowia psychicznego

dzieci i m³odzie¿y przyniesie zmiany na lepsze?

Nie w ci¹gu miesiêcy, to d³ugotrwa³y proces. Je¿eli chodzi
o oœrodki pierwszego poziomu, na pewno zrobimy krok do
przodu. Oczywiœcie wszystko zale¿y od finansowania. Pozo-
staje wci¹¿ problem szkolenia kadr. Psychiatria dzieci i m³o-
dzie¿y przed epidemi¹ by³a w tak g³êbokim kryzysie, ¿e stwo-
rzenie nowej oferty i miejsc udzielania œwiadczeñ (oœrodków
pierwszego stopnia) spowoduje ujawnienie wiêkszej liczby
m³odych ludzi potrzebuj¹cych pomocy psychiatrycznej, któ-
rzy wczeœniej te¿ byli potencjalnymi pacjentami, ale nie mieli

gdzie siê zg³osiæ. Spodziewamy siê
wiêc, ¿e na pocz¹tku bêdzie trud-
niej, nim zrobi siê lepiej. Obecnie
wszyscy koncentruj¹ siê na aspek-
tach somatycznych epidemii, ale
trauma z ni¹ zwi¹zana nie ma pre-
cedensu, myœlê, ¿e z perspektywy
zdrowia psychicznego to sytuacja
porównywalna z wojn¹. Bêdziemy
siê z tym stanem mierzyli przez
d³u¿szy czas, zarówno psychiatrzy
dzieciêcy, jak i lekarze opiekuj¹-
cy siê pacjentami doros³ymi. �

Obecnie wszyscy koncentrują

się na aspektach somatycznych

epidemii, ale trauma z nią

związana nie ma precedensu,

myślę, że z perspektywy zdrowia

psychicznego to sytuacja

porównywalna z wojną.

Nauczanie zdalne

rozwarstwia społeczeństwo.
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Katastrofy, zarówno naturalne, jak i spowodowane
przez cz³owieka, zaburzaj¹ równowagê ¿ycia osób
nimi dotkniêtych, zmieniaj¹ relacje spo³eczne, wy-

muszaj¹ ograniczenia w ró¿nych obszarach, wywo³uj¹ re-
akcje somatyczne i psychologiczne – od dra¿liwoœci i za-
burzeñ snu do zaburzeñ stresowych pourazowych i stanów
depresyjnych. Reakcj¹ na katastrofê mo¿e byæ reakcja ¿a³oby
– po stracie kogoœ bliskiego, domu, wartoœciowych rzeczy,
ale i po stracie tego, co mia³o siê wydarzyæ, a przez kata-
strofê siê nie wydarzy³o: planów co do bli¿szej i dalszej
przysz³oœci.

Pandemia jest szczególnym rodzajem katastrofy. Nie ma gru-
py ofiar i osób z zewn¹trz, które przybywaj¹ z pomoc¹. Pan-
demia obejmuje nas wszystkich, wszyscy s¹ nara¿eni i do-
tkniêci jej skutkami. I pomagaj¹cy, i ci, którym pomagaj¹,
jad¹ na tym samym wózku.

Lekarz też człowiek

Czasem zapominamy, ¿e jesteœmy przede wszystkim ludŸ-
mi, a lekarzami bywamy. I oto nadesz³o coœ nowego, tajem-
niczego, groŸnego, wrêcz przera¿aj¹cego. Boimy siê o zdro-
wie swoje i bliskich. Czujemy na w³asnej skórze narastaj¹ce
napiêcie miêdzyludzkie, lêkamy siê o przysz³oœæ, bezpie-
czeñstwo finansowe, obserwujemy scenê polityczn¹, my-
œlimy o pukaj¹cym do drzwi kryzysie gospodarczym. Per-
cepcja ryzyka mo¿e byæ ró¿na, nie zawsze adekwatna do
tego, co siê dzieje. Jedni bêd¹ niebezpieczeñstwo wyolbrzy-
miaæ, inni bagatelizowaæ. Sytuacja zmienia siê dynamicz-
nie, ka¿dy dzieñ przynosi coœ nowego, eksperci nie s¹ zgodni
w swoich przewidywaniach i opiniach. Nie wiemy, co wy-
darzy siê jutro, za tydzieñ, za miesi¹c, za rok...

Do tego mamy XXI w. Przep³yw informacji jest b³yskawicz-
ny, mo¿emy na bie¿¹co œledziæ, co dzieje siê w ró¿nych za-
k¹tkach œwiata i Polski, w poszczególnych szpitalach, u zna-

Jak przetrwaæ
niepewnoœæ
MAGDALENA FLAGA-£UCZKIEWICZ
pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
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WSPARCIE DLA LEKARZY

jomych, znajomych znajomych i znajo-
mych znajomych znajomych. Naukow-
cy naradzaj¹ siê, eksperci dyskutuj¹,
ogl¹damy zdjêcia ze szpitali na drugiej
pó³kuli. Niestety, równie szybko jak in-
formacja, szerzy siê dezinformacja.
Bombardowani informacjami o pande-
mii, mo¿emy mieæ trudnoœci z odfiltro-
waniem tego, co rzetelne i prawdziwe,
od tego, co jest wylaniem frustracji, hej-
tem, panik¹, teori¹ spiskow¹, szukaniem
koz³a ofiarnego. W mediach spo³eczno-
œciowych atmosfera jest podgrzana emo-
cjami – napiêciem, strachem, frustracj¹,
wœciek³oœci¹ – nawet w grupach, gdzie
dotychczas by³o spokojnie, rzeczowo,
¿yczliwie i merytorycznie. My, lekarze,
nie jesteœmy wyj¹tkiem, wystarczy zaj-
rzeæ na grupy dla lekarzy (gdzie uczest-
nicy s¹ weryfikowani przez PWZ)...
Wy¿szy poziom merytoryczny dyskusji
i relacje z pierwszej linii frontu, ale emo-
cje podkrêcone do czerwonoœci jak
wszêdzie.

Lekarz w czasach zarazy

Pandemia, przez gwa³towne zwiêksze-
nie zapotrzebowania na opiekê me-
dyczn¹, obna¿y³a bezwzglêdnie niedo-
magania systemu, niedofinansowanie,
niedostatki w zarz¹dzaniu i relacjach
w medycynie. Lekarze, nieuchronnie
eksponowani na zara¿enie, coraz czê-
œciej trafiaj¹ na kwarantannê, izolacjê
lub – jako zara¿eni pacjenci – do szpi-
tala. Nasz¹ frustracjê pog³êbia fakt, ¿e
wiemy, jak moglibyœmy lepiej chroniæ
siebie, naszych bliskich i pacjentów, ale
nie mamy mo¿liwoœci tego zrobiæ.

Bezsilnoœæ, frustracja, niepewnoœæ
i z³oœæ towarzysz¹ wiêkszoœci z nas

Kilka tygodni temu nasza lekarska rzeczywistość bardzo się

zmieniła. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, której się nie

spodziewaliśmy i do której nie mieliśmy jak się przygotować.
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ka¿dego dnia. Czujemy siê odpowie-
dzialni za pacjentów i bliskich, boimy
siê te¿ o siebie. O bezpieczeñstwo fi-
nansowe. O to, czy nie zostaniemy
z dnia na dzieñ oddelegowani do wal-
ki z epidemi¹ w miejscu odciêtym od
œwiata, bez mo¿liwoœci wyjœcia. S³y-
szymy, ¿e bêdziemy karani. Z jednej
strony oklaski, z drugiej hejt. Podziw
i odrzucenie. Nazywaj¹ nas bohatera-
mi, ale równie¿ kombinatorami. Z dnia
na dzieñ musimy przystosowaæ siê do
telemedycyny, nawet jeœli wczeœniej
jej nie praktykowaliœmy. Emocje na-
szych pacjentów czêsto s¹ takie same
jak nasze, bo wszyscy jesteœmy w œrod-
ku tego, co siê dzieje. To nie u³atwia
nam pracy.

Co robić, by przetrwać?

Zostaliœmy lekarzami, by wiedzieæ, dzia-
³aæ zadaniowo, rozwi¹zywaæ problemy.
Po to, by nie czuæ siê bezsilnymi! Nie
potrafimy i nie chcemy wytrzymywaæ
wszechogarniaj¹cej niepewnoœci.

Czy mo¿emy coœ zrobiæ, by nie czuæ siê
Ÿle? By zadbaæ o swoj¹ równowagê psy-
chiczn¹? By nie pogr¹¿yæ siê bez reszty
w bezsilnoœci, przygnêbieniu, frustracji?

Oczywiœcie, ¿e mo¿emy. Self-care jest
dostêpny tak¿e w czasach zarazy. Na
mnóstwo rzeczy nie mamy teraz wp³y-
wu, ale nie na wszystkie. Na ile siê da,
dbajmy o sen, od¿ywianie, wysi³ek fi-
zyczny. Nie próbujmy koiæ emocji al-
koholem ani lekami nasennymi, bo za
kilka miesiêcy bêdziemy musieli mie-
rzyæ siê z kolejnym problemem.

Mo¿emy siêgn¹æ po profesjonaln¹ po-
moc. Wsparcie psychologa, udzia³ w gru-
pie Balinta, konsultacja psychiatry s¹
mo¿liwe na odleg³oœæ. Nie b¹dŸmy
dzielni za wszelk¹ cenê. Epidemia nie
skoñczy siê jutro, potrzebujemy zaso-
bów psychicznych, by j¹ przetrwaæ. Pro-
fesjonalne wsparcie pomo¿e nam te za-
soby budowaæ i po nie siêgaæ.

Po co mi rady psychologa?! – powiecie
byæ mo¿e. Jedna ze wspó³pracuj¹cych
z izb¹ psychoterapeutek podrzuca garœæ
pomys³ów na radzenie sobie z lêkiem.
Przeczytaæ nie zawadzi. Byæ mo¿e któ-
ryœ sposób sprawdzi siê u Was. �

S trach nale¿y do emocji, których
nie lubimy. Radoœæ chêtnie po-
kazujemy œwiatu, a lêk, smutek

i z³oœæ czêsto zostawiamy dla siebie. Ale
to, ¿e je schowamy, nie znaczy, ¿e ich
nie ma. Zamiecione pod dywan, czaj¹
siê w ukryciu i dopadaj¹ nas w trudnych
momentach. Warto je wyci¹gn¹æ spod
tego dywanu i pos³uchaæ, co maj¹ nam
do powiedzenia. Mo¿e okazaæ siê, ¿e po-
jawi³y siê w konkretnym celu. Chc¹ po-
kazaæ nam, ¿e ktoœ lub coœ jest dla nas
wa¿ne, ¿e czujemy siê odpowiedzialni,
bezradni, przyt³oczeni albo ¿e nasze gra-
nice zosta³y przekroczone. Jeœli ws³u-
chamy siê we w³asne emocje, mo¿emy
zobaczyæ w nich sprzymierzeñca. Smu-
tek pozwala nam siê wyciszyæ, zatrosz-
czyæ o siebie, uzyskaæ pomoc i tê po-
moc ofiarowaæ innym. Strach pomo¿e
unikn¹æ zagro¿enia lub sobie z tym za-
gro¿eniem poradziæ. Z³oœæ mobilizuje
do dzia³ania i pokazuje, ¿e nasze grani-
ce zosta³y przekroczone. Sygnalizuje
te¿, co jest dla nas wa¿ne.

Jedn¹ z emocji, z którymi nie chcemy
siê mierzyæ, jest lêk. Gdy go czujemy,
staramy siê unikaæ sytuacji i dzia³añ,
które go wywo³uj¹. Czasem, zamiast
zrobiæ coœ, co nas przera¿a, robimy
coœ innego. Niestety, gdy staramy siê

Jak oswoiæ
lêk i pomóc
sobie
w czasach pandemii

unikn¹æ bodŸca lêkowego, lêk opada
tylko na chwilê, a potem roœnie jesz-
cze bardziej. Co mo¿emy robiæ? Nie
unikaæ, tylko oswajaæ lêk, który po
pewnym czasie przestanie parali¿o-
waæ. Lêk to jedna z trudniejszych
emocji dopadaj¹cych teraz lekarzy.
Oto kilka wskazówek, które pomog¹
sobie z nim poradziæ.

Uprawomocnij lęk

To normalne, ¿e siê boisz. Nie obwiniaj
siê.

Odróżnij lęk produktywny

od nieproduktywnego

Lêk produktywny to taki, który poma-
ga nam unikn¹æ zagro¿enia. Mobilizuje
do chronienia siebie i pacjentów. Lêk
nieproduktywny ca³y czas nas nakrêca,
a nie przynosi rozwi¹zañ. Je¿eli nie-
ustannie bêdziemy próbowali szukaæ od-
powiedzi na pytania: a co jeœli... (pacjent
kichnie na mnie, bêdê chory, na mój
oddzia³ trafi ktoœ zara¿ony, skieruj¹
mnie do zwalczania epidemii itp.), nie
poczujemy siê bezpieczniej. Wrêcz prze-
ciwnie. Te pytania bêd¹ siê mno¿yæ
i potêgowaæ lêk, a ka¿de rozwi¹zanie
bêdzie niewystarczaj¹ce.

W okresie pandemii lekarze są na pierwszej linii frontu.

Tak jak wszyscy odczuwają stres, ale jest on zwielokrotniony

przez oczekiwania, ograniczenia i warunki związane

z wykonywanym zawodem.
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Zaakceptuj niepewność

i brak kontroli

Niepewnoœæ jest neutralna, a zamartwia-

nie siê bierze siê przede wszystkim

z nietolerancji niepewnoœci. A przecie¿

nawet jeœli masz pewnoœæ, to i tak jej

nie masz. Nie wiesz, czy pacjent, któ-

ry aktualnie nie wykazuje objawów

COVID-19, nie jest zara¿ony. Mo¿emy

kontrolowaæ tylko niektóre rzeczy, ta-

kie jak przestrzeganie higieny lub usta-

nowionych procedur, ale nie na wszyst-

ko mamy wp³yw. Gdybyœmy zaprosili

do wielkiego miasta osobê, która ca³e

¿ycie by³a odciêta od œwiata, i kazali

jej przejœæ przez ruchliw¹ ulicê,

pewnie poczu³aby lêk. My wiemy,

do czego s³u¿¹ œwiat³a i pasy, wie-

my, czym jest samochód i do czego

s¹ hamulce. Znamy te¿ zasady za-

chowania bezpieczeñstwa na jezd-

ni, z których mo¿emy skorzystaæ.

Ale nie zawsze tak by³o. Nauczyli-

œmy siê zasad i przystosowaliœmy

siê do nich. Adaptacja wymaga jed-

nak czasu i praktyki.

Zwracaj uwagę

na prawdopodobieństwo,

a nie na możliwość

Jeœli coœ mnie przera¿a, bojê siê, ¿e mnie

to spotka. Mo¿liwoœæ jest zawsze. Praw-

dopodobieñstwo to bardziej racjonalny

wybór.

Unikaj ciągłego

sprawdzania informacji

Lekarze œledz¹ najnowsze doniesienia

o sytuacji epidemicznej. Dyskutuj¹

w mediach spo³ecznoœciowych, przeka-

zuj¹ sobie wieœci z innych placówek.

Bycie non stop pod ostrza³em niepoko-

j¹cych informacji wzmacnia lêk, powo-

duje problemy ze snem i os³abia odpor-

noœæ psychiczn¹. Proponujê lekarzom,

którym zale¿y, ¿eby mieæ rêkê na pul-

sie, by odciêli siê od informacji cho-

cia¿ wieczorem. Sprawdzanie sytuacji

przed snem sprawia, ¿e jesteœmy wzbu-

dzeni i trudniej nam zasn¹æ. Jeœli po-

trzebujemy informacji, szukajmy ich

w wiarygodnych Ÿród³ach. W Internecie

jest wszystko, i prawda, i fake newsy.

W mediach i wyszukiwarkach znacznie

trudniej znaleŸæ pozytywne informacje.

Pewnie dlatego nie ma newsów z tytu-

³em „Nic siê nie sta³o”.

Zaplanuj czas

martwienia się

Wyznacz czas i miejsce, w którym bê-

dziesz siê martwiæ. Jeœli zaplanujesz

czas martwienia siê, np. codziennie miê-

dzy 12.00 a 12.30, oszczêdzisz 23,5 go-

dziny z doby. Nie martw siê w wygod-

nym fotelu, z ulubion¹ fili¿ank¹ herbaty.

Wybierz miejsce, które nie bêdzie koja-

rzy³o siê z relaksem. W koñcu martwie-

nie siê to ciê¿ka praca. Co da Ci pó³ go-

przez Skype’a. Lekarze, z którymi roz-

mawiam, czêsto nie chc¹ dzwoniæ do

rodziny w obawie, ¿e rozmowa bêdzie

dotyczyæ ich pracy. To normalne, ¿e ro-

dzice lekarza boj¹ siê o niego. Zamiast

ograniczaæ kontakt, mo¿emy postawiæ

granice i skupiæ siê na innych w¹tkach.

Bądź aktywny fizycznie

Mo¿e to byæ trening wed³ug instrukcji

z YouTube, lekcja zumby, „odrabianie”

WF-u z dzieckiem. Ka¿dy ruch jest dobry.

Zrealizuj odkładane plany

Jeœli masz wiêcej czasu, bo np. Two-

ja przychodnia nie pracuje, zastanów

siê, jakie dzia³ania do tej pory odwle-

ka³eœ. Mo¿e chcia³eœ napisaæ artyku³

naukowy lub poszerzyæ wiedzê me-

dyczn¹. Wypisz, co chcia³byœ zrobiæ,

i stopniowo realizuj plan, np. codzien-

nie robi¹c jedn¹ rzecz z listy.

Jedz i pij rozważnie

W stresie czêsto siêgamy po œmiecio-

we jedzenie. Nie podjadaj, gotuj kre-

atywnie i zdrowo. Mo¿esz odœwie¿yæ

stare przepisy rodzinne, wypróbowaæ

coœ z Internetu lub poeksperymentowaæ.

Uczestnicz w kulturze

Jest wiele miejsc, gdzie mo¿esz obejrzeæ

filmy, na które kiedyœ nie by³o czasu.

Kina zapraszaj¹ na wirtualne seanse, ar-

tyœci na koncerty z domów, teatry po-

kazuj¹ najlepsze spektakle. Mo¿esz

sprawdziæ te¿ e-booki w bibliotece lub

zwiedziæ online Muzeum Narodowe,

Zachêtê, a nawet Luwr.

Nie myśl o przyszłości

Skup siê na teraŸniejszoœci i najbli¿szym

weekendzie. Nie wiemy, jaka bêdzie

sytuacja w przysz³oœci. Nie zu¿ywaj

emocji, ¿eby przewidywaæ, co bêdzie

w przysz³ym miesi¹cu. W Chinach og³o-

szono koniec epidemii. Zwroty sytuacji

s¹ nieprzewidywalne. �

Agata Urbañczyk – psycholog, terapeuta po-

znawczo-behawioralny (w czasie pandemii pra-

cuje w szpitalu, prowadzi terapiê online oraz

wspiera lekarzy zrzeszonych w Okrêgowej Izbie

Lekarskiej w Warszawie).

Bycie non stop pod ostrzałem

niepokojących informacji

wzmacnia lęk, powoduje

problemy ze snem i osłabia

odporność psychiczną.

dziny zamartwiania siê? Odzyskasz

czas, który mo¿esz przeznaczyæ na coœ

przyjemnego lub produktywnego. Na-

uczysz siê odraczaæ zmartwienia i nie

dawaæ im siê poch³on¹æ. Gdy zmartwie-

nia przyjd¹ o 9.00, musisz poczekaæ trzy

godziny, ¿eby im siê przyjrzeæ. Gdy tro-

ski pojawi¹ siê o 18.00 lub przed snem,

od³ó¿ je na kolejny dzieñ.

Wyznacz dzienne cele

Martwienie siê zabiera du¿o czasu

i energii. Gdy coœ robimy, martwimy

siê mniej. Struktura dnia, w której jest

czas na dzia³anie i relaks, uspokaja

i przywraca równowagê. Zaplanuj, ¿e

wracaj¹c z pracy, kupisz sobie kwiaty,

a w domu poczytasz ksi¹¿kê, poæwi-

czysz z dzieckiem lub partnerem, obej-

rzysz wirtualny koncert albo wystawê.

Utrzymuj kontakty

z przyjaciółmi i rodziną

Zrób listê osób, z którymi ostatnio siê

nie kontaktowa³eœ. Odnów stare zna-

jomoœci, wyœlij SMS, e-mail, za-

dzwoñ, wypij herbatê, rozmawiaj¹c

�
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Szczepionka przeciwko
koronawirusowi
£UKASZ DURAJSKI, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w WarszawieF
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USA

J
ako pierwszy kraj na œwiecie rozpo-

czê³y testy szczepionki przeciwko

SARS-CoV-2 na ludziach. Nowatorskie

badania prowadzone s¹ w Instytucie

Kaiser Permanente w Seattle, a prepa-

rat opracowa³a amerykañska agencja

rz¹dowa National Institutes of Health

z pomoc¹ firmy Moderna. Ochotnicy ju¿

otrzymali szczepionki (pierwsza pa-

cjentka na œwiecie zosta³a zaszczepiona

16.03.2020 r.). Obserwacja ich stanu

zdrowia i efektów szczepienia bêdzie

trwa³a 14 miesiêcy.

Firma Johnson & Johnson rozpoczê³a

prace nad szczepionk¹ w styczniu

2020 r., gdy tylko wyizolowano se-

kwencjê genetyczn¹ koronawirusa

(COVID-19). Prace prowadzone s¹

przez badaczy w Janssen, we wspó³-

pracy ze szpitalem Beth Israel Deaco-

ness Medical Center (czêœci¹ Harvard

Żyjemy w dobie pandemii. Jednym z problemów, przed którymi stoi medycyna, jest brak
szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Temat niezwykle gorący. Co wiemy do tej pory
(stan na 22.04.2020)?

Bibliografia:

1. https://www.gov.uk/government/news/government-launches-vaccine-taskforce-to-combat-coronavirus

2. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/ebiom/PIIS2352-3964(20)30118-3.pdf

3. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccine/china-gives-go-ahead-for-human-trials-of-potential-covid-19-vaccine-state-media-idU-

SKBN2141TI

4. https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/novel-coronavirus-landscape-ncov.pdf

Medical School). Kierownictwo przed-

siêbiorstwa poinformowa³o, ¿e testy

szczepionki na ludziach rozpoczn¹ siê

w lipcu.

Preparat PittCoVacc, czyli Pittsburgh

Coronavirus Vaccine, to nowatorski pro-

dukt. Szczepionka jest podawana za po-

moc¹ plastra o rozmiarach opuszki pal-

ca. Na plastrze znajduje siê oko³o 400

mikroigie³ek, które dostarczaj¹ fragmen-

ty bia³ka do skóry, gdzie reakcja immu-

nologiczna jest najsilniejsza. Igie³ki s¹

zbudowane z cukru i po wk³uciu w skórê

siê rozp³ywaj¹. Informacjê opublikowa-

no na ³amach czasopisma „The Lancet”.

Chiny

D
rugi kraj po USA, który przepro-

wadza test szczepionki przeciw-

ko SARS-CoV-2 na ludziach. Poinfor-

mowa³ o tym partyjny dziennik „Ren-

min Ribao”. Za przeprowadzenie badañ

odpowiada Akademia Wojskowych

Nauk Medycznych i firma biotechnolo-

giczna CanSino Biologics.

Wielka Brytania

Z
espó³ Instytutu Jennera w Oksfor-

dzie rozpoczyna kolejn¹ fazê badañ

klinicznych – 23.04 zaczyna podawaæ

szczepionkê ludziom.

Natomiast zespó³ z Imperial College Lon-

don od lutego testuje swoj¹ szczepionkê

na zwierzêtach, a próby kliniczne na lu-

dziach rozpoczn¹ siê w czerwcu.

Wiele krajów prowadzi badania na ró¿-

nym etapie, m.in. firma Curevac z Nie-

miec.

WHO podaje, ¿e obecnie (20.04.2020)

w fazie klinicznej znajduje siê piêæ

szczepionek, natomiast w fazie przed-

klinicznej a¿ 71. �

WALKA Z EPIDEMIĄ
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Odszkodowania dla chorych lekarzy 
O

krêgowa Izba Lekarska w Warszawie pracuje nad nowym, korzystnym dla lekarzy ubezpieczeniem na wypadek zaka¿enia

koronawirusem. Pod koniec kwietnia wyczerpa³a siê pula 100 osób z potwierdzonym laboratoryjnie zachorowaniem, ob-

jêtych ubezpieczeniem izby, którym jednorazowo wyp³acono po 5 tys. z³ odszkodowania. OIL prowadzi negocjacje z ubezpie-

czycielem w sprawie nowej formy wsparcia. Zachêcamy do œledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bie¿¹co informujemy

o zmianach i nowoœciach. �                                                                                                                                                    mn

Odczuwasz obci¹¿enia
zwi¹zane z koronawirusem?
Izba zapewnia lekarzom
wsparcie psychologiczne

W
yj¹tkowa sytuacja kryzysowa, wynikaj¹ca z rozwoju epidemii koronawirusa, skutkuje wieloma obci¹¿eniami dla lekarzy.

Prócz obci¹¿eñ zwi¹zanych z poczuciem odpowiedzialnoœci za pacjentów, rodziny, z obaw o w³asne zdrowie, pojawia siê

mnóstwo innych emocji i trudnoœci, z którymi trzeba siê zmierzyæ. Nasza izba oferuje wsparcie psychoterapeutów.

Zg³osiæ mo¿e siê ka¿dy lekarz – cz³onek Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Mo¿na spotkaæ siê z psychoterapeut¹ albo

porozmawiaæ telefonicznie. By uzyskaæ fachow¹ pomoc, wystarczy zadzwoniæ do Magdaleny Flagi-£uczkiewicz, pe³nomocni-

ka ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okrêgowej Izby Lekarskiej, pod numer telefonu: 660-672-133 (je¿eli nie bêdzie

mog³a odebraæ, na pewno oddzwoni). Mo¿na równie¿ wys³aæ SMS b¹dŸ e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl.

Od pocz¹tku marca odby³o siê ponad 70 konsultacji z terapeutami.

– Zagro¿enie koronawirusem to dla lekarzy ogromne wyzwanie – zarówno w kontekœcie zawodowym, systemowym, jak i zwyczajnie

ludzkim. Bywa ciê¿ko, gdy pracujemy na pierwszej linii frontu i przyjmujemy dziesi¹tki lub setki potencjalnie zara¿onych korona-

wirusem pacjentów. Myœlimy o nich, o bezpieczeñstwie swoim i swoich rodzin, a towarzysz¹ce temu lêki, poczucie wypalenia i stres

s¹ zrozumia³e. Lekarze potrzebuj¹ wsparcia psychologicznego. Takie wsparcie jest wa¿ne dla nas samych, ale przyniesie ulgê

równie¿ naszym rodzinom i pacjentom – mówi prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie £ukasz Jankowski. �             rj

W
yj¹tkowoœæ sytuacji, w której znajduj¹ siê obecnie lekarze, mo¿e rodziæ szereg pytañ prawnych. Do naszej izby zg³aszane

s¹ pytania dotycz¹ce m.in. spraw z pogranicza zawodowego i prywatnego. Pomoc¹ s³u¿y kancelaria dzia³aj¹ca w naszej

izbie, w ramach programu „Prawnik dla lekarza”. Kancelaria systematycznie przygotowuje odpowiedzi na zadawane pytania.

Czêœæ wyjaœnieñ, dotycz¹cych najczêœciej poruszanych przez lekarzy spraw, opublikowaliœmy na naszej stronie internetowej.

Od pocz¹tku marca udzielono oko³o 500 porad prawnych.

W razie w¹tpliwoœci i pytañ z zakresu prawa nale¿y napisaæ wiadomoœæ pod adresem: prawnikdlalekarza@oilwaw.org.pl b¹dŸ

zadzwoniæ pod numer telefonu: 728-988-518. �                                                                                                                                      rj

Lekarzu, je¿eli masz
pytania dotycz¹ce swoich
praw i obowi¹zków,
zadzwoñ lub napisz do nas

WSPARCIE DLA LEKARZY
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OIL
w Warszawie kupi³a wymazówki dla lekarzy (cz³on-

ków naszej izby), by przyspieszyæ wykonywanie

testów na SARS-CoV-2. Taka priorytetyzacja ma na celu ogra-

niczanie ryzyka zaka¿eñ personelu medycznego oraz przeciw-

dzia³anie rozprzestrzenianiu siê wirusa. Wymazówkê, po za-

rejestrowaniu siê na stronie laboratorium Warsaw Genomics,

mo¿na odebraæ w siedzibie izby przy ul. Pu³awskiej 18 lub

w Delegaturze Radomskiej przy ul. Rwañskiej 16.

Testy to podstawa w walce z wirusem, dlatego nasza izba

postanowi³a skupiæ siê na zorganizowaniu kolejnej formy po-

mocy dla lekarzy, polegaj¹cej w³aœnie na usprawnieniu wy-

konywania testów. Wymazówki docieraj¹ do nas partiami,

systematycznie, dlatego prosimy o odpowiedzialne korzy-

stanie ze wsparcia, by starczy³o dla lekarzy, którzy musz¹

szybko rozwiaæ swoje w¹tpliwoœci dotycz¹ce zaka¿enia,

i niepobieranie wymazówek na zapas. Epidemia jest trud-

nym czasem, co lekarze odczuwaj¹ szczególnie dotkliwie,

dlatego liczymy na Pañstwa odpowiedzialn¹ postawê i wza-

jemne zrozumienie.

Zanim zg³osz¹ siê Pañstwo do izby po wymazówkê, prosi-

my o wype³nienie zlecenia na stronie Warsaw Genomics

oraz postêpowanie zgodnie z wytycznymi. W izbie otrzy-

maj¹ Pañstwo zestaw sk³adaj¹cy siê z wymazówki, pakietu

niezbêdnych kopert oraz szczegó³owej instrukcji dalszego

Lekarze mog¹ zg³aszaæ siê
po wymazówki do siedziby naszej izby

postêpowania. Po wykonaniu wymazu nale¿y przekazaæ pro-

bówkê do laboratorium Warsaw Genomics, które z nami

wspó³pracuje w kwestii priorytetyzacji testów dla medyków.

Uwaga! Ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania najwy¿-

szych œrodków ostro¿noœci prosimy o wyznaczenie osoby

zdrowej (bez podejrzenia COVID-19) do odbioru od nas

numerowanej probówki i przekazania jej do laboratorium.

Dla maksymalnego uproszczenia formalnoœci w OIL przy

odbiorze probówki nale¿y podaæ imiê i nazwisko lekarza,

numer jego PWZ (zostan¹ wpisane na specjalnie zabezpie-

czon¹ listê). Wydawanie probówek zorganizowaliœmy tak,

by odbiór by³ mo¿liwy w izbie codziennie, ca³odobowo

(wejœcie od ul. Rejtana, proszê dzwoniæ domofonem).

W Delegaturze Radomskiej wymazówki mo¿na odbieraæ od

poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00–15.00.

Wynik powinien byæ gotowy w ci¹gu 24 godzin od momentu

dostarczenia próbki do laboratorium. Otrzymaj¹ go Pañstwo

drog¹ elektroniczn¹ pod adresem

e-mailowym podanym w formularzu

zlecenia testu. Do tej pory w Warsza-

wie i Radomiu z siedzib OIL pobrano

oko³o 160 wymazówek. �                      rj

Formularz zlecenia testu:
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Pomoc harcerzy
dla lekarzy

Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej deklaruje gotowoœæ

wsparcia lekarzy w opiece nad dzieæmi oraz nad zwierzê-

tami domowymi, w zakupach, w obowi¹zkach domowych,

a tak¿e w opiece nad lekarzami seniorami i seniorami z rodzin

lekarzy.

Za poœrednictwem formularza interne-

towego lekarze z ca³ej Polski mog¹

zg³osiæ swoje potrzeby. Do tych potrzeb

dostosowana bêdzie pomoc, a gdy prze-

krocz¹ mo¿liwoœci harcerzy, OIL

w Warszawie bêdzie szuka³a innych

rozwi¹zañ. �                                   rj

N
arodowy Fundusz Zdrowia uruchomi³ specjaln¹ infoliniê

s³u¿¹c¹ do bezpoœredniego zg³aszania przypadków naru-

szeñ procedur zwi¹zanych z zagro¿eniem koronawirusem.

Numer telefonu 22-574-99-03 jest czynny od poniedzia³ku do

pi¹tku w godz. 8.00–16.00. OIL w Warszawie zwraca³a siê do

NFZ w sprawie uruchomienia infolinii z uwagi na ogrom zg³o-

szeñ ró¿nego rodzaju nieprawid³owoœci nap³ywaj¹cych do pra-

cuj¹cego w izbie rzecznika praw lekarza.

Czynny od 2 kwietnia numer przeznaczony jest m.in. dla le-

karzy, pielêgniarek i ratowników medycznych z ca³ego kraju.

NFZ podkreœla, ¿e infolinia s³u¿y do zg³aszania nieprawid³o-

woœci zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych pa-

cjentom z podejrzeniem lub zaka¿eniem koronawirusem,

a wszystkie zg³oszenia bêd¹ analizowane i wyjaœniane w œci-

s³ej wspó³pracy z g³ównym inspektorem sanitarnym oraz

z Ministerstwem Zdrowia.

Nieprawid³owoœci
w procedurach

dotycz¹cych
epidemii mo¿na

zg³aszaæ
przez infoliniê NFZ

– Nieprzestrzeganie procedur przez podmioty lecznicze szcze-

gólnie podczas epidemii jest ogromnym problemem i stwarza

zagro¿enie dla personelu medycznego, a tym samym dla pa-

cjentów. Problem ten, tak bardzo widoczny m.in. w szpitalach,

wynika z wad systemowych, chaosu w odgórnych wytycznych

i przepisach prawa. Nale¿y g³oœno o tym mówiæ i zg³aszaæ

ka¿dy przypadek nieprawid³owoœci. Im wiêcej narzêdzi, tym

te zg³oszenia bêd¹ skuteczniejsze. Dlatego, dla dobra lecz¹-

cych i leczonych, zachêcam do korzystania z nowej infolinii

i uœwiadamiania w ten sposób NFZ skali naruszeñ. Oczywi-

œcie, niezmiennie mo¿na kontaktowaæ siê z rzecznikiem praw

lekarza, zw³aszcza gdy lekarz woli zachowaæ ca³kowit¹ anoni-

mowoœæ – mówi prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski.

Cz³onkowie naszej izby nieprawid³owoœci mog¹ zg³aszaæ

rzecznikowi praw lekarza pod adresem e-mailowym:

rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl, lub telefonicznie. � rj

Formularz:

WSPARCIE DLA LEKARZY

G
ra

f.
 K

. 
B

ry
d

a

G
ra

f.
 K

. 
B

ry
d

a

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5–6/2020 (301–302)22  



Okrêgowa
Rada Adwokacka
z poradami
dla pracowników
medycznych
S amorz¹dy zawodów zaufania publicznego wspieraj¹ me-

dyków. Dziêki wspó³pracy Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie i Okrêgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

zosta³a uruchomiona infolinia prawna dla przedstawicieli

zawodów medycznych.

Codziennej walce pracowników ochrony zdrowia z epidemi¹

koronawirusa towarzysz¹ liczne w¹tpliwoœci natury prawnej.

Lekarze, a tak¿e przedstawiciele innych zawodów medycz-

nych, szukaj¹ odpowiedzi na pytania zwi¹zane z odpowiedzial-

noœci¹ zawodow¹ i przys³uguj¹cymi im uprawnieniami.

Pod numerem telefonu 22-290-20-50 adwokaci i aplikanci ad-

wokaccy z ORA w Warszawie udzielaj¹ przedstawicielom za-

wodów medycznych (lekarzom, pielêgniarkom, ratownikom

medycznym, diagnostom laboratoryjnym i innym) bezp³atnych

porad w zakresie problemów prawnych zwi¹zanych z epide-

mi¹ COVID-19. Porady udzielane s¹ od poniedzia³ku do pi¹t-

ku, w godz. 9.00–18.00. W program zaanga¿owanych jest 70

prawników. W kwietniu skorzysta³o z niego oko³o 300 osób.

ORA zastrzega, ¿e udzielona porada nie jest równoznaczna

z dalsz¹ reprezentacj¹ osoby, która tê poradê otrzyma³a. Za-

sady ewentualnej dalszej reprezentacji nale¿y ustalaæ indywi-

dualnie z osob¹ udzielaj¹c¹ porady. �                                   rj

Pomagamy
lekarzom
szukaæ mieszkañ
na czas epidemii

OILw Warszawie przyjmuje zg³oszenia od lekarzy (cz³on-

ków naszej izby), którzy – by nie ryzykowaæ zaka-

¿enia bliskich – zamierzaj¹ na czas epidemii odizolowaæ siê

od nich.

Do naszej izby docieraj¹ sygna³y o zapotrzebowaniu na

mieszkania ze strony lekarzy, którzy po dy¿urze w szpitalu

nie chc¹ wracaæ do domu, by zachowaæ najwy¿sze œrodki

ostro¿noœci. Zapotrzebowanie dotyczy tak¿e miejsc odby-

wania kwarantanny.

Proœbê o udostêpnienie lokali lekarzom skierowaliœmy do

osób dysponuj¹cych wolnymi mieszkaniami na terenie Ma-

zowsza. Ponadto w sprawie stworzenia miejsc tymczasowe-

go odpoczynku zwróciliœmy siê do Urzêdu m.st. Warszawy.

W wyniku apeli naszej izby w puli znalaz³o siê 75 lokali.

Izba koordynuje kontakty miêdzy lekarzami a udostêpniaj¹-

cymi mieszkania. Zg³aszaæ mog¹ siê do nas lekarze oraz oso-

by prywatne i deweloperzy oferuj¹cy lokale. Za warunki lo-

kalowe nie odpowiadamy, pomagamy zsynchronizowaæ

potrzeby z mo¿liwoœciami.

Zachêcamy do kontaktu telefonicznego: 22-542-83-48.

Pod tym numerem przyjmujemy zg³oszenia poszukuj¹cych

mieszkañ lekarzy i oferuj¹cych je osób. �                          rj
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Korona Alarm
– aplikacja

informacyjna
o epidemii

K
ompendium wiedzy o wirusie SARS-CoV-2 i chorobie

COVID-19, zasady zachowania podczas epidemii, pora-

dy, a tak¿e odnoœniki do konkretnych stron rz¹dowych zawie-

ra przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów aplikacja

internetowa Korona Alarm Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie. Narzêdzie dostêpne jest przez przegl¹darki

internetowe pod adresami koronaalarm.pl i coronaalarm.pl.

Przejrzysty interfejs przypomina metod¹ nawigacji aplikacje

na smartfony.

– Korona Alarm to narzêdzie proste i przyjazne dla u¿ytkow-

nika. Jego g³ównym zadaniem jest u³atwienie zdobywania rze-

telnych informacji zwi¹zanych z koronawirusem. Portal u³a-

twia równie¿ pracê lekarzom, poniewa¿ zawiera zalecenia

i wszelkie procedury zwi¹zane z uzyskaniem pomocy – mówi

dr n. med. Jaros³aw Biliñski, wiceprezes Okrêgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie.

Korona Alarm zawiera zarówno wiadomoœci dotycz¹ce regu³

bezpieczeñstwa, np. zalecenia stosowania œrodków ochrony

osobistej czy zachowania odpowiedniej odleg³oœci od innych

ludzi, jak i skrótowe wyjaœnienie, czym s¹ koronawirusy

i choroby przez nie wywo³ywane.

Wa¿nym elementem Korona Alarmu jest interaktywna ankieta,

opracowana przez firmê medyczno-technologiczn¹ Infermedi-

ca, pomagaj¹ca w rozpoznaniu obecnoœci koronawirusa SARS-

-CoV-2 w organizmie. U¿ytkownik odpowiada na pytania i uzy-

skuje wskazówki, czy i jakie kroki powinien podj¹æ. Ankieta to

forma pretestu, z zastrze¿eniem, ¿e nie jest on równowa¿ny

z diagnoz¹ lekarsk¹, ale ma charakter informacyjny.

Oprócz informacji stricte medycznych Korona Alarm zawie-

ra tak¿e porady z zakresu organizacji ¿ycia podczas epidemii.

Zosta³ opracowany we wspó³pracy z agencj¹ Today, z której

pomocy OIL w Warszawie korzysta³a wczeœniej, podczas przy-

gotowywania kampanii spo³ecznej „Polska to chory kraj”.

Akcja mia³a na celu zwrócenie uwagi na problemy i kryzys

ochrony zdrowia w Polsce oraz zachêcenie polityków

do ponadpartyjnej pracy nad reform¹ opieki zdrowotnej. � mn

Strona

internetowa

aplikacji:

W
 zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem akcj¹ zaini-

cjowan¹ przez naszego kolegê dr. £ukasza Palucha,

maj¹c¹ na celu zbieranie masek i sprzêtu medycznego do zwal-

czania epidemii, postanowiliœmy w Okrêgowej Izbie Lekar-

skiej w Warszawie zorganizowaæ zbiórkê.

Zwróciliœmy siê w tej sprawie do darczyñców, by przekazy-

wali pod adresem izby: maski pe³notwarzowe, kombinezony

ochronne, maski jednorazowe lub inny

sprzêt potrzebny do zwalczania epide-

mii. Lekarze natomiast zapotrzebowa-

nie na sprzêt ze zbiórki zg³aszaæ mog¹

za poœrednictwem formularza na naszej

stronie internetowej. �                               rj

Formularz zg³oszeniowy:

#BOHATERWMASCE

WSPARCIE DLA LEKARZY
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Do
naszej izby wci¹¿ p³yn¹ zg³oszenia zapotrzebowania na

niezbêdne œrodki ochrony osobistej dla medyków. Pod ko-

niec marca rozpoczê³a siê wspó³organizowana przez nas zbiórka.

Zg³aszaj¹ siê darczyñcy – m.in. osoby szyj¹ce maseczki czy druku-

j¹ce przy³bice. Na podstawie sygna³ów do OIL w Warszawie, na-

p³ywaj¹cych ze szpitali, oddzia³ów szpitalnych i od lekarzy, stwo-

rzyliœmy aktualn¹ mapê obrazuj¹c¹ braki.

Przekazujemy medykom m.in. sprzêt, który dostarczaj¹ nam dar-

czyñcy. Staramy siê uzupe³niaæ nim zg³aszane braki. Wiêkszoœæ  pla-

cówek medyczych pozyskuje tak¿e œrodki bezpoœrednio od darczyñ-

ców. W drugiej po³owie kwietnia skontaktowaliœmy siê ze wszystkimi

zg³aszaj¹cymi braki, którzy wype³niali formularze na stronie izby

od pocz¹tku trwania akcji, i okaza³o siê, ¿e tylko trzy zg³oszenia s¹

nieaktualne. W sumie na mapie znajduje siê 147 punktów.

– Zg³oszenia dotycz¹ najczêœciej maseczek i przy³bic w ka¿dych ilo-

œciach. Czêsto zg³oszeñ zawieraj¹cych konkretne liczby nie bylibyœmy

w stanie zrealizowaæ, nawet przekazuj¹c wszystko, co dotychczas do

nas trafia³o. (...) Pomoc darczyñców jest ogromna i cenna, ale bardzo

trudne jest dla nas to, ¿e nie mo¿emy spe³niæ wszystkich pilnych próœb.

Jako lekarze wiemy, jak wielkie s¹ potrzeby, a tak¿e, ¿e w walce z

koronawirusem niezbêdny jest sprzêt. Teraz szczególnie potrzebny jest

w ogniskach, które s¹ poza szpitalami jednoimiennymi i oddzia³ami

zakaŸnymi. Potrzebuj¹ go oddzia³y niezakaŸne, poradnie, przychod-

nie, gabinety dentystyczne – mówi prezes ORL £ukasz Jankowski.

Pod koniec kwietnia rozpoczêliœmy wydawanie lekarzom œrodków

dostarczonych z Chin, kupionych przez Fundacjê Lekarze Lekarzom

dziêki darczyñcom (szczegó³y na str. 1 i 3 „Pulsu”). �

Renata Jezió³kowska

Apel
wojewody
o zg³aszanie
siê
do walki
z epidemi¹
Nasza izba od dawna zwraca uwagę

na chaos w kierowaniu lekarzy do walki

z epidemią. Problemy zgłaszaliśmy woje-

wodzie mazowieckiemu i NFZ. Przedsta-

wiciele OIL w Warszawie brali udział

w spotkaniach mających na celu wypra-

cowanie racjonalnych rozwiązań. Podkre-

ślaliśmy, że praca przy zwalczaniu epide-

mii jest możliwa wtedy, kiedy zapewni się

bezpieczeństwo lekarzowi – dostarczy mu

środki ochrony indywidualnej, ubezpieczy

go, a skierowanie do pracy będzie

każdorazowo z nim uzgadniane,

z uwzględnieniem konkretnej sytuacji.

W przes³anym do izby apelu, który przekazuje-
my do Pañstwa wiadomoœci, wojewoda de-
klaruje, ¿e w pierwszej kolejnoœci do walki

z epidemi¹ maj¹ byæ kierowani lekarze ochotnicy. Jed-
noczeœnie Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki NFZ, w po-
rozumieniu z Wydzia³em Zdrowia Urzêdu Wojewódz-
kiego, gwarantuje, ¿e osobom, które siê zg³osz¹ do pracy
w szpitalach, zostan¹ zapewnione œrodki ochronne oraz
ubezpieczenie, co stanowi potwierdzenie ustaleñ miê-
dzy przedstawicielami OIL w Warszawie a Wydzia³em
Zdrowia i NFZ.

Zg³oszeñ do pracy przy zwalczaniu epidemii nale¿y do-
konywaæ e-mailowo, pod adresem: wczk@mazowiec-
kie.pl. Jednoczeœnie prosimy, by o takiej decyzji infor-
mowaæ nasz¹ izbê, byœmy mieli wiedzê o Pañstwa

Mazowsze:
Mapa braków
w œrodkach ochronnych

�
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sytuacji i w razie potrzeby mogli reagowaæ i pomagaæ. Tak

jak dotychczas, staramy siê udzielaæ realnego wsparcia. Pro-

simy o informowanie nas o zg³oszeniach e-mailem pod spe-

cjalnym adresem: ochotnicy@oilwaw.org.pl.

Proœby wojewody o dobrowolne zg³aszanie siê do pracy

w szpitalach poza miejscem dotychczasowego zatrudnienia,

w których s¹ drastyczne braki kadrowe, dotycz¹ lekarzy ró¿-

nych specjalizacji, z pominiêciem lekarzy po 60. roku ¿ycia

oraz lekarek w ci¹¿y i lekarzy wychowuj¹cych dzieci poni¿ej

18. roku ¿ycia.

– Mieliœmy wiele sygna³ów od lekarzy, którzy informowali nas

o nag³ym lub bezzasadnym trybie skierowañ, gdy np. skiero-

wania otrzymywa³y kobiety w ci¹¿y, lekarze seniorzy, gdy po-

licja przychodzi³a do domu lekarza wieczorem lub nawet noc¹,

by wrêczyæ skierowanie obowi¹zuj¹ce od nastêpnego dnia.

Bywa³o te¿, ¿e lekarze nie mogli liczyæ na odpowiednie œrodki

ochronne. To sytuacje niedopuszczalne. Na niepokoj¹ce sy-

gna³y na bie¿¹co reagowa³ dzia³aj¹cy w naszej izbie rzecznik

praw lekarza, wsparcia udziela³o tak¿e nasze biuro prawne.

Zabiegaliœmy i wci¹¿ zabiegamy o œrodki ochronne dla medy-

ków. Lekarze zdaj¹ sobie sprawê ze swojej kluczowej roli

w czasie epidemii, jednak byœmy mogli skutecznie walczyæ,

potrzebujemy rozs¹dnych decyzji i dzia³añ ze strony osób, które

nasz¹ pracê organizuj¹. W sytuacji kryzysowej nie ma miej-

sca na pochopne, chaotyczne lub nara¿aj¹ce zdrowie i ¿ycie

decyzje. Mamy œwiadomoœæ, ¿e na nas, lekarzy, licz¹ pacjen-

ci, ale te¿ inni lekarze, których powinniœmy odci¹¿yæ, zast¹-

piæ, którzy s¹ np. w kwarantannie. Jako izba pomagamy leka-

rzom w trudnych sytuacjach i niezmiennie pomagaæ bêdziemy,

tym bardziej ochotnikom decyduj¹cym siê na walkê na pierw-

szej linii frontu – zapewnia prezes Okrêgowej Rady Lekar-

skiej £ukasz Jankowski.

Na podstawie zg³oszeñ utworzona zostanie lista lekarzy, któ-

rzy w pierwszej kolejnoœci bêd¹ kierowani do pracy przy zwal-

czaniu epidemii. Zasady dotycz¹ce m.in. wynagrodzenia,

kwestii zakwaterowania, wy¿ywienia reguluje ustawa o za-

pobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych

u ludzi.

Delegowanie – zgodnie z deklaracj¹ Wydzia³u Zdrowia oraz

NFZ – odbywaæ siê ma po wczeœniejszym ustaleniu szczegó-

³ów, z uwzglêdnieniem konkretnej sytuacji.

W piœmie, które trafi³o do naszej izby, wojewoda mazowiecki

Konstanty Radziwi³³ apeluje do lekarzy:

Szanowni Pañstwo Lekarze i Lekarze Dentyœci,

Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,

epidemia choroby wywo³anej wirusem SARS-CoV-2 stawia

przed nami niespotykane dot¹d wyzwania. Zarówno osoby

odpowiedzialne za pañstwo i jego struktury, pe³ni¹ce s³u¿bê

w ró¿nych formacjach antykryzysowych, jak i pracownicy

s³u¿by zdrowia, a wœród nich przede wszystkim lekarze i le-

karze dentyœci, stoj¹ wobec ogromnych potrzeb i oczekiwañ

spo³eczeñstwa. Wiele z tych osób staje wobec realnego

zagro¿enia w³asnego zdrowia i ¿ycia, a w konsekwencji tak-

¿e bezpieczeñstwa swoich bliskich. Mimo czêsto bardzo trud-

nych warunków pracy daje siê zauwa¿yæ bezprzyk³adne za-

anga¿owanie wiêkszoœci tych osób w profesjonalne

i zdyscyplinowane dzia³ania na rzecz ograniczenia epidemii

oraz opiekê nad chorymi i bêd¹cymi w potrzebie. Wszystkim

lekarzom i lekarzom dentystom za to bardzo dziêkujê.

ZnaleŸliœmy siê wszyscy w sytuacji, której nie sposób by³o

przewidzieæ. Dlatego tak wa¿na jest gotowoœæ do podejmo-

wania niezbêdnych, a niestandardowych dzia³añ. W zwi¹z-

ku z epidemi¹ w wielu placówkach opieki zdrowotnej i po-

mocy spo³ecznej wystêpuj¹ nag³e niedobory kadry lekarskiej.

Niejednokrotnie, ze wzglêdu na czasow¹ niezdolnoœæ do pra-

cy spowodowan¹ chorobami, izolacj¹ lub kwarantann¹

lekarzy, dochodzi do krytycznych sytuacji w zakresie opieki

nad pacjentami. Dlatego proszê Pañstwa o zg³aszanie swo-

jej gotowoœci do podjêcia pracy w takich jednostkach

do Wojewódzkiego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego

(wczk@mazowieckie.pl). Z grupy lekarzy i lekarzy dentystów

chêtnych do podjêcia siê pomocy w miejscach szczególnie

zagro¿onych brakiem personelu pozwolê sobie korzystaæ

w pierwszej kolejnoœci. Z góry dziêkujê!

O pomoc prosi równie¿ NFZ. W piœmie do naszej izby p.o.

dyrektor Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodo-

wego Funduszu Zdrowia Micha³ Dziêgielewski pisze:

Szanowny Panie Prezesie,

Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki, dzia³aj¹c w porozumieniu

z Wydzia³em Zdrowia Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie,

uprzejmie prosi o pomoc w organizacji doraŸnego zabezpie-

czenia ci¹g³oœci pracy oddzia³ów szpitalnych w szpitalach

na terenie Mazowsza, w których decyzj¹ sanepidu personel

medyczny zosta³ skierowany na kwarantannê.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, ¿e zalecenia sanepidu do-

tycz¹ ca³ych zespo³ów medycznych, pracuj¹cych na oddzia³ach,

na których stwierdzono zaka¿enie wirusem SARS-CoV-2,

a decyzje czêsto zapadaj¹ poza godzinami pracy lub w dni

wolne, co w praktyce uniemo¿liwia zorganizowanie opieki

nad pozostaj¹cymi na oddziale pacjentami. Ewakuacja, ze

wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci w zakresie transportu

i koniecznoœæ organizacji ³ó¿ek szpitalnych, zazwyczaj nie

jest mo¿liwa w ci¹gu kilku godzin.

Delegowanie lekarzy na podstawie dostêpnych i si³¹ rzeczy

pozbawionych zasadniczych informacji wykazów nie jest

w tej sytuacji skuteczne. W zwi¹zku z tym zwracam siê

z proœb¹ do Pana Prezesa o pomoc w sytuacji nadzwyczaj-

nej, stanowi¹cej realne zagro¿enie przerwaniem ci¹g³oœci

dzia³ania placówek szpitalnych w naszym województwie.

Jednoczeœnie informujê w imieniu Wydzia³u Zdrowia, ¿e

lekarze, deklaruj¹cy chêæ pomocy, zostan¹ zaopatrzeni w sto-

sowne œrodki ochrony, a ich delegowanie odbêdzie siê po

uprzednim ustaleniu szczegó³ów i mo¿liwoœci dzia³ania

w konkretnej sytuacji. �

Oprac. Renata Jezió³kowska

�
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Wolontariat
studentów WUM
 A

kcja – detronizacja. Zdejmujemy koronê wirusowi” jest

 inicjatyw¹ koordynowan¹ przez Zarz¹d Samorz¹du Stu-

dentów, przez pierwszy miesi¹c zgromadzi³a ponad 400 wo-

lontariuszy. Celem akcji, wspieranej przez rektora prof. Mi-

ros³awa Wielgosia, jest wyszukanie chêtnych do pomocy

pracownikom sto³ecznych placówek ochrony zdrowia i s³u¿b

sanitarno-epidemiologicznych z Warszawy i okolic.

– Chcemy wspieraæ wszystkich tych, którzy walcz¹ ze skutka-

mi koronawirusa – mówi Natalia Bierezowicz, przewodnicz¹ca

samorz¹du i koordynatorka ds. informacyjnych kampanii.

Trwa zbiórka œrodków ochrony indywidualnej. Od 17 marca

do 16 kwietnia do 17 placówek na Mazowszu przekazano:

17 450 jednorazowych masek chirurgicznych (oraz ponad

2 tys. uszytych przez studentów), 480 przy³bic, 140 fartuchów

ochronnych, 5600 par rêkawiczek, 21 kombinezonów oraz 500

czepków chirurgicznych.

Wolontariusze pomagaj¹ w Szpitalu Wolskim, CSK UCK

WUM, Szpitalu Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Wo³o-

minie, Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, CSK MSWiA,

Klinice Neonatologii w DSK UCK WUM, Szpitalu œw. Anny

w Piasecznie, Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety

i Noworodka WUM sp. z o.o., Hospicjum Caritasu, Powiato-

wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej m.st. Warszawy oraz

OIL w Warszawie. Studenci mierz¹ temperaturê osobom wcho-

dz¹cym do szpitali, wspomagaj¹ pracê w namiocie triage i na

SOR, prowadz¹ bazê pacjentów zara¿onych COVID-19,

pomagaj¹ w pielêgnacji pacjentów, wydaj¹ posi³ki pracowni-

kom szpitala, wykonuj¹ prace administracyjno-techniczne

w szpitalu. Organizuj¹ pracê uczelnianego magazynu œrod-

ków ochrony indywidualnej oraz transport darów do szpitali,

zaanga¿owani s¹ równie¿ w dzia³alnoœæ magazynu przy OIL

w Warszawie – rozpakowuj¹ i segreguj¹ sprzêt medyczny.

Przeszkoleni wolontariusze przekazuj¹ wiedzê dotycz¹c¹ bez-

piecznych zachowañ podczas epidemii COVID-19, dzia³aj¹

w infolinii, prowadz¹c wywiady epidemiologiczne.

Do Poradni Chorób ZakaŸnych przy ul. Wolskiej, SOR WIM

przy ul. Szaserów, CSK MSWiA, Miêdzyleskiego Szpitala

Specjalistycznego w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego dziêki spon-

sorom trafi³y i przez najbli¿sze tygodnie bêd¹ codziennie do-

starczane posi³ki i napoje.

Za poœrednictwem strony www.wolontariat.wum.edu.pl wci¹¿

mog¹ zg³aszaæ siê zarówno placówki potrzebuj¹ce wsparcia,

jak i osoby chc¹ce w³¹czyæ siê w akcjê niesienia pomocy. �

Marta Wojtach, rzecznik prasowy WUM
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DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Trwa stan
epidemii

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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Sytuacja epidemiczna nie jest
najw³aœciwszym momentem,
aby mówiæ o pieni¹dzach, bo

to trudny czas dla ca³ej gospodarki,
ale dobrze wiemy, ¿e stomatolodzy
bêd¹ musieli poradziæ sobie sami.
Jak zawsze.

Œrodków ochrony indywidualnej po-
cz¹tkowo brakowa³o, a gdy pojawi-
³y siê na rynku, ich ceny okaza³y
siê znacz¹co wy¿sze ni¿ do tej pory.
Dla ma³ych prywatnych gabinetów to
powa¿ne obci¹¿enie. Problemy maj¹
równie¿ gabinety dzia³aj¹ce w ra-
mach kontraktu z NFZ, które s¹

Kilka tygodni epidemii za nami. Na początku
było wiele pytań, obaw i niewiadomych w kwe-
stii, jak przygotować się do pracy w zmienio-
nych przez koronawirus okolicznościach. Cze-
kaliśmy na wytyczne Ministerstwa Zdrowia do-
tyczące sposobów zapewnienia bezpieczeń-
stwa zdrowotnego pacjentom i personelowi
medycznemu. Sytuacja wciąż jest trudna, ale
musimy pracować i leczyć. Nasze gabinety
muszą być otwarte dla osób potrzebujących
pilnej pomocy stomatologów. Zabiegi planowe
można odłożyć, ale nie z każdą dolegliwością
pacjent poczeka, aż epidemia minie. Oczywi-
ście, nie wszyscy lekarze dentyści już pracują.
Otwarcie gabinetu jest decyzją indywidualną,
na którą składa się wiele czynników. Większość
z nas pacjentów przyjmuje. Obowiązują nas
w codziennej praktyce zalecenia Ministerstwa
Zdrowia dla stomatologii przygotowane
na czas epidemii COVID-19. Przybyło nam
w związku z tym obowiązków... i kosztów.

zobligowane przez fundusz do pomocy chorym w stanach
nag³ych. NFZ powinien zapewniæ im zaopatrzenie w œrodki
ochrony indywidualnej, ale docieraj¹ do nas informacje,
¿e tak nie jest. Wspomina³em wielokrotnie, ¿e œrodki prze-
znaczone z bud¿etu NFZ na stomatologiê s¹ zbyt ma³e,
nieadekwatne do potrzeb, a gabinety maj¹ problem z utrzy-
maniem standardu œwiadczeñ na oczekiwanym przez pa-
cjentów i adekwatnym do wspó³czesnych standardów po-
ziomie. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady
Lekarskiej nieraz apelowa³a do funduszu o wprowadze-
nie wspó³czynników koryguj¹cych wycenê œwiadczeñ,
a tak¿e op³aty rycza³towej za gotowoœæ. Nasze g³osy prze-
chodz¹ jednak bez echa.

Tymczasem musimy organizowaæ pracê w³asnymi si³ami.
Liczymy, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci wrócimy je¿eli nie do
stanu normy, to przynajmniej do stanu zagro¿enia epidemicz-
nego. W nowej rzeczywistoœci bêdziemy potrzebowali no-
wych wytycznych od MZ – na czas „po epidemii”. Przepisy
dotycz¹ce pracy gabinetów stomatologicznych, które obo-
wi¹zywa³y wczeœniej, rok, dwa lata temu, zosta³y opracowa-
ne przez œwietnych fachowców, konsultantów krajowych,
epidemiologów, inspektorat sanitarny. Wydaje siê, ¿e s¹ wci¹¿
aktualne i po epidemii powinny sprawdziæ siê w niewiele
zmienionej formie. Oczywiœcie, nikt nie zabroni lekarzowi
pracy w masce, ale nie bêdzie takich obostrzeñ sanitarnych
jak teraz.

Patrz¹c w przysz³oœæ, zwracam uwagê, abyœmy nie ulegali
niesprawdzonym opiniom, nie starali siê sprostaæ zaleceniom,
które nie pochodz¹ z wiarygodnego Ÿród³a. Nie wyposa¿ajmy
gabinetów w urz¹dzenia, które nie przydadz¹ siê, gdy skoñ-
czy siê epidemia. Nie róbmy zakupów na zapas, nie ulegajmy
zachêtom do wprowadzania „niezbêdnych w naszej praktyce
nowinek”, a unikniemy niepotrzebnych kosztów. Poczekaj-
my na nowe wytyczne z MZ.

Z doniesieñ, które docieraj¹ do nas z europejskich towarzystw
naukowych, wynika, ¿e w wielu krajach gabinety stomatolo-
giczne wracaj¹ powoli do dzia³alnoœci w pe³nym wymiarze
i w re¿imie sanitarnym, który w porównaniu z obowi¹zuj¹-
cym u nas jest l¿ejszy. Z koñcem kwietnia do pracy wracaj¹
dentyœci w Danii, Norwegii, Szwajcarii. Gabinety te z pew-
noœci¹ zmieni³y model przyjmowania pacjentów zgodnie
z przepisami w³asnych ministerstw zdrowia.
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Mimo i¿ w Polsce personel medyczny stanowi znaczny odse-
tek zaka¿onych koronawirusem, nie ma oficjalnej statystki
dotycz¹cej lekarzy. Z informacji okrêgowych izb lekarskich
wiemy, ¿e do tej pory wœród lekarzy dentystów odnotowano
dwa przypadki zaka¿enia SARS-CoV-2. To dane z drugiej
po³owy kwietnia i w ka¿dej chwili mog¹ siê zmieniæ.

Z pewnoœci¹ robimy wszystko, aby nasze gabinety by³y bez-
pieczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu. Informuj-
my pacjentów, ¿e s¹ obostrzenia, ale zdecydowana wiêkszoœæ
gabinetów prywatnych spe³nia wszystkie wymogi sanitarne.
Tymczasem wci¹¿ wiele osób nie wie, czy mo¿e chodziæ do
lekarza, czy nie, obawia siê kontaktu w placówce leczniczej.
Na pewno w najbli¿szym czasie bêdziemy mieli zmniejszon¹
liczbê pacjentów, dlatego musimy pokazaæ im, ¿e dbamy o
nich, jesteœmy gotowi do pracy, a nasze gabinety s¹ bezpiecz-
ne. Dlatego trzymajmy siê zaleceñ.

Wszyscy odczuwamy niedobór œrodków ochrony indywidu-
alnej, ale w pierwszym rzêdzie musz¹ one trafiæ do szpitali
jednoimiennych, gdzie kontakt z pacjentem zaka¿onym jest

najczêstszy. W ramach akcji Naczelnej Izby Lekarskiej, Fun-
dacji Lekarze Lekarzom i okrêgowych izb lekarskich bêdzie-
my przekazywali œrodki ochronne naszym kole¿ankom i ko-
legom. Zwa¿ywszy ¿e tylko na Mazowszu jest oko³o 30 tys.
lekarzy, wyposa¿enie wszystkich na d³u¿szy okres w niezbêdne
materia³y jest jednak niemo¿liwe.

W razie pytañ zwi¹zanych z prowadzeniem praktyki stomato-
logicznej zapraszam do kontaktowania siê z Komisj¹ ds. Le-
karzy Dentystów ORL w Warszawie, a tak¿e do œledzenia in-
formacji na stronach internetowych NIL i ORL w Warszawie
oraz MZ. �

PRZYDATNE ADRESY:

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow

https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/lekarzy-dentystow/

https://izba-lekarska.pl/komisje/komisje-stale/lekarzy-denty-

stow/moja-praktyka/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegol-

nych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Pacjent cierpi¹cy z powodu bólu zêba nie bêdzie
czeka³ a¿ epidemia ustanie. Nie ka¿dy pilny problem
stomatologiczny uda siê rozwi¹zaæ, udzielaj¹c tele-

porady. Powtarzamy, ¿e zdrowie jamy ustnej ma wp³yw na
ca³y organizm, tym bardziej obecnie nie powinniœmy o tym
zapominaæ. Byæ mo¿e nie jesteœmy na pierwszej linii frontu
walki z koronawirusem, ale na pewno jesteœmy na pierw-
szej linii kontaktu lekarz – pacjent i nie mo¿emy z niej zejœæ.
Jeszcze raz podkreœlam, ¿e robimy wszystko, aby nasze
gabinety nawet w czasie epidemii by³y miejscem bezpiecz-
nym dla personelu i pacjenta. Ale oczekujemy rozwi¹zañ
systemowych. O to zabiegamy jako samorz¹d lekarski.

W zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gabinetów stomatologicznych
podczas epidemii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej za-
apelowa³o do ministra zdrowia o niezw³oczne przedstawie-
nie œrodowisku lekarzy dentystów zasad udzielania œwiad-
czeñ, przynajmniej na okres do koñca 2020 r. (Apel nr 21/
20/P-VIII). Powodem wyst¹pienia by³ brak odpowiedzi na
wczeœniejsze pisma kierowane do MZ i NFZ, dotycz¹ce
gwarantowanych œwiadczeñ stomatologicznych, a tak¿e nie-
podpisanie przez prezesa NFZ zarz¹dzenia nowelizuj¹cego
zasady udzielania œwiadczeñ. NRL otrzyma³a projekt za-
rz¹dzenia do konsultacji 7 kwietnia i przekaza³a uwagi na-
stêpnego dnia.

Z proœb¹ o wsparcie zwróci³ siê do pos³ów wiceprezes NRL
Andrzej Cis³o. W piœmie z 21 kwietnia 2020 r. zaapelowa³
o pomoc parlamentarzystów i interwencjê poselsk¹ w MZ
i NFZ dotycz¹c¹ podjêcia dialogu w sprawie stworzenia wa-
runków do pracy gabinetów stomatologicznych. Wicepre-
zes Cis³o napisa³ m.in.: „lekarze dentyœci nie s¹ w stanie

zrealizowaæ umowy z NFZ za rok 2020 bez wprowadzenia

przeliczników uwzglêdniaj¹cych zwiêkszony koszt wizyt przy

znacznie wyd³u¿onym czasie ka¿dej z nich, potrzebnym na

przeprowadzenie dezynfekcji”.

TREŒÆ APELU I PISMA DO PARLAMENTARZYSTÓW:

https://nil.org.pl/aktualnosci/4719-apele-i-stanowi-
ska-podjete-przez-pnrl-w-dniu-17-kwietnia-2020-r

https://stom.hipokrates.org/pisma/200421_Poslowie
-dialog.pdf

                                                                                                                                         dp
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Czy Polacy znaj¹ swoje geny?

Czy je badaj¹?

Polacy znaj¹ swoje geny stosunko-
wo s³abo. Nie ma jeszcze ani wy-
raŸnej woli ze strony w³adz, ani

spo³ecznego zainteresowania, aby je po-
znawaæ. A s¹ kraje, np. Wielka Brytania
czy Estonia, które przeznaczaj¹ du¿e œrod-
ki na badania genów spo³eczeñstwa, dziê-
ki czemu zyskuj¹ wiedzê choæby o czêsto-
œci chorób genetycznych w populacji. U nas
genetyka nadal raczkuje. S¹ bardzo œcis³e
wskazania, kiedy mo¿na badanie genetycz-
ne wykonaæ za publiczne œrodki, ale rów-
nie¿ w wielu przypadkach, w których nale-
¿a³oby z diagnostyki genetycznej
skorzystaæ, badania za œrodki publiczne zro-
biæ siê nie da. W Polsce pracuje oko³o

Paszport genetyczny
dla ka¿dego
Z dr hab. n. med. Anną Wójcicką, lekarzem i genetykiem, współzałożycielką Warsaw Genomics,
pracownikiem WUM oraz Kliniki Onkologii WIM, rozmawia Anetta Chęcińska.

100 genetyków klinicznych, czas ocze-
kiwania na wizytê, a potem na wynik ba-
dania, liczymy w miesi¹cach.

Jakie znaczenie ma wiedza

o genach i kto powinien

poddaæ siê badaniu?

Przede wszystkim badanie nale¿y przepro-
wadziæ u osób, u których poszukujemy
przyczyny tocz¹cej siê ju¿ choroby. Przy-
k³adowo u dziecka nied³ugo po urodzeniu,
u którego podejrzewamy wadê gene-
tyczn¹. W tym przypadku rozpoznanie jest
wa¿ne zarówno dla pacjenta, bo bêdzie-
my go leczyæ i rehabilitowaæ, jak i dla jego
rodziców, by wiedzieli, z jakim ryzykiem
bêd¹ mieli do czynienia, np. planuj¹c na-
stêpn¹ ci¹¿ê. Powinny przejœæ badanie
genów osoby zdrowe, maj¹ce w rodzinie
liczne przypadki zachorowania na nowo-
twory albo choroby serca. Przyk³adem
aktorka Angelina Jolie, której matka i ciot-
ka zmar³y na raka piersi. Aktorka jest zdro-

wa, ale wykona³a badanie genetyczne i, gdy wykaza³o wyso-
kie ryzyko raka piersi i jajnika, zdecydowa³a siê na
profilaktyczn¹ operacjê. Inne pacjentki w podobnej sytuacji
chc¹ po prostu odpowiednio czêsto wykonywaæ badania ob-
razowe. Choæ nie zapobiegn¹ nowotworowi, wykryj¹ go na
tyle wczeœnie, aby by³ wyleczalny. Podobnie mo¿emy postê-
powaæ w przypadku licznych chorób neurologicznych, nefro-
logicznych i chorób serca. Ró¿nego rodzaju zaburzenia ryt-
mu serca i pracy miêœnia sercowego s¹ zapisane genetycznie.
Rzadko siê o tym mówi, ale je¿eli z pokolenia na pokolenie
w rodzinie wystêpuje choroba serca – zaburzenia rytmu, dys-
lipidemie, nale¿y pomyœleæ o genach. Mam wra¿enie, ¿e ta
dziedzina genetyki w Polsce nie istnieje.

Badania genetyczne pomagaj¹ w doborze terapii?

Tak. Osoby chore dziêki badaniu genetycznemu bêd¹ lepiej
leczone. S¹ dwa rodzaje badañ, które wspomagaj¹ terapiê.
Na podstawie badania materia³u genetycznego, otrzymanego

Z NASZEJ PRAKTYKI
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z krwi pacjenta, analizujemy „wrodzony” i niezmienny ze-
staw genów, odczytujemy w³aœciw¹ dla danej osoby reakcjê
organizmu na leki. Mimo ¿e wszyscy przyjmujemy je
w podobnych dawkach, ka¿dy na ten sam lek reaguje inaczej.
Istniej¹ grupy leków, stosowanych np. w psychiatrii, kardiolo-
gii, klasycznej chemioterapii, w których przypadku jeszcze przed
rozpoczêciem terapii potrafimy sprawdziæ, czy standardowa
dawka nie zaszkodzi pacjentowi albo odwrotnie – czy nie bê-
dzie dla niego zbyt ma³a i tym samym nie przyniesie efektu.
Wci¹¿ jednak nie korzystamy z tych mo¿liwoœci. U pacjentów
onkologicznych mo¿emy zajrzeæ w geny komórek nowotwo-
rowych, poznaæ przyczynê powstania choroby i dobraæ terapiê
celowan¹. W onkologii zauwa¿alny jest postêp w refundacji
badañ, gdy¿ wiele programów lekowych wyklucza zastosowa-
nie leczenia celowanego bez zbadania tkanki nowotworowej
dla potwierdzenia, czy lek u pacjenta zadzia³a.

Jaka jest dostêpnoœæ badañ genetycznych?

Kto je zleca?

Na pewno zlecaj¹ je genetycy kliniczni. Œwiadomoœæ roli
genetyki jest wysoka w onkologii, ale s¹dzê, ¿e nadal nie
wykonuje siê takiej liczby badañ, jaka powinna byæ wyko-
nywana. Przyczyn jest wiele: niewiedza, brak œwiadomoœci,
niedostêpnoœæ badañ. W programie studiów medycznych ge-
netyka jest na poziomie podstawowym, omawia siê dziedzi-
czenie chorób zgodnie z prawami Mendla, ale nie uczy in-
terpretacji wyników i przedstawiania ich pacjentowi. Nie
wszystkie badania genetyczne s¹ refundowane, za niektóre
pacjent musi zap³aciæ. Byæ mo¿e wielu lekarzy ma poczu-
cie, ¿e nie powinni mówiæ o badaniach, na które ludzi nie
staæ. Niemniej jednak warto pamiêtaæ, ¿e dzia³aj¹ liczne fun-
dacje, które pomagaj¹ w zbieraniu pieniêdzy na badania
i leczenie, a pacjent powinien wiedzieæ, z jakich opcji tera-
peutycznych mo¿e skorzystaæ. Ja np. spotykam siê z du¿¹
liczb¹ zleceñ badañ wystawionych przez nefrologów dzie-
ciêcych, co pokazuje, ¿e s¹ specjalizacje, które odnosz¹ wie-
le korzyœci z dostêpnoœci badañ genetycznych. Dla lekarza
pracuj¹cego na oddziale czy w poradni bardzo wa¿ny jest
dobry kontakt z jednostk¹, do której kieruje pacjenta na ba-
danie genetyczne, by w razie pytañ móg³ skonsultowaæ pro-
blem. Istotne jest te¿, aby wyniki by³y opisane zrozumiale
dla lekarza ka¿dej specjalnoœci. Nie chodzi o to, ¿eby wska-
zaæ zmienion¹ literkê w genomie pacjenta, ale jednoznacz-
nie zinterpretowaæ zmianê i wydaæ zalecenia, które nie bêd¹
kolidowa³y z decyzj¹ lekarza prowadz¹cego. Takie s¹ cele
badañ, dla których lekarze powinni je zlecaæ.

Czy badania genetyczne powinny s³u¿yæ profilaktyce

i zostaæ upowszechnione?

Tak. Je¿eli wykonujemy regularne badania obrazowe, morfo-
logiê, wykryta nieprawid³owoœæ oznacza tocz¹cy siê ju¿ pro-
ces chorobowy. Genetyka potrafi powiedzieæ, kto mo¿e za-
chorowaæ. Nie kierujemy cz³owieka na liczne badania
kontrolne, ale wskazujemy, co jest jego najwiêkszym proble-
mem. Je¿eli nie lubi chodziæ do lekarzy, mo¿e jest ten jeden
specjalista, którego absolutnie nie powinien unikaæ, a którego

wska¿e badanie genetyczne. Umiemy dopasowaæ badania do
potrzeb konkretnego pacjenta. Wspomnia³am o Angelinie
Jolie. Poniewa¿ jest znana, jej przyk³ad u³atwi³ nam rozmowy
z pacjentami o ich problemach. Obecnie œwiatowe rekomen-
dacje dla kobiet z grupy wysokiego ryzyka raka piersi i jajni-
ka mówi¹ o profilaktycznej mastektomii oraz usuniêciu jajni-
ków i jajowodów. Tak¿e w Polsce dla kobiet z mutacj¹
w genach BRCA1 i BRCA2 od koñca 2019 r. operacje i re-
konstrukcja piersi s¹ refundowane. Du¿o siê mówi o profilak-
tyce raka piersi, jednak nie ka¿da kobieta regularnie wykonu-
j¹ca mammografiê wykona te¿ kolonoskopiê. Je¿eli badanie
genetyczne potwierdzi zwiêkszone ryzyko raka jelita grube-
go, na kolonoskopiê powinna siê udaæ, maj¹c lat 25. To uratu-
je jej ¿ycie.

Jaki jest najlepszy wiek na wykonanie

„przegl¹du genetycznego”?

Genetycy zalecaj¹, aby nie badaæ profilaktycznie dzieci, oczy-
wiœcie pomijaj¹c konieczn¹ diagnostykê. Amerykanie ju¿
liberalizuj¹ to podejœcie i wykonuj¹ badania niepe³noletnim.
Uwa¿am, ¿e miêdzy 20. a 25. rokiem ¿ycia jest idealny czas
na podjêcie takiej decyzji przez pacjenta i wdro¿enie w³aœci-
wej profilaktyki i prewencji, ale pozostaje pytanie, ile osób
w tym wieku jest gotowych na decyzjê, aby poznaæ geny.

W jakim kierunku zmierzaj¹ badania genetyczne?

Co jest wyzwaniem dla genetyków?

Wyzwaniem jest to, czego jeszcze nie wiemy. Geny cz³owie-
ka zosta³y po raz pierwszy w pe³ni „odczytane” w 2003 r.
Cz³owiek ma 25 tys. genów, do dzisiaj potrafimy z chorobami
powi¹zaæ mniej wiêcej 5 tys. Poza tym genetyka nie jest czar-
no-bia³a, bardzo du¿o jest „szaroœci” trudnej do zinterpreto-
wania. Chcielibyœmy badaæ jak najwiêcej osób, jak najsze-
rzej. Idea³em by³by paszport genetyczny dla ka¿dego. O ile¿
³atwiej by³oby leczyæ, gdybyœmy wiedzieli, czego u danego
pacjenta mo¿na siê spodziewaæ i z czym okreœlone objawy
powi¹zaæ. Przysz³oœci¹ medycyny s¹ terapie genowe, bo jak
zidentyfikujemy uszkodzenia powoduj¹ce choroby, chcemy
je naprawiaæ, zastêpuj¹c wadliwy gen zdrow¹ kopi¹.

Pani zespó³ obecnie wykonuje testy na obecnoœæ

koronawirusa. Jak stan epidemii wp³ywa na pracê

laboratorium?

Oczywiœcie, podczas epidemii ludzie choruj¹ na inne choro-
by tak jak chorowali wczeœniej, ale rzeczywiœcie wiêkszoœæ
naszych badañ dotyczy testów SARS-CoV-2. Zrobiliœmy ich
oko³o 35 tys. (stan w po³owie kwietnia). Warsaw Genomics
powsta³o, poniewa¿ zauwa¿yliœmy, ¿e diagnostyka genetycz-
na w Polsce nie ma siê najlepiej. Teraz w³¹czyliœmy siê do
pomocy, bo skoro brakowa³o punktów wykonuj¹cych testy,
nie mogliœmy czekaæ z za³o¿onymi rêkami. Zobaczymy, jak
sytuacja siê rozwinie. Szpitale i s³u¿ba zdrowia s¹ w drama-
tycznej sytuacji i finansowanie innego rodzaju badañ jest za-
gro¿one. Nie wiemy, jak genetyka bêdzie wygl¹da³a po pan-
demii, ale mam obawy, ¿e nie bêdzie dobrze. �
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Najwiêkszych odkryæ dotycz¹cych
prawa grawitacji Izaak Newton
dokona³, siedz¹c w domu z powodu

kwarantanny zwi¹zanej z epidemi¹ d¿umy.
Genialny fizyk podawany jest czêsto jako
przyk³ad tego, ¿e mimo niesprzyjaj¹cych oko-
licznoœci mo¿na wykorzystaæ czas konstruk-
tywnie. Osób i instytucji id¹cych jego tropem
mo¿na dziœ znaleŸæ bez liku. Efektem s¹ m.in.
kolejne sposoby  przygotowywania maseczek
ochronnych, drukowane w 3D przy³bice, ma-
ski dla nurków przerabiane na œrodki ochro-
ny osobistej dla pracowników ochrony zdro-
wia, a tak¿e wynalazek zaproponowany przez
naukowców z Instytutu Biocybernetyki i In-
¿ynierii Biomedycznej PAN – pojedynczy re-
spirator pozwalaj¹cy wentylowaæ równocze-
œnie dwóch pacjentów, oraz rozwi¹zanie
zaprezentowane przez in¿ynierów jednej
z firm motoryzacyjnych, którzy respiratory
buduj¹ z czêœci wykorzystywanych do budo-
wy samochodów. To oczywiœcie rozwi¹zania
zbawienne dla systemów dotkniêtych niedo-
borem œrodków ochrony osobistej i innego
sprzêtu w dobie epidemii, tyle ¿e ich rola skoñ-
czy siê z ustaniem zagro¿enia wirusem SARS-
-CoV-2. Natomiast braki sprzêtowe pozostan¹
w umys³ach mened¿erów ochrony zdrowa na
d³ugo. Wed³ug dr Ma³gorzaty Ga³¹zki-Sobot-
ki, dyrektor Instytutu Zarz¹dzania w Ochro-
nie Zdrowia Uczelni £azarskiego, obecny kry-
zys powinien nas zmusiæ do zredefiniowania
potrzeb w zakresie zasobów krytycznych.

– Sytuacje kryzysowe w ka¿dym przedsiêbiorstwie i instytucji

ukazuj¹ jak w soczewce zjawiska patologiczne, np. z³¹ orga-

nizacjê pracy, nieprzestrzeganie procedur. Ale uwalniaj¹ tak-

¿e zachowania i postawy, których w normalnych warunkach

nie mo¿na by by³o ukszta³towaæ – mówi dr Ga³¹zka-Sobotka.

Roboty do roboty

Do takich nowych postaw nale¿y jej zdaniem stosunek do in-
nowacji organizacyjnych i technologicznych. – Jesteœmy zmu-

szeni do zaznajomienia siê z nowymi technologiami i oswoje-

nia siê z nimi, do zmiany utartego schematu pracy, co zwiêkszy

nasz¹ tolerancjê na kolejne nowinki – twierdzi.

Koniecznoœæ ochrony osób przebywaj¹cych w placówkach
medycznych przed infekcjami wymusza stosowanie rozwi¹-
zañ dot¹d rzadkich, takich jak cedowanie prostych i powta-
rzalnych zadañ na maszyny. Dlatego w Chinach po wybuchu
epidemii powsta³ robot do pobierania wymazów, a jedna z firm
medycznych na Florydzie u¿ywa autonomicznych pojazdów
do dostarczania próbek do laboratorium pobranych od osób
z podejrzeniem koronawirusa.

Wed³ug Adama Centkowskiego, specjalisty ds. nowych tech-
nologii medycznych firmy MED & CARE, zachwyt nad dzia-
³aniem urz¹dzeñ autonomicznych nie jest chwilowy. – Takie

urz¹dzenia wykonuj¹ zadania w sposób powtarzalny, a zatem

mo¿liwy do ka¿dorazowej, sprawnej walidacji. Od lat by³y na

rynku, ale wykorzystywano je w znacznie mniejszym stopniu,

z regu³y ze wzglêdu na cenê – wyjaœnia. Jego zdaniem w sytu-
acji, kiedy priorytetem staje siê ochrona personelu, urz¹dze-
nia autonomiczne maj¹ szerzej otwarte wrota ekspansji. Jako
przyk³ad podaje dzia³ania dezynfekcyjne. Firma, dla której

Epidemia – narodowy
program pilota¿owy

Hasło: „potrzeba matką wynalaz-
ku” w okresie epidemii COVID-19
powtarzane jest wielokrotnie.
Wśród wielu dramatycznych dla
pacjentów i lekarzy zdarzeń do
użycia wchodzą zarówno nowe
urządzenia, jak i praktyki, dotąd
– przynajmniej w Polsce – stanowią-
ce niszę. I wszystko wskazuje na to,
że już w ochronie zdrowia zostaną.

INNOWACJE W MEDYCYNIE
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pracuje, ma w ofercie robota oczyszczaj¹cego pomieszczenia
z patogenów za pomoc¹ promieniowania UV. Dzieje siê to
bez udzia³u cz³owieka.

– Roboty do dezynfekcji stosuje te¿ wiele innych przedsiêbiorstw,

bo to rozwi¹zanie perspektywiczne w kontekœcie walki z infek-

cjami szpitalnymi, której trudy i koszty s¹ wyzwaniem dla ka¿-

dego systemu opieki zdrowotnej, nawet kiedy nie szaleje pan-

demia. Wzrasta bowiem liczba lekoopornych bakterii i problem

ten bêdzie siê nasilaæ – przekonuje Centkowski.

Wœród urz¹dzeñ autonomicznych przydatnych w dobie koro-
nawirusa, których zakup mo¿e przynieœæ korzyœci równie¿
w dalszej perspektywie, ekspert wymienia roboty do obs³ugi
pacjenta, szczególnie popularne w wysoko rozwiniêtych kra-
jach Dalekiego Wschodu. – Zastêpuj¹ pracowników recepcji,

a nawet przemieszczaj¹ siê po oddzia³ach miêdzy ³ó¿kami,

umo¿liwiaj¹c lekarzom przeprowadzanie telekonferencji

z poszczególnymi pacjentami – mówi.

Telefon do przyjaciela

W polskich warunkach pewnie trudno sobie jeszcze wyobra-
ziæ roboty sun¹ce miêdzy ³ó¿kami niedoinwestowanych szpi-
tali, ale i u nas w wyniku epidemii pewne rozwi¹zania oparte
na technologii teleinformatycznej zyska³y na popularnoœci.
Koniecznoœæ ograniczenia kontaktu bezpoœredniego wzmog³a
bowiem zapotrzebowanie na œwiadczenia telemedyczne.

Dr Ma³gorzata Ga³¹zka-Sobotka podkreœli³a w rozmowie
z „Pulsem”, ¿e jako innowacjê mo¿na je traktowaæ jedynie na
polskim poletku, bo w niektórych krajach zachodnich funk-
cjonuj¹ sprawnie ju¿ od wielu lat. Pozwalaj¹ likwidowaæ pro-
blemy systemów ochrony zdrowia niezwi¹zane z zagro¿eniem
epidemi¹, takie jak ograniczony dostêp do specjalistów w kon-
kretnych regionach, zaspokajaj¹ potrzebê monitoringu cho-
rych przewlekle, wspieraj¹ rehabilitacjê. Ekspertka Uczelni
£azarskiego zwróci³a uwagê, ¿e wzglêdnie sprawne wejœcie
w telemedycynê w Polsce doby kryzysu epidemicznego oka-
za³o siê mo¿liwe dziêki wczeœniejszemu wprowadzeniu elek-
tronicznych recept i zwolnieñ. – Bez tego dziœ sytuacja by³aby

niewspó³miernie trudna, a terapia w niektórych miejscach

wrêcz niemo¿liwa. Do integracji tradycyjnej i telemedycznej

opieki brakuje jednak jeszcze e-skierowañ i dostêpu do doku-

mentacji medycznej pacjenta dla poszczególnych oœrodków

– twierdzi dr Ga³¹zka-Sobotka.

Jej zdaniem jednym z obszarów, które na upowszechnieniu
siê telemedycyny bardzo zyskaj¹, jest opieka onkologiczna.
Niewykluczone, ¿e us³ugi medyczne oparte na wywiadzie,
kwalifikuj¹ce do pog³êbionej diagnostyki, np. pierwsza wizy-
ta w ramach szybkiej œcie¿ki onkologicznej, mog³yby byæ
w wielu przypadkach wykonywane zdalnie. – Teleporada ma

szanse odegraæ rolê tak¿e w monitorowaniu pacjenta po za-

koñczonym leczeniu. Przynajmniej czêœæ badañ diagnostycz-

nych mo¿na by bowiem wykonaæ blisko jego miejsca zamiesz-

kania, np. w szpitalu powiatowym, i udostêpniæ lekarzowi

prowadz¹cemu do wykorzystania podczas wizyty kontrolnej

pacjenta – wyjaœnia specjalistka.

Zastosowanie w wiêkszym zakresie rozwi¹zañ teleinforma-
tycznych przynosi korzyœæ nie tylko ze wzglêdu na to, ¿e
podnosi standard i jakoœæ opieki medycznej. Ogranicza tak-
¿e koszty leczenia ponoszone przez system i samego pacjenta.
Wed³ug Ma³gorzaty Ga³¹zki-Sobotki dziêki cyfrowej inte-
gracji danych medycznych zostanie wyeliminowane po¿era-
j¹ce czas przegl¹danie i wype³nianie papierowych dokumen-
tów. – Taki zintegrowany system mo¿e zawieraæ algorytmy

wskazuj¹ce np. kolizje leków, przyporz¹dkowuj¹ce do grupy

ryzyka. Zatem charakterystyka pacjenta jest bez porównania

lepsza. Nietrudno wyobraziæ sobie, ¿e w oparciu o podobne

rozwi¹zania niektórych wstêpnych porad telemedycznych

udziela personel pielêgniarski. Wizyta u lekarza jest wów-

czas krótsza, lekarz skupia siê wy³¹cznie na chorobie

i wyt³umaczeniu pacjentowi metod terapii. To szansa na zdjê-

cie z lekarzy obci¹¿eñ biurokratycznych – zapewnia ekspert-
ka. Dodaje, ¿e po wybuchu epidemii zauwa¿y³a wzrost zain-
teresowania mened¿erów placówek medycznych
stosowaniem teleporad w ochronie zdrowia i liczy na utrzy-
manie tego trendu na sta³e.

Zrób to sam

Walka z koronawirusem jest wiêc poligonem doœwiadczalnym
rozwi¹zañ maj¹cych na celu zaoszczêdzenie cennego czasu
personelu medycznego. W obliczu d³ugofalowych problemów
ochrony zdrowia to korzystne doœwiadczenie. Tak¿e dlatego,
¿e Polacy przechodz¹ obecnie wielk¹ szko³ê samoopieki.
Utrudniony dostêp do placówek medycznych powoduje, ¿e
musz¹ uwa¿niej monitorowaæ w³asne zdrowie, a tak¿e, np.
pozostaj¹c w kwarantannie domowej, zdawaæ siê na wsparcie
najbli¿szego otoczenia. To namiastka systemu, do którego d¹¿¹
pañstwa Zachodu borykaj¹ce siê z podobnymi problemami
jak my.

– Wyzwania demograficzne, w szczególnoœci wysokie tempo

starzenia siê europejskich spo³eczeñstw, zmusza do rozwija-

nia zintegrowanego modelu opieki œwiadczonej lokalnym spo-

³ecznoœciom, który ma wykorzystywaæ potencja³ opieki zdein-

stytucjonalizowanej, polegaj¹cej na œwiadczeniu wysokiej

jakoœci us³ug medycznych dostosowanych do indywidualnych

potrzeb pacjenta. Wa¿nymi podmiotami w tym systemie, oprócz

dostawców us³ug medycznych, s¹ œrodowiska s¹siedzkie i ro-

dzinne oraz lokalne s³u¿by opieki spo³ecznej, organizacje po-

zarz¹dowe, ale przede wszystkim wyedukowani i odpowiedzial-

ni pacjenci. Nasza postawa wobec zdrowia i choroby odgrywa

ogromn¹ rolê, ale bez pomocy drugiego cz³owieka czêsto trud-

no unieœæ ciê¿ar choroby. Epidemia pozwala nam dostrzec

potencja³ samoopieki i wzajemnego solidarnego wsparcia, bo

przecie¿ ¿aden system opieki zdrowotnej nie zabezpieczy nas

przed koronawirusem tak, jak my sami siebie. Dlatego epide-

mia COVID-19 to swojego rodzaju narodowy test systemu

ochrony zdrowia, w którym sprawdzamy partnerstwo obywa-

teli i personelu medycznego, efektywnoœæ zarz¹dzania zarów-

no ca³ym systemem, jak i pojedyncz¹ placówk¹ oraz otwar-

toœæ jego uczestników na zmiany – podsumowuje dr
Ma³gorzata Ga³¹zka-Sobotka. �

Micha³ Niepytalski
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Jakie czynniki zdecydowa³y o skali

rozprzestrzeniania siê SARS-CoV-2?

By³o ich wiele. Pierwszy to opóŸnienie w identyfikacji
zagro¿enia w Chinach i w powiadomieniu o sytuacji
WHO. Z kolei eksperci WHO, nale¿y domniemywaæ,

¿e z istotnych i racjonalnych powodów, póŸno zdecydowali
o og³oszeniu pandemii. Wczeœniej utrzymywali, ¿e na œwiecie
wystêpuje wiele ognisk epidemicznych COVID-19. W Chi-
nach wdro¿ono drastyczne dzia³ania przeciwepidemiczne
(niekoniecznie akceptowane i mo¿liwe do zastosowania

w demokratycznych krajach Europy czy Ameryki Pó³noc-
nej), choæ ECDC oszacowa³o, ¿e zlecenie tzw. dystansowa-
nia siê spo³ecznego o tydzieñ wczeœniej zmniejszy³oby liczbê
zachorowañ o 65 proc. PóŸno ograniczono ruch miêdzynaro-
dowy. Udzia³ miêdzynarodowej spo³ecznoœci naukowej
w ustalaniu Ÿród³a wirusa SARS-CoV-2 wydaje siê utrudnio-
ny i niewystarczaj¹cy. W Europie raczej nikt siê nie spodzie-
wa³ tak dynamicznego rozwoju sytuacji. Uspokajaj¹ce komu-
nikaty, wydawane przez WHO w pocz¹tkowej fazie pandemii,
dawa³y nadziejê na ograniczenie transmisji wirusa tylko do
Chin. Byæ mo¿e opierano siê na wczeœniejszych doœwiadcze-
niach. W 2002 r. obserwowano zachorowania znane jako
SARS, czyli zespó³ ciê¿kiej ostrej niewydolnoœci oddecho-
wej. Zachorowa³o wówczas 8437 pacjentów, œmiertelnoœæ
wynosi³a 10 proc. Epidemia tak jak nagle siê pojawi³a, tak
niespodziewanie zgas³a. W 2012 r. zanotowano zachorowa-
nia nazwane MERS (bliskowschodni zespó³ oddechowy). Zna-
nych jest 2494 przypadków, œmiertelnoœæ wynosi³a 34 proc.

11 marca 2020 r. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor
WHO, og³osi³ pandemiê koronawirusa SARS-CoV-2 wywo-
³uj¹cego chorobê COVID-19. Wczeœniej WHO uzna³a nowy
koronawirus (2019-nCoV) za zagro¿enie dla zdrowia pu-
blicznego. Taka sytuacja mia³a ju¿ miejsce kilkakrotnie:
w kwietniu 2009 r. – z powodu epidemii œwiñskiej grypy
(H1N1), w maju 2014 – z powodu „powrotu” wirusa polio-
myelitis (w Afganistanie, Pakistanie, Nigerii), w sierpniu 2014
– z powodu epidemii gor¹czki krwotocznej wywo³anej wiru-
sem ebola w Afryce Zachodniej, w lutym 2016 – w zwi¹zku
z epidemi¹ zaka¿eñ wirusem zika na pó³kuli zachodniej,
w czerwcu 2019 – z powodu zachorowañ wywo³anych wiru-
sem ebola w Demokratycznej Republice Konga.

Czego nauczy³y nas epidemie XXI w.? Czy na epidemiê

wywo³an¹ przez nieznany wirus mo¿na siê przygotowaæ?

Wiadomo by³o, ¿e œwiat powinien byæ przygotowany na „cho-
robê X”, a eksperci zwracali uwagê nie „czy”, lecz „kiedy”
siê ona pojawi. Kraje rozwiniête mia³y opracowane plany pan-
demiczne na wypadek grypy, które mo¿na choæ czêœciowo
realizowaæ obecnie. Pewne dzia³ania s¹ niezbêdne w przy-
padku zagro¿enia epidemicznego: np. oszacowanie zasobów
systemu opieki zdrowotnej, liczby miejsc w szpitalach, licz-
by ³ó¿ek „respiratorowych”. Niestety, nie mamy szczepionki
ani leków dzia³aj¹cych przyczynowo i to niekorzystnie od-
ró¿nia aktualn¹ pandemiê od wywo³anej przez wirus grypy.
A czego siê nauczyliœmy? Czy pandemia grypy z 2009 r.
zmieni³a nasze zachowania? Czy wzros³a akceptacja dla
szczepieñ? Czy myjemy i dezynfekujemy rêce tak jak nale¿y?

Gdy epidemia staje siê
pandemi¹...

Z dr hab. n. med. Anetą Nitsch-Osuch,
pediatrą i epidemiologiem, specjalistą zdrowia
publicznego, kierownikiem Zakładu Medycyny
Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM,
rozmawia Anetta Chęcińska.

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Zgodnie z szacunkami WHO personel medyczny dokonuje
dezynfekcji r¹k w 50 proc. sytuacji, gdy nale¿a³oby to zrobiæ.
Poprzednie epidemie, znane z pocz¹tku XX w., nauczy³y nas,
jak wa¿ne s¹ dobre warunki higieniczno-sanitarne, ale tak¿e
– jak skuteczne w walce z chorobami zakaŸnymi s¹ szczepie-
nia. Takie doœwiadczenia ucz¹ pokory wobec natury, a tak¿e
tego, ¿e nale¿y doceniaæ narzêdzia, które okaza³y siê skutecz-
ne w zwalczaniu chorób zakaŸnych.

Nasza uwaga skupiona jest dzisiaj na koronawirusie.

O jakich innych zagro¿eniach epidemicznych œwiat

nie powinien zapominaæ?

W 1996 r. WHO wyda³a raport o „chorobach nowych i po-

nownie pojawiaj¹cych siê”, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e s¹ na-
dal groŸne. Stanowi¹ bowiem drug¹ przyczynê zgonów w skali
globalnej, tu¿ po zgonach z powodu chorób uk³adu sercowo-
-naczyniowego. Choroby nowe to np.: ptasia grypa, po raz
pierwszy rozpoznana w Hongkongu w 1997 r., zapalenie mó-
zgu wywo³ane wirusem nipah, zaka¿enia hantawirusowe.
Interesuj¹ce, ¿e 60 proc. chorób nowych to zoonozy, czyli
choroby odzwierzêce.

Roœnie znaczenie chorób, które znamy od wielu lat, ale s¹ nadal
groŸne, bo – tak jak grypa – maj¹ potencja³ epidemiczny lub pan-
demiczny, albo dlatego, ¿e zachorowania pojawiaj¹ siê w innych
ni¿ dotychczas regionach geograficznych (co wi¹¿e siê z ocie-
pleniem klimatu), np. zapalenie mózgu wywo³ane przez wirus
zachodniego Nilu, denga. Do chorób o rosn¹cym znaczeniu nale¿¹
tak¿e malaria i gruŸlica – g³ównie ze wzglêdu na problem leko-
opornoœci, oraz odra, bo w Europie nadal nie uda³o siê wyelimi-
nowaæ tej choroby. Inny przyk³ad: krztusiec. Pogorszenie siê sy-
tuacji epidemiologicznej w krajach rozwiniêtych obserwowane
jest od po³owy lat 80. XX w. Wynika z faktu, ¿e odpornoœæ po
szczepieniach przeciw krztuœcowi wykonywanych w wieku dzie-
ciêcym nie trwa ca³e ¿ycie, ale 5–10 lat. A to rodzi potrzebê po-
dawania dawek przypominaj¹cych u nastolatków, doros³ych, ko-
biet w ci¹¿y. Zaprzestanie masowych szczepieñ przyczyni³oby
siê do powrotu dawno niewidzianych chorób zakaŸnych, bo
przecie¿ patogeny je wywo³uj¹ce nie zosta³y zlikwidowane.
Tutaj medycyna ma jeden sukces w postaci eradykacji ospy
prawdziwej, co zosta³o og³oszone przez WHO w 1980 r.

Jest pani cz³onkiem Rady Naukowej Ogólnopolskiego

Programu Zwalczania Grypy. Dlaczego wci¹¿ tak

niewielki odsetek polskiego spo³eczeñstwa korzysta

ze szczepionki przeciwko grypie? Czy epidemia

koronawirusa zmieni podejœcie do szczepieñ?

Od wielu lat odsetek zaszczepionych przeciw grypie Polaków
oscyluje wokó³ 4 proc. To bardzo ma³o. Polskie rekomenda-
cje odnoœnie do szczepieñ przeciw grypie w ¿aden sposób nie
odbiegaj¹ od europejskich czy amerykañskich, ale ich reali-
zacja pozostawia wiele do ¿yczenia. Bagatelizujemy chorobê,
uwa¿aj¹c j¹ za rzadk¹ lub ³agodn¹. Tymczasem na grypê
zapada co sezon 5–10 proc. populacji doros³ych i 10–20 proc.
populacji dzieci, powik³ania wystêpuj¹ u 6 proc. chorych,
a znacznie czêœciej u chorych z grup ryzyka. Grypa zaostrza te¿

przebieg przewlek³ych chorób uk³adu oddechowego, sercowo-
-naczyniowego i metabolicznych.

Innym powodem niepoddawania siê szczepieniu przeciw gry-
pie jest wyolbrzymiona obawa przed niepo¿¹danymi odczyna-
mi poszczepiennymi i przekonanie, ¿e po szczepieniu mo¿na
na grypê zachorowaæ.

Jedn¹ z bardzo wa¿nych przyczyn niewykonywania szczepieñ
jest brak zaleceñ ze strony lekarzy. Odsetek zaszczepionych
przeciw grypie pracowników s³u¿by zdrowia jest niewiele
wy¿szy od odsetka zaszczepionych Polaków (wynosi 6–15
proc., w zale¿noœci od Ÿród³a). S¹ praktyki lekarzy rodzin-
nych, w których ca³y personel zosta³ zaszczepiony, s¹ szpita-
le, gdzie szczepi siê 20–40 proc. kadry, ale wiêcej jest miejsc,
w których „wyszczepialnoœæ” jest znacz¹co ni¿sza. Moim zda-
niem w dobie pandemii COVID-19 „wyszczepialnoœæ” prze-
ciw grypie w populacji generalnej, ale tak¿e (a mo¿e przede
wszystkim) wœród pracowników ochrony zdrowia wzroœnie.
Oczekuj¹c na szczepionkê przeciw koronawirusowi, skorzy-
stajmy z orê¿a, który znamy.

Pandemia to wspólne doœwiadczenie miêdzynarodowej

spo³ecznoœci. Czy wnioski z niego p³yn¹ce przyczyni¹ siê

do wprowadzenia zmian w ochronie zdrowia?

Mam nadziejê, ¿e wyci¹gniemy wnioski wspólnie. W skali
kraju bêdziemy œwiadomi znaczenia planów na wypadek
sytuacji kryzysowych, które powstaj¹ w zaciszu gabinetów
i musz¹ byæ aktualizowane. A w skali szpitala i poradni – bê-
dziemy doceniaæ wagê procedur przeciwepidemicznych, któ-
re musz¹ byæ znane personelowi medycznemu, zaakceptowa-
ne, wdro¿one i monitorowane. Mam nadziejê, ¿e praca
funkcjonuj¹cych od wielu lat zespo³ów ds. zaka¿eñ, w tym
przeprowadzanie szkoleñ i audytów wewnêtrznych, bêdzie do-
ceniana. Na pewno ugruntowana zostanie znajomoœæ zasad
stosowania œrodków ochrony osobistej, które powinny byæ wy-
korzystywane nie tylko podczas pandemii koronawirusa, ale
tak¿e w przypadku pojawienia siê pacjenta z patogenem alar-
mowym (drobnoustrojem lekoopornym) czy np. pacjenta
z gryp¹ lub osp¹ wietrzn¹. Pandemia udowodni³a, jak niebez-
pieczna mo¿e byæ wieloetatowoœæ, na któr¹ przedstawiciele
zawodów medycznych godzili siê z przes³anek ekonomicz-
nych, a nie z chêci spêdzania wolnego czasu w pracy, na dru-
gim i kolejnym etacie.

Moim marzeniem jest zwiêkszenie siê liczby epidemiologów.
Dzisiaj tê specjalizacjê rzadko wybieraj¹ lekarze tu¿ po stu-
diach (wœród moich specjalizantów s¹ reumatolodzy
i interniœci), a przecie¿ jest potrzebna nie tylko w czasie pande-
mii, ale tak¿e w zwi¹zku z narastaj¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ szpital-
nych, z problemami uchylania siê od szczepieñ, z antybiotyko-
opornoœci¹, koniecznoœci¹ tworzenia i realizacji szpitalnej
polityki antybiotykowej. Lista wspó³czesnych wyzwañ dla
epidemiologa jest d³uga, wiêc wbrew utartemu przekonaniu
niekoniecznie powinniœmy siê zajmowaæ wy³¹cznie epide-
miologi¹ chorób niezakaŸnych (czyli populacyjnymi proble-
mami onkologicznymi, kardiologicznymi). Wniosek: nigdy
nie mo¿na bagatelizowaæ chorób zakaŸnych. �
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Rozmawiamy wprawdzie na odleg³oœæ, ale za oknem

widzimy to samo bezchmurne niebo. Wiosna w pe³ni

i z ka¿dym ciep³ym dniem coraz trudniej wymagaæ od

obywateli izolowania siê w czterech œcianach. Jak prze-

konaæ ludzi, ¿eby nie wychodzili z domu bez potrzeby?

Najlepiej za³o¿yæ ich podmiotowoœæ i odpowiedzial-
noœæ oraz przypominaæ o celach i kryteriach. Jeœli
bêdziemy t³umaczyæ, ¿e celem dzia³añ w warunkach

epidemii jest przede wszystkim sp³aszczenie krzywej za-
chorowañ, a kryterium osi¹gniêcia celu – zachowanie spo-
³ecznego dystansowania siê i przestrzeganie zasad higie-
ny, przyniesie to oczekiwany skutek. Gdyby ci¹gle
przypominaæ o tym, ¿e to w naszych rêkach, a nie w³adzy,

jest zarz¹dzanie t¹ sytuacj¹, ludzie mogliby wychodziæ na
zewn¹trz odpowiedzialnie. Tym bardziej ¿e znamy w psy-
chologii zjawisko reaktancji i podobne, polegaj¹ce na tym,
¿e im silniejszy nacisk i ograniczenie, tym mocniejszy
odruch d¹¿enia do zachowania w tej sferze poczucia wol-
noœci albo przynajmniej z³udzenia wolnoœci i sk³onnoœæ
do reakcji przekornych, rebelianckich.

OdpowiedŸ na to pytanie jest wiêc zwi¹zana z jak najg³êb-
szym empowermentem. Z osi¹gniêæ psychiatrii wiemy, ¿e
nawet osoby chore psychotycznie mo¿na w taki sposób anga-
¿owaæ i delegowaæ na nie odpowiedzialnoœæ za ich ¿ycie
i pracê, aby u osób bezwolnych, reaktywnych wyzwoliæ ob-
szary podmiotowoœci czy samokontroli.

Zachêciæ pacjenta do
wspó³odpowiedzialnoœci
Polityka informacyjna w czasie epidemii powinna być oparta na wykształcaniu

w społeczeństwie poczucia współodpowiedzialności. Skutecznym narzędziem

do komunikowania się lekarza z pacjentem jest empatia – przekonuje psycholog
Jacek Santorski w rozmowie z Michałem Niepytalskim.

PSYCHOLOGIA EMPATII
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Czy s¹ dowody, ¿e jako spo³eczeñstwo jesteœmy

rzeczywiœcie podatni na takie bodŸce?

Ostatnio Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej Uniwersytet
Humanistycznospo³eczny przeprowadzi³a badania dotycz¹ce
obaw, jakie generuje epidemia. Pod uwagê branych by³o kilka
ich kategorii, m.in. obawa przed d³ugotrwa³¹ izolacj¹, przed
skutkami ekonomicznymi epidemii, ale tak¿e lêk przed zaka-
¿eniem siebie oraz innych. Z analizy wynika, ¿e istnieje staty-
stycznie istotna ró¿nica miêdzy obaw¹ o zara¿enie siê (oko³o
70 proc.) a lêkiem o zara¿enie kogoœ ze swoich bliskich, który
wystêpuje o kilka punktów procentowych czêœciej. Choæ prze-
cie¿ mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e w obliczu zagro¿enia i nie-
pewnoœci bêdzie objawia³a siê egocentryzacja i ka¿dy baæ siê
bêdzie przede wszystkim o siebie. Dlatego wydaje siê, ¿e to
odwo³ywanie siê do troski i odpowiedzialnoœci za siebie i in-
nych powinno byæ skuteczne. Nawiasem mówi¹c, byæ mo¿e
kszta³towanie narracji warto zró¿nicowaæ ze wzglêdu na p³eæ.
Z badañ SWPS wynika bowiem, ¿e lêk o siebie i innych staty-
stycznie czêœciej pojawia siê u pañ ni¿ u panów. Dodatkowo na
potencjaln¹ skutecznoœæ odwo³ywania siê do wspó³odpowie-
dzialnoœci wskazuje istnienie w spo³eczeñstwie, tak¿e zaobser-
wowanego przez naukowców, lêku zwi¹zanego z nieodpowie-
dzialnym zachowaniem innych osób, zauwa¿alnego na
wysokim, kilkudziesiêcioprocentowym poziomie. Warto pod-
kreœliæ, ¿e wszystkie rodzaje lêku s¹ s³absze w œrodowiskach
wiejskich, choæ nie wiadomo dok³adnie, z czego to wynika, czy
np. z poziomu edukacji, czy jednak z obiektywnych czynników
zagro¿enia zwi¹zanych z mniejsz¹ gêstoœci¹ zaludnienia.

Jak lekarze powinni postêpowaæ z pacjentami, u których

widz¹ sk³onnoœæ do zachowañ nieodpowiedzialnych?

¯eby móc odwo³aæ siê do poczucia odpowiedzialnoœci i uczuæ
wy¿szych, by uruchomiæ bardziej zaawansowane struktury
poznawcze, trzeba zacz¹æ od aktu empatii. W przesz³oœci pro-
wadzi³em szkolenia dla lekarzy, którzy borykali siê z ofiara-
mi kampanii antyszczepionkowych. Skuteczna komunikacja
z matk¹, która odmawia³a szczepienia swojego dziecka, pole-
ga np. na tym, by lekarz powiedzia³: – Sam jestem rodzicem

i wyobra¿am sobie, jak bardzo siê pani boi o ¿ycie swojego

dziecka. Wyobra¿am sobie te¿, jak w œwietle informacji z wy-

branych Ÿróde³ te szczepienia wydaj¹ siê niebezpieczne. Ale

pani ma za sob¹ kilkadziesi¹t godzin lektury tekstów z Inter-

netu, a ja mam za sob¹ piêæ lat studiów, specjalizacjê oraz

lata praktyki klinicznej i sam dziecko szczepiê. Proszê to roz-

wa¿yæ, bo nie chcê wobec pani stosowaæ narzêdzi administra-

cyjnego przymusu. Mechanizm jest wiêc taki – najpierw em-
patia, potem dostrojenie, a nastêpnie kontrakt.

Jak to prze³o¿yæ na obecn¹ sytuacjê? Jak wyt³umaczyæ

sobie zachowanie pacjentów, czêœci spo³eczeñstwa

i jak wobec tego okazaæ empatiê?

Mam ju¿ sporo zawodowych doœwiadczeñ w tej kwestii, np.
ze œrodowiska biznesowego. Pojawiaj¹ siê argumenty odwo-
³uj¹ce siê do rzekomej racjonalnoœci: – To choroba mniej œmier-

cionoœna ni¿ grypa sezonowa, prawdopodobieñstwo œmierci

z powodu zaka¿enia jest mniejsze, ni¿ kiedy jadê samochodem

170 km/h autostrad¹. Chodzi o to, ¿eby wyjaœniæ, ¿e wobec
stresu i niepewnoœci mamy sk³onnoœæ do tego, by czynniki
stresogenne nadmiernie dramatyzowaæ albo ¿eby im zaprze-
czaæ. W tym przypadku prze¿ywaj¹c troski i niepokoje, uma-
wiamy siê ze sob¹, ¿e nie bêdziemy ich dopuszczaæ do g³osu,
przyjmujemy pozycjê pseudoracjonaln¹, wy¿szoœciow¹,
a nawet pogardliw¹ wobec tych, którzy troskom siê poddaj¹.

– Pracujê nad tym, by znaleŸæ siê poœrodku tych dwóch skraj-

noœci – powinien powiedzieæ empatyczny lekarz i wyt³uma-
czyæ, ¿e sygna³y bêd¹ce przedmiotem obaw docieraj¹ do nie-
go i bierze je pod uwagê, nie zaprzecza im, ale i nie spêdzaj¹
mu ca³kiem snu z powiek. To oczywiœcie wymaga opanowa-
nia sztuki rozmowy opartej na empatii. Takiego empatyczno-
-edukacyjnego podejœcia uczê liderów podczas wielu szko-
leñ. Szansa na przebudzenie pacjenta mo¿e nie jest ogromna,
ale to odpowiednia droga. Przy odmiennym podejœciu, kon-
frontacyjnym, czyli jeœli mu powiemy, ¿e myœli g³upio, jest
destruktywny albo Ÿle u¿ywa swojego intelektu, osi¹gniemy
jedynie efekt wzmo¿onego oporu.

Empatycznego podejœcia potrzebuj¹ te¿ lekarze, którzy

podczas epidemii s¹ szczególnie nara¿eni na stres.

Znajduj¹ siê na pierwszej linii frontu wojny z wirusem,

wiêc pojawia siê obawa – tak jak w przypadku ¿o³nierzy

– o zespó³ stresu pourazowego. Jak sobie radziæ z t¹

perspektyw¹?

Badania nad leczeniem stresu pourazowego prowadzone
w ostatnich latach pokazuj¹, ¿e nie ka¿dy jest w równym stop-
niu na niego podatny przy podobnych traumatycznych dozna-
niach. Dlatego wiedza, a przede wszystkim samowiedza leka-
rzy o naturze niepokoju, o tym, jak funkcjonuje umys³, jak
cz³owiek dzia³a w stresie, kiedy do g³osu mog¹ dochodziæ
adaptacyjne mechanizmy regresywne, kiedy zaczyna siê per-
cepcja tunelowa i dostrzegamy tylko negatywne informacje
albo rozpatrujemy wy³¹cznie kierunki ewakuacji, kiedy wcho-
dzi w grê myœlenie magiczne, atawistyczne dzielenie ludzi na
swoich i obcych, jest im bardzo potrzebna. Wiedza okazuje
siê konieczna do trafnego rozpoznania klinicznego i udziele-
nia pomocy pacjentom, niezale¿nie od tego, czy chodzi o le-
karza pierwszego kontaktu, czy lekarza specjalistê, ale przede
wszystkim do zarz¹dzania sob¹.

Nie tylko traumatyczne doznania wp³ywaj¹ na pog³êbienie
stresu lekarzy w sytuacji kryzysowej. Amerykañskie badania
wskazuj¹, ¿e w USA jeszcze przed epidemi¹ po³owa lekarzy
wykazywa³a symptomy wypalenia zawodowego. Zród³em
wiêkszoœci jest poziom frustracji zwi¹zany ze zbiurokratyzo-
waniem pracy. To dodatkowo negatywnie wp³ywa na samo-
poczucie lekarzy w obecnej sytuacji. Z drugiej strony w ta-
kich zawodach jak zawody medyczne wa¿n¹ rolê odgrywa
poczucie misji. Cz³owiek stoj¹cy na posterunku ma sk³onnoœæ
zapominania o sobie, co mo¿e stanowiæ barierê obronn¹. �

Jacek Santorski – psycholog zdrowia i biznesu, profesor honorowy

w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi autorsk¹

Akademiê Psychologii Przywództwa.
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Po co w³aœciwie by³ ten wyjazd? Jakie by³y jego za³o¿enia

i jakie doœwiadczenia z w³oskiego frontu okaza³y siê cenne

i przydatne na froncie polskim?

Wyjazd zorganizowany zosta³ przez WIM. Zaproszono
do niego lekarzy oraz ratowników z Zespo³u Ratun-
kowego PCPM. Zrealizowaliœmy dwa cele – wspar-

cie w³oskich medyków przeci¹¿onych prac¹ w ostatnich tygo-
dniach epidemii oraz zdobycie wiedzy. Miejsce misji zosta³o
uzgodnione ze stron¹ w³osk¹ i wybrane nieprzypadkowo. Rejon
Bergamo/Brescia to miejsce, w którym zanotowano najwiêcej
ciê¿kich przypadków COVID-19, rejon najwiêkszej œmiertelno-
œci, zatem to w³aœnie tam lekarze dysponuj¹ najwiêksz¹ wiedz¹
dotycz¹c¹ koronawirusa. W³osi przekazali nam protoko³y lecz-
nicze, które w ich opinii dawa³y optymalne efekty terapeutycz-
ne. Dowodzili, bazuj¹c na w³asnej praktyce, zasadnoœci stoso-
wania okreœlonych grup leków, przedstawili interesuj¹c¹ metodê
ustalania etapu choroby na podstawie punktowej oceny zmian

Mówi się o wariancie włoskim. Włochy przywoływane są często
jako kraj szczególnie dotknięty epidemią. Jako kraj, który na
początku bagatelizował zagrożenie. Szalejący wirus, ale też
izolacja, zupełnie zmieniły oblicze Italii. Dlaczego jest jak jest?
Czy zawiniła nonszalancja? Kiedy tamtejszy system ochrony
zdrowia opanuje wreszcie sytuację? Nie ma prostych i jedno-
znacznych odpowiedzi. Z lekarzem psychiatrą i pediatrą

Pawłem Szczucińskim – jednym z 15 polskich medyków,
którzy zdecydowali się na podjęcie walki z koronawirusem
w Bergamo, czyli na najtrudniejszym włoskim froncie
– rozmawia Renata Jeziółkowska.

W oku cyklonu w RTG klatki piersiowej. Istotnym ele-
mentem naszej misji by³o sprawdzenie
skutecznoœci zasad stosowania œrodków
ochrony indywidualnej w ekstremalnie
trudnych warunkach. Okaza³o siê, ¿e
przyjête przez nas metody ochrony
sprawdzi³y siê – po powrocie wszyscy
uzyskaliœmy ujemne wyniki testów.

Bardzo istotnym materialnym wymiarem
misji bêdzie przeszczepienie na nasz grunt
sposobów organizacji szpitala polowe-
go, takiego, jaki widzieliœmy w Berga-
mo. Obiekt powstanie na terenie WIM
w Warszawie, m.in. dlatego, ¿e instytut
dysponuje infrastruktur¹ umo¿liwiaj¹c¹
np. doprowadzenie tlenu do du¿ej licz-
by respiratorów. Brak takiej infrastruk-
tury bywa w¹skim gard³em w sytuacji,
gdy jest wiele respiratorów, ale nie mo¿-
na ich jednoczeœnie wykorzystaæ.

Lekarzy, pielêgniarki i ratowników
z doœwiadczeniem pracy na intensywnej
terapii chêtnych do pracy w przeznaczo-
nym do leczenia COVID szpitalu modu-
³owym prosimy o zg³aszanie kandyda-
tur pod adresem: covid@wim.mil.pl.

Czy coœ we W³oszech szczególnie

pana zaskoczy³o? Zw³aszcza

w kwestii organizowania leczenia.

Po pocz¹tkowym chaosie spowodowa-
nym ogromn¹ liczb¹ pacjentów W³osi
postawili na domowe leczenie l¿ej cho-
rych. Odwiedzaj¹ ich specjalne zespo³y,
których trzon stanowi¹ lekarze rodzin-
ni, a w przypadku za³amania siê stanu
zdrowia specjalnie przystosowane am-
bulanse lub œmig³owce transportuj¹ cho-
rych do szpitala. W³osi pokazali nam
modu³owy szpital polowy i wyjaœnili, i¿
w chwili, gdy konieczna by³a relokacja
personelu z innych czêœci Lombardii,
zastosowanie obiektu o prostej konstruk-
cji bardzo usprawni³o organizacjê lecze-
nia. Kr¹¿enie medyków po wielkim szpi-
talu, którego nie znaj¹, w poszukiwaniu
np. tomografu komputerowego, jest nie-
dopuszczalne. Przekonaliœmy siê te¿, ¿e
znaczenie lepiej bazowaæ na personelu,
który zg³osi³ siê ochotniczo, ni¿ na przy-
musowo rekrutowanym.

Z pewnoœci¹ tej misji towarzyszy³o

wiele emocji. Co pana, lekarza,

który widzia³ ju¿ wiele, szczególnie

poruszy³o?

PROSTO Z FRONTU
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£zy lekarki, z któr¹ wspó³pracowaliœmy,
kiedy mówi³a, ¿e nie ma ju¿ si³y infor-
mowaæ rodzin pacjentów nie tylko o tym,
¿e ich bliski zmar³, ale przede wszyst-
kim, ¿e cia³o zostanie poddane obowi¹z-
kowej kremacji, a w pogrzebie uczest-
niczyæ mog¹ wy³¹cznie najbli¿si. Pustka
ulic miasta, które pamiêta³em sprzed
roku jako niezwykle gwarne i radosne.
Wielkie emocje W³ochów, gdy przyby-
liœmy na lotnisko, ³ami¹cy siê g³os w³o-
skiego ambasadora w Polsce, pochodz¹-
cego z Bergamo, gdy odprowadza³ nas
do wojskowego samolotu i opowiada³,
jak wielu bliskich straci³...

Jak ocenia pan w³oski system ochro-

ny zdrowia? Co nie zadzia³a³o, ¿e

sytuacja sta³a siê tak dramatyczna?

Brak izolacji, zwyczaje W³ochów, za
które tak ich kochamy, a które okaza³y
siê zgubne. Nieodwo³anie w porê im-
prez masowych, ³amanie dyscypliny.
Bo poziom s³u¿by zdrowia, zarówno
jeœli chodzi o kompetencje personelu,
jak i sprzêt, oceniam bardzo wysoko.
To dowód, jak wa¿ne jest, by nie do-
puœciæ do tak wielkiej liczby chorych,
do katastrofy dosz³o przecie¿ w najbo-
gatszym i najlepiej administrowanym
rejonie kraju.

Szpital w Brescii nale¿y do najnowo-

czeœniejszych w Europie. Jak bardzo

ró¿ni siê od szpitali w Polsce?

Czy widzi pan szansê, abyœmy

w najbli¿szych latach dorównali

do tego poziomu nowoczesnoœci?

Jeœli znacz¹co zmieni¹ siê nak³ady na
s³u¿bê zdrowia, do poziomu minimum
WHO, okreœlanego na 6,8 proc. PKB, to
tak. Proszê jednak zwróciæ uwagê, ¿e
teraz PKB drastycznie spadnie, wiêc
œrodki w bud¿ecie bêd¹ wymaga³y bar-
dzo du¿ej relokacji. Nie wyobra¿am so-
bie te¿, by w obliczu epidemii nie wpro-
wadzono, przynajmniej w okreœlonych
grupach ryzyka, obowi¹zkowych szcze-
pieñ przeciw grypie.

Epidemia dowodzi, ¿e inwestycje sprzê-
towe nie wystarczaj¹, trzeba inwestowaæ
przede wszystkim w ludzi. Widaæ teraz,
jak istotna jest praca np. ratowników
medycznych wynagradzanych absurdal-
nie nisko, jak niebezpieczna jest sytu-
acja, gdy pracownicy s³u¿by zdrowia

zatrudniaj¹ siê w kilku miejscach, bo jed-
na pensja nie pozwala im siê utrzymaæ.

Jak wygl¹da³a praca polskiego

zespo³u? Czy mieliœcie wyznaczone

konkretne zadania, czy by³a to œcis³a

wspó³praca z kolegami z W³och?

Wspó³praca by³a œcis³a, co zrozumia³e,
gdy pracuje siê na obcym terenie. Z dru-
giej strony jedzie siê nie tylko pomagaæ,
ale jednoczeœnie uczyæ siê. Pracowali-
œmy na OIT, który zosta³ otwarty dziêki
naszej obecnoœci, wykonywaliœmy pe³n¹
obs³ugê chorych: od echa serca po czyn-
noœci pielêgnacyjne, przenoszenie pa-
cjentów itd. Pracowaliœmy w grupach
czteroosobowych w systemie 12-godzin-
nych zmian. Praca, z uwagi na koniecz-
noœæ niezwykle rygorystycznego stoso-
wania zasad ochrony w œrodowisku
ska¿onym wirusem, by³a – nie ukrywam
– w najwy¿szym stopniu mêcz¹ca. Po 12
godzinach twarz jest bardzo obola³a od
gogli i masek, nie jest ³atwo pracowaæ
w dwóch parach rêkawiczek itd. Co wa¿-
ne, z uwagi na olbrzymi¹ liczbê chorych
w Lombardii stosowaliœmy bardzo rygo-
rystyczne zasady równie¿ poza prac¹.
W hotelu dekontaminowaliœmy sprzêt
i ubrania, by nie przenieœæ wirusa.

Jakie s¹ wnioski z tej misji?

Co radzi³by pan osobom organizuj¹-

cym pracê lekarzy i strategiê walki

z epidemi¹? Jak powinni traktowaæ

tê epidemiê zwykli ludzie?

Wszyscy powinni bezwzglêdnie stoso-
waæ siê do zaleceñ dotycz¹cych higieny

i izolacji. Personel powinien staraæ siê
w miarê mo¿noœci dbaæ o siebie i kole-
gów, nale¿y zawracaæ sobie uwagê, by
nie dotykaæ twarzy itd. Bezwzglêdnie
musi byæ zapewniony sprzêt ochronny:
fartuchy barierowe, przy³bice i maski.
Nale¿y ostro¿nie obchodziæ siê z maska-
mi, ogl¹daæ filmy instrukta¿owe o tym,
jak zdejmowaæ odzie¿ ochronn¹. W mo-
jej opinii nale¿y stworzyæ, na wzór apli-
kacji „kwarantanna”, aplikacjê dla me-
dyków i dziêki niej informowaæ ich,
wspieraæ. Uwa¿am, ¿e powinna powstaæ
baza ochotników, bo przymusowe relo-
kowanie ludzi na chybi³ trafi³ i strasze-
nie ich jest b³êdem. Z niewolnika nie ma
pracownika.

Uczestniczy³ pan m.in. w misji

w Libanie, nios¹c pomoc medyczn¹

syryjskim uchodŸcom. Ma pan

doœwiadczenie w pracy w ekstremal-

nych warunkach. Czy s¹ jakieœ

wspólne emocje dla takich trudnych

sytuacji? Czy jest zderzenie

wyobra¿enia z rzeczywistoœci¹?

I co sprawia, ¿e podejmuje siê

decyzjê: „tak, jadê”?

Podczas misji towarzyszy nam adrena-
lina, jesteœmy skupieni na zadaniach.
Potem przychodzi czas refleksji. Obrazy,
zw³aszcza cierpi¹cych dzieci syryjskich
uchodŸców, bardzo czêsto do mnie po-
wracaj¹ i zapewne pozostan¹ w mojej
pamiêci do koñca ¿ycia. Szczególnie boli
mnie cierpienie dzieci i to niezale¿nie od
koloru skóry, wyznania czy narodowoœci.
To jest po prostu niesprawiedliwe. �
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Kombinezony
na wagê z³ota

Tu¿ po informacji, ¿e koronawirus
dotar³ do Polski, na moim oddzia-
le wstrzymano przyjêcia planowe,

z wyj¹tkiem chorych z kart¹ DILO. Ra-
zem z kolegami dzwoniliœmy do pacjen-
tów oczekuj¹cych na zabiegi z informacj¹
o przesuniêciu terminu przyjêcia do szpi-
tala. Spotkaliœmy siê z pe³nym zrozumie-
niem i ¿yczeniami zdrowia oraz wytrwa-
³oœci w trudnej sytuacji.

Pierwszym potwierdzonym przypadkiem
zaka¿enia SARS-CoV-2 w moim szpitalu
by³ jeden z ordynatorów. Poniewa¿ kon-
takt z nim mia³o wiele osób, rozpoczê³y
siê kwarantanny, a w konsekwencji poja-
wi³y siê luki kadrowe. Ju¿ po kilku dniach
okaza³o siê, ¿e zaka¿eni s¹ pacjenci i per-
sonel na kilku oddzia³ach, niektóre trzeba
by³o natychmiast zamkn¹æ.

Kolega z mojego oddzia³u mia³ kontakt
z zaka¿on¹ osob¹. Sanepid zaleci³ kwaran-
tannê, któr¹ wkrótce skrócono z dwóch
tygodni do tygodnia. Ostatecznie trwa³a
tylko cztery dni.

Wynik: czternastu zaka¿onych pacjentów, dziewiêæ pielê-
gniarek, dwie salowe. Mimo licznych interwencji w sane-
pidzie, nikt z personelu nie zosta³ skierowany na kwaran-
tannê. Ponadto najbli¿szy szpital jednoimienny nie mia³
miejsc, ¿eby przyj¹æ zaka¿onych. Zdecydowano siê na ko-
hortacjê w jednej czêœci oddzia³u oraz podzia³ personelu
na pracuj¹cych na odcinku „czystym” i pracuj¹cych na
„brudnym”. Dotychczasow¹ „osza³amiaj¹c¹” liczbê trzech
pielêgniarek na odcinek podczas dy¿uru trzeba by³o zredu-
kowaæ do dwóch...

Od pocz¹tku epidemii w szpitalu wystêpowa³y problemy
sprzêtowe. Po kilku dniach zabrak³o jednorazowych ma-
sek chirurgicznych, lekarze zaczêli operowaæ w maskach
z tkaniny, ze zbyt krótkimi troczkami, s³abo przylegaj¹cych
do twarzy, co utrudnia³o pracê, szczególnie tym, którzy
nosz¹ okulary (kiedy maska Ÿle przylega do twarzy, okula-
ry zachodz¹ par¹). Bardziej przewiduj¹cy lekarze szybko
zaopatrzyli siê na w³asn¹ rêkê w przy³bice ze sklepów bu-
dowlanych oraz maski z filtrami, tak¿e biologicznymi.
Kombinezony traktowano jak dobro najwy¿sze, wiêc by³y
wydzielane pojedynczo, ¿eby nie zabrak³o. Po licznych pi-
smach, telefonach i interwencjach sprzêt ochronny oraz
œrodki do dezynfekcji zaczê³y sp³ywaæ do szpitala, zarów-
no od w³adz samorz¹dowych, jak i prywatnych darczyñ-
ców, którzy postanowili tak¿e fundowaæ medykom posi³ki
w trakcie dy¿urów. Ca³y czas przewija³o siê pytanie: czy
tych œrodków nie zabraknie? Przecie¿ nie wiemy, jak d³u-
go potrwa pandemia.

Gdzie w tym wszystkim jest chory?

Sam. Zagubiony i przestraszony. Widuj¹cy kilka razy dzien-
nie „ufoludki” w kombinezonach i maskach. Pacjenci to zwy-
kle ludzie leczeni przewlekle, z powa¿nymi powik³aniami,
w zaawansowanych stadiach chorób. Dla nich izolacja ozna-
cza, ¿e jedyn¹ mo¿liwoœci¹ skontaktowania siê z rodzin¹ jest
telefon. Ci chorzy, wyjœciowo obci¹¿eni tak popularnymi ostat-
nio „chorobami wspó³istniej¹cymi”, czekaj¹ na poprawê swo-
jego stanu zdrowia (na co czêsto szanse s¹ niewielkie), rozwi-
niêcie pe³nych objawów COVID-19, a ci w najciê¿szym stanie
– na œmieræ. W przypadku drugiej grupy sytuacja jest patowa.
Trudnoœci z przeniesieniem chorego do szpitala jednoimien-
nego z powodu niedostatecznej w nim liczby miejsc, a w rze-
czywistoœci personelu, to jeden problem. Drugi to brak leków
do leczenia COVID-19 w szpitalach innych ni¿ jednoimien-
ne. Nie s¹ one dla nich dostêpne.

Pozostaje nam pracowaæ, tak jak umiemy najlepiej, zabezpie-
czaæ siê najbardziej jak to jest mo¿liwie, za pomoc¹ tych œrod-
ków, które mamy.

Niedofinansowanie ochrony zdrowia, które trwa od lat, na-
uczy³o nas pracy w ekstremalnych warunkach, ale teraz – jak
nigdy wczeœniej – widaæ, jaki ma to wp³yw na ¿ycie i zdrowie
pacjentów oraz personelu medycznego. �

Imiê i nazwisko autora listu znane redakcji.

Kilka dni póŸniej kolejny kolega na od-
dziale mia³ objawy grypopodobne. Wynik
testu okaza³ siê dodatni. Wymazy z gard³a
pobrano od ca³ego personelu oraz pacjen-
tów, którzy mieli kontakt z zaka¿onym.

PROSTO Z FRONTU
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I mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e równie¿ dlatego Ma-
zowsze ma najwiêksz¹ liczbê potwierdzonych przypadków
zaka¿enia koronawirusem. Punktem odniesienia mo¿e byæ
Œl¹sk, gdzie liczba mieszkañców jest podobna, laboratoriów
dzia³a kilka (!) razy mniej, a liczba potwierdzonych przypad-
ków jest jedynie o 25 proc. mniejsza ni¿ na Mazowszu.

Oczywiœcie, mo¿na t³umaczyæ, ¿e próbki pobierane od miesz-
kañców Œl¹ska s¹ badane w laboratoriach w innych wojewódz-
twach (równie¿ na Mazowszu), jednak fakt pozostaje faktem:
Polska nie przygotowa³a ani infrastruktury, ani kadry, ani pro-
cedur realizacji podstawowego zadania w czasie epidemii, ja-
kim jest poszukiwanie zaka¿onych. Eksperci nie maj¹ zaœ w¹t-
pliwoœci, ¿e rozluŸnianie regu³ izolacji musi iœæ w parze (a raczej
– musi zostaæ poprzedzone) ze znacznie wiêkszym zasiêgiem
testów. Bez zwiêkszonego testowania scenariusz drugiej fali
epidemii staje siê nie tylko mo¿liwy, ale wrêcz przes¹dzony.

Tymczasem zapewnieniom wiceminister o powszechnym
testowaniu osób pozostaj¹cych w kwarantannie przecz¹
informacje nap³ywaj¹ce z poszczególnych regionów. Wyma-
zobusy docieraj¹ do skierowanych na kwarantannê niemal wy-
³¹cznie wtedy (wyj¹tkiem s¹ pracownicy medyczni, którzy maj¹
odrêbn¹ œcie¿kê), gdy wyst¹pi¹ objawy mog¹ce œwiadczyæ
o zaka¿eniu koronawirusem. Pose³ Koalicji Obywatelskiej Ma-
rek Sowa w drugiej po³owie marca ujawni³, ¿e w Ma³opolsce
na ponad 14 tys. osób przebywaj¹cych na kwarantannie wyma-
zy pobrano tylko od 246, które mia³y kontakt z osob¹ zaka-
¿on¹. Próbek jednak nie przekazano do testów (!).

Osobnym problemem jest rola lekarzy POZ w kierowaniu
pacjentów na testy. Du¿a czêœæ zaka¿onych przechodzi cho-
robê sk¹po objawowo i teoretycznie nie musz¹ byæ kierowani
do szpitali (wrêcz nie powinni). W tej chwili zdani s¹ w prak-
tyce na w³asny kontakt z sanepidem i – jak wynika z relacji
dziesi¹tek osób – „wymuszanie” skierowania na testy.

System testowania nie funkcjonuje wed³ug zaleceñ WHO.
W przypadku pracowników medycznych dzia³a (w miarê) po-
prawnie. W ka¿dym razie widaæ zmiany na lepsze, choæ rz¹d
nie chce otworzyæ mo¿liwoœci szerszego testowania persone-
lu (niektóre szpitale, m.in. Szpital Bródnowski w Warszawie,
bior¹ sprawy we w³asne rêce i cyklicznie sprawdzaj¹ pracow-
ników za pomoc¹ testów kupionych przez samorz¹d lub spon-
sorów). W przypadku pacjentów hospitalizowanych system
dzia³a, choæ siê zacina. W przypadku osób poza szpitalami,
które mog¹ byæ nosicielami i zaka¿aæ, trudno mówiæ o jakim-
kolwiek systemie. �

Ma³gorzata Solecka

#SPRAWDZAM
Testy! Testy?
W Polsce testy diagnostyczne na obecność

SARS-CoV-2 wykonywane są zgodnie z wy-

tycznymi WHO, a procedury weryfikowane

i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji

epidemiologicznej i zaleceń ekspertów – mówi-
ła w Sejmie w połowie kwietnia wiceminister
zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Odpowiada-
jąc na zarzuty opozycji, że w Polsce wykonuje
się zbyt małą liczbę testów, wiceszefowa resor-
tu zdrowia przekonywała, że „według przyję-

tych standardów testom poddaje się osoby,

które miały kontakt z osobą zakażoną, oraz

osoby, które mają typowe objawy choroby”.
– Każda osoba, która przebywa na kwarantan-

nie, również ma wykonywane testy – dodała.

Polska pod wzglêdem liczby testów na milion miesz-
kañców znajduje siê w absolutnym ogonie Europy.
Wœród krajów Unii Europejskiej tradycyjnie zajmuje-

my pi¹te miejsce od koñca. Ministerstwo Zdrowia ju¿ kilka
dni przed Wielkanoc¹ og³osi³o, ¿e przepustowoœæ polskich la-
boratoriów wzros³a do 20 tys. testów na dobê. Co z tego, sko-
ro po niemal dwóch tygodniach od tego anonsu liczba wyko-
nywanych testów oscyluje wokó³ 10 tys.?

Choæ lekarze w szpitalach po kilku tygodniach od wybuchu
epidemii maj¹ wiêksze mo¿liwoœci zlecania testów, nadal s¹
w tym zakresie problemy. Niekiedy bardzo prozaiczne – brak
wymazówek, brak informacji, gdzie mo¿na przes³aæ pobran¹
próbkê do laboratorium, by otrzymaæ wynik w daj¹cej siê
zmierzyæ przysz³oœci (relacje o kilkudniowym okresie ocze-
kiwania na wynik testu nie s¹ ¿adn¹ urban legend, wystarczy
porozmawiaæ z pracownikami medycznymi czekaj¹cymi na
swój wynik na przymusowej kwarantannie). S¹ te¿ przeszko-
dy instytucjonalne – co czwarty lekarz pracuj¹cy w szpitalu
bez oddzia³u zakaŸnego twierdzi, ¿e barier¹ w zlecaniu te-
stów s¹ decyzje lokalnego sanepidu (ankieta portalu Medycy-
na Praktyczna). Ministerstwu Zdrowia ci¹gle nie uda³o siê
uporz¹dkowaæ procedur zlecania testów w taki sposób, by by³y
przejrzyste, a samo zlecanie sta³o siê czynnoœci¹ wrêcz ruty-
now¹. W Warszawie i – szerzej – na Mazowszu sytuacja jest
du¿o lepsza ni¿ w innych regionach kraju. Wykonuje siê tu
najwiêcej testów, dzia³a najwiêcej laboratoriów (m.in. labora-
torium z imponuj¹c¹ przepustowoœci¹ 2 tys. próbek na dobê).

MEDIA
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Nowy rektor WUM
21.04.2020 r. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong zosta³ wybrany przez Uczel-
niane Kolegium Elektorów na rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Gaciong ukoñczy³ I Wydzia³ AM w Warszawie, posiada specjalizacje w dzie-
dzinie chorób wewnêtrznych oraz nadciœnienia têtniczego. Pracuje w Szpitalu Kli-
nicznym przy ul. Banacha na stanowisku kierownika Katedry i  Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Nadciœnienia Têtniczego i Angiologii. Jest tak¿e nauczycielem aka-
demickim. W ubieg³ych latach pe³ni³ wiele funkcji, m.in. prodziekana i dziekana
I Wydzia³u Lekarskiego WUM. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny
Personalizowanej. �

Samorz¹d Mazowsza � W³adze samorz¹dowe Mazow-
sza jako pierwsze w³adze regionalne w Polsce uruchomi³y
fundusze unijne na zakup sprzêtu, œrodków ochrony osobistej
i szybkich testów diagnostycznych. Podpisanych zosta³o bli-
sko 50 umów z producentami. Do szpitali na Mazowszu suk-
cesywnie trafiaj¹ kolejne dostawy.

Wojewoda mazowiecki na³o¿y³ obowi¹zek podwy¿szonej go-
towoœci na 62 placówki. Wœród nich s¹ stacje pogotowia ratun-
kowego i transportu sanitarnego i to one w pierwszej kolejno-
œci s¹ wyposa¿ane w aparaturê medyczn¹ i diagnostyczn¹
(zapewniono tak¿e us³ugi adaptacyjno-budowlane), odczynni-
ki, leki, testy, urz¹dzenia i œrodki do dezynfekcji oraz ochrony
indywidualnej. Dostawy obejmuj¹ 4,4 mln sztuk œrodków ochro-
ny osobistej oraz ponad 260 ró¿nych urz¹dzeñ: respiratorów,
tomografów, aparatów RTG, defibrylatorów, urz¹dzeñ do de-
kontaminacji, specjalistycznych ³ó¿ek i pojazdów.

WOŒP w Radomiu � Radomskiemu Wojewódzkiemu
Szpitalowi i pogotowiu, szczególnie dotkniêtym k³opotami
z powodu epidemii, bo jest tu jedno z najwiêkszych ognisk cho-
roby w kraju, Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy podaro-
wa³a przy³bice. „Czekamy jeszcze na piêæ ³ó¿ek do intensywnej
terapii. (...) Bardzo siê cieszê, ¿e w tej nadzwyczajnej sytuacji
nie brakuje ludzi dobrej woli. Tych szlachetnych dzia³añ jest
naprawdê mnóstwo. Za ka¿dy gest z ca³ego serca w imieniu
lekarzy dziêkujê!” – napisa³ na Facebooku Rados³aw Witkow-
ski, prezydent Radomia.

Do grona wspieraj¹cych do³¹czy³o wiele firm i instytucji, m.in.:
Grupa Warta (100 tys. z³), Dafi, Caritas, Radomski Bank ̄ yw-
noœci, Zbyszko, Catering OK, Windoor i Markbud, Felicea,
Oriflame, Kratki.pl, Catering E.Leclerc Radom, Ardomex
AGD, a tak¿e dru¿yna HydroTruck Radom oraz osoby pry-
watne: raper KêKê (100 tys. z³) i trener Cerrad Enea Radom
R. Prygiel.  Mieszkañcy zebrali ponad 50 tys. z³.

Ciechanów � 10 kwietnia zarz¹d powiatu ciechanowskie-
go przeznaczy³ z rezerwy ogólnej swojego bud¿etu 100 tys. z³
dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechano-
wie na zakup wyposa¿enia medycznego. To druga decyzja
o pomocy dla s³u¿by zdrowia podjêta przez w³adze powiato-
we. Pod koniec marca zarz¹d przekaza³ 100 tys. z³ na zakup

œrodków ochrony osobistej oraz dezynfekcyjnych. Pomyœla-
no równie¿ o stra¿akach. Dla jednostek OSP przeznaczono
45 tys. z³ na zakup kombinezonów i innych œrodków ochrony
osobistej.

Równie¿ w³adze miasta troszcz¹ siê o szpital. Zakupi³y dla
niego 2 tys. maseczek i przekaza³y 50 tys. z³, a nastêpnie zor-
ganizowa³y strefê izolacji dla szpitalnego personelu w Hotelu
Olimpijskim MOSiR. Miejskie spó³ki i zarz¹dy dzielnic prze-
kaza³y placówce kolejne 50 tys. z³.

Ma³e miejscowoœci � W gminie Rzekuñ w powiecie
ostro³êckim dzieñ po dniu cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej obje¿d¿aj¹  wioski i przekazuj¹ maseczki, uszyte
przez Rzekuñsk¹ Pomoc S¹siedzk¹, oraz przy³bice ochronne
wszystkim mieszkañcom Rzekunia, £aw, Laskowca, Nowej
Wsi Wschodniej. DŸwiêk stra¿ackiej syreny jest sygna³em dla
mieszkañców, aby wyszli przed dom i odebrali swój pakiet.

Wspólnota parafialna w Myszyñcu oraz Stowarzyszenie Ry-
cerze Kolumba zakupili materia³ na ponad 2 tys. maseczek
wielokrotnego u¿ycia. 28 kobiet zg³osi³o siê w ramach wo-
lontariatu do ich szycia. Gotowe maseczki s¹ rozdawane bez-
p³atnie w ró¿nych miejscach publicznych.

Gmina Krasnosielc kupi³a dla mieszkañców 5 tys. maseczek
ochronnych, trójwarstwowych z certyfikatem medycznym.
By³y dostarczane przez pracowników urzêdu gminy do skrzy-
nek pocztowych b¹dŸ bezpoœrednio do domów. Podobnie
post¹pi³y gminy: Szulborze Wielkie, Czarnia, W¹sewo,
Czerwonka i wiele innych.

Maków Mazowiecki � 7 tys. maseczek ochronnych,
które uszy³a krawcowa Jolanta Wysocka z kilkunastoma wo-
lontariuszkami ze S³omianek (gmina Karniewo), trafi³o do
Szpitala im. Czerwonego Duñskiego Krzy¿a i mieszkañców
Makowa Mazowieckiego. Osoby ubogie otrzymywa³y je
w urzêdzie miejskim. Kolejna partia przekazana zosta³a do
Klubu Seniora, dla osób powy¿ej 70. roku ¿ycia.

Pu³tusk � Gmina Pu³tusk, miejski ¿³obek oraz firma kra-
wiecka Made by Kubuœ & Filip przygotowuj¹ maseczki dla
przedstawicieli s³u¿b mundurowych, pracowników socjalnych
oraz osób w trudnej sytuacji materialnej. �            oprac. mkr

Łańcuch pomocy w walce z koronawirusem

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – Z MAZOWSZA
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Przy opracowywaniu doniesieñ korzysta³em z serwisów: nauka.pap.com.pl, www.urpl.gov.pl, www.thesun.co.uk, www.ifop.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
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Zbyt wielu wyjechało zagranicę
„Mo¿emy mieæ w kraju po kilka tysiêcy chorych ka¿dego dnia.
Na moim oddziale ju¿ nie ma miejsc, zajmujemy kolejne czê-
œci szpitala. Dostarczane s¹ kolejne respiratory, ale kto bê-
dzie je obs³ugiwa³? Potrzeba anestezjologów i wyszkolonych
pielêgniarek – mówi prof. Krzysztof Simon, ordynator Od-
dzia³u ZakaŸnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpita-
lu we Wroc³awiu.

Dla chorych na raka czasu coraz mniej
„Musimy wybieraæ: kontynuowaæ leczenie chemi¹ i naraziæ
siê na ryzyko zaka¿enia koronawirusem czy zostaæ w domu
– podkreœla w wypowiedzi dla „GW” pacjentka warszawskiego
Centrum Onkologii. – W czasie chemioterapii odpornoœci w³a-
œciwie w ogóle nie ma. ¯eby niczego nie z³apaæ, przeprowa-
dzi³am siê do pustego mieszkania. Z rodzin¹ kontaktujê siê
tylko przez telefon i Internet. M¹¿ zostawia mi zakupy na wy-
cieraczce.  A przecie¿ raka trzeba leczyæ, czêsto liczy siê ka¿-
dy miesi¹c, tydzieñ”.

Burza cytokinowa
Tempo pogarszania siê stanu zdrowia pacjentów
z COVID-19 szokuje nawet najbardziej do-
œwiadczonych lekarzy. Powodem za³amywania
siê ich stanu zdrowia jest prawdopodobnie
tzw. burza cytokinowa. Sam wirus nie nisz-
czy p³uc, jedynie wywo³uje bardzo silny stan
zapalny, lecz w reakcji na patogeny nastêpuje
gwa³towne wydzielanie cytokin, czyli bia³ek
wp³ywaj¹cych na wzrost, proliferacjê i pobu-
dzenie komórek bior¹cych udzia³ w tzw.
odpowiedzi odpornoœciowej.

Wirus zostanie z nami
G³ówny epidemiolog Szwecji dr An-
ders Tegnell ocenia, ¿e koronawirus
prawdopodobnie nigdy nie zostanie po-
konany. Dodaje, ¿e kraje, które myœl¹, ¿e
pozbêd¹ siê go przez obni¿enie liczby za-
ka¿eñ do zera, s¹ w b³êdzie. Dr Tegnell wzi¹³ udzia³ w wirtu-
alnej dyskusji amerykañskiego think tanku German Marshall
Fund, w której wyjaœnia³ wyj¹tkowo liberalne podejœcie Szwe-
cji do problemu pandemii koronawirusa.

Problemy na świecie z produkcją masek
„We Francji nale¿a³oby produkowaæ 100 mln masek ochron-
nych miesiêcznie, aby sprostaæ potrzebom s³u¿b medycznych
i instytucji, w których noszenie ich jest teraz wymagane”
– czytamy w „Le Monde”. Przedsiêbiorstwa próbuj¹ przesta-
wiæ siê na produkcjê masek, ale jest znacznie trudniejsza ni¿
np. ¿eli dezynfekuj¹cych. W „New York Times” ukaza³ siê na-
tomiast artyku³ pt. „Jak najbogatszemu krajowi œwiata zabra-
k³o masek za 75 centów”, w którym postawiono tezê, ¿e pe-
wien model kapitalizmu ograniczy³ zdolnoœæ Ameryki do
przygotowywania siê do kryzysów zdrowotnych na tak¹ skalê.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – POLSKA I ŚWIAT

W artykule czytamy:„Dwie dekady temu prawie ca³e wyposa-
¿enie ochronne szpitali wytwarzano w kraju, ale ich produkcjê
– jak wiêkszoœæ przemys³u odzie¿owego i firm z sektora kon-
sumenckiego – ca³kowicie przeniesiono zagranicê”. 80 proc.
œwiatowej produkcji masek ma obecnie miejsce w Chinach.

Serwis z informacjami o SARS-CoV-2
Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicz-
nego stworzyli serwis poœwiêcony najnowszym informacjom
na temat koronawirusa oraz metodom leczenia w przypadku
zara¿enia siê nim (https://sars-coronavirus-2.info). – Opraco-
waliœmy tê stronê, by uhonorowaæ dr. Liego Wenlianga, chiñ-
skiego lekarza, który próbowa³ ostrzec nas przed koronawi-
rusem, oraz wszystkich ludzi, którzy zachorowali i zmarli
z powodu COVID-19 – powiedzia³ prof. Denis Kainov.

SARS-CoV-2 ma większą siłę rażenia
Badanie, w którym poddano analizie próbki powietrza z od-
dzia³ów szpitalnych, gdzie przebywaj¹ pacjenci z koronawi-
rusem, da³o zaskakuj¹ce wyniki. Wirus znajdowa³ siê do 4 m
od zaka¿onych. To dwukrotnie wiêksza odleg³oœæ ni¿ uwa¿a-

na wczeœniej za bezpieczn¹. Wyniki przeprowadzonego
w Chinach eksperymentu medycznego opublikowane
zosta³y na ³amach czasopisma „Emerging Infectious
Diseases”.

Reaktywacja wirusa u wyleczonych
Wed³ug koreañskich Centers for Disease Control and

Prevention u pacjentów wyleczonych z COVID-19
koronawirus mo¿e ponownie siê reaktywowaæ. U 51

chorych w Korei Po³udniowej, którzy zostali
wyleczeni, uzyskano w czasie powtórnych

testów na obecnoœæ koronawirusa dodat-
ni wynik. Jeong Eun-Kyeong, dyrek-
tor generalny koreañskiego CDC,
uwa¿a, ¿e osoby te nie zarazi³y siê po-
nownie, lecz dosz³o u nich do reakty-

wacji koronawirusa. Coraz czêœciej po-
jawiaj¹ siê nieoficjalne doniesienia o ponownych

zaka¿eniach, a nawet zgonach z powodu COVID-19 osób, któ-
re wczeœniej zosta³y uznane za wyleczone.

Skutki uboczne w leczeniu COVID-19
Lekarze i pacjenci powinni byæ œwiadomi groŸnych dzia³añ
niepo¿¹danych chlorochiny i hydroksychlorochiny, leków po-
dawanych w leczeniu COVID-19 – wynika z badania  opisane-
go w „Canadian Medical Association Journal”. Do powa¿nych
skutków ubocznych nale¿¹ m.in.: zaburzenia rytmu serca, hi-
poglikemia oraz objawy neuropsychiatryczne. Oba preparaty
s¹ bardzo toksyczne w przypadku przedawkowania: mog¹ po-
wodowaæ œpi¹czkê i zatrzymanie akcji serca, mo¿liwe s¹ rów-
nie¿ interakcje z innymi lekami. Autorzy zwracaj¹ uwagê na
nisk¹ jakoœæ dowodów sugeruj¹cych, ¿e podawanie tych le-
ków mo¿e byæ korzystne dla pacjentów z COVID-19. �

Jaros³aw Kosiaty
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Koronawirus wywo³uje ogromny strach. Jak powiedzieæ
pacjentowi, ¿e jest zaka¿ony i zachorowa³ na COVID-19
– chorobê, która zmieni³a zupe³nie œwiat?

Sz klanka jest do po³owy pe³na albo do po³owy pusta. Je¿eli
ktoœ jest zaka¿ony koronawirusem, mo¿na mu powiedzieæ
coœ w rodzaju: „Niestety, sta³ siê pan ofiar¹ koronawirusa

i có¿, kwarantanna, trzymamy kciuki”. Oczywiœcie, upraszczam, ale
chodzi o wydŸwiêk. Wtedy taki ktoœ ju¿ od samego wys³uchania ta-
kich s³ów ma negatywne myœli, ¿e prawdopodobnie umrze, ¿e to siê
Ÿle skoñczy. Tymczasem mo¿na mu powiedzieæ odwrotnie: „Wie pan,
wobec tego, co ju¿ wiemy o koronawirusie, ma pan np. 99,5 proc.
szans na wyzdrowienie, a poniewa¿ jest pan w grupie wiekowej takiej
a takiej, ma pan choroby wspó³istniej¹ce takie a takie, szansa jest taka
a taka. G³owa do góry, zrobimy wszystko, ¿eby by³o dobrze”. To, co
siê dzieje w naszej g³owie, stres, ma ogromne znaczenie dla zdrowia
fizycznego, przyczynia siê do os³abienia organizmu. S¹ to wiêc

naczynia po³¹czone, trzeba o tym pamiê-
taæ. Je¿eli ktoœ nie chce obci¹¿aæ orga-
nizmu dodatkowym stresem, nie powi-
nien ogl¹daæ newsów bez przerwy, lecz
robiæ to rzadko.

A jak mówiæ o kryzysie, przekazy-
waæ z³e wiadomoœci publicznie?
Mamy konferencjê prasow¹ premie-
ra b¹dŸ ministra. Jaki powinien byæ
przekaz tej osoby do spo³eczeñstwa?

Wa¿ne jest, jak ona mówi i jak siê za-
chowuje. Pamiêtam konferencje praso-
we po 11 wrzeœnia w Nowym Jorku.
Burmistrz Rudolf Gouliani mia³ konfe-
rencje ka¿dego dnia przez jakiœ czas.
¯eby opowiedzieæ, co siê dzieje, jaka jest
sytuacja na froncie (w przenoœni). Pa-
miêtam, jakie to na mnie zrobi³o wra¿e-
nie, bo wtedy wszyscy byliœmy w trau-
mie pod tytu³em: koniec œwiata, ataki
terrorystyczne, Nowy Jork zaatakowany,
dwie wie¿e zburzone, koszmar, terrory-
œci etc. Pamiêtam jak ten Rudolf Gulia-
ni mi dobrze zrobi³ na g³owê. Wycho-
dzi³ na te konferencje prasowe i mia³
w oczach pozytywny przekaz, co wyda-
wa³oby siê nieprawdopodobne, bo jak
w takiej sytuacji mieæ pozytywny prze-
kaz. A jednak on wychodzi³ nie po to,
¿eby op³akiwaæ zmar³ych, wyg³aszaæ
mowy pogrzebowe, bo nie taka by³a jego
rola. On wychodzi³ po to, ¿eby powie-
dzieæ, jak zarz¹dza t¹ sytuacj¹, co robi
miasto Nowy Jork, ¿eby wszystko wra-
ca³o do normy. Wychodzi³, ¿eby wspie-
raæ rodziny ofiar, mówiæ, co robi¹ stra¿a-
cy itd. Mia³ pozytywny przekaz w oczach,
bo przekaz niewerbalny by³ pozytywny,
co na wielu odbiorców dzia³a³o koj¹co,
zmniejsza³o stres. Dawa³ taki sygna³: „Jest
jak jest, ale panujemy nad sytuacj¹, my
jesteœmy od tego” i gdzieœ tam, w domy-
œle: „Nie martwcie siê, bêdzie dobrze”.
Tego ludzie oczekuj¹. Zwróci³em uwa-
gê na jedn¹ z konferencji prezydenta
Warszawy Rafa³a Trzaskowskiego, któ-
ry podczas ³¹czenia ze studiem któregoœ
z programów opowiada³, co robi War-
szawa itd. I to nie by³o dobre, bo jego
komunikacja mówi³a: jest tragedia, jest
beznadziejnie. On mia³ strasznie smut-
ny wyraz twarzy. Nie tego my, odbior-
cy, oczekujemy od prezydenta stolicy
kraju. Tak samo jak nie oczekujemy tego
od prezydenta Polski, od premiera, od
jakiegokolwiek ministra czy marsza³ka

Trudno
i dziwnie
Epidemia, pesymistyczne statystyki, złe wieści. O tym, jak

przekazywać to, co nie jest łatwe, lekkie i przyjemne,

z Maciejem Orłosiem rozmawia Renata Jeziółkowska.

W wywiadzie odnosimy się także do nietypowych warunków,

w jakich przyszło się nam komunikować.

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5–6/2020 (301–302)44  



Sejmu. To s¹ ludzie, którzy maj¹ dzia³aæ
tak, ¿eby by³o lepiej, oni s¹ odpowie-
dzialni za wyjœcie z tej sytuacji, oni nam
maj¹ wskazaæ drogê, oni s¹ naszymi
przewodnikami, „opiekunami”.

Podkr¹¿one oczy ministra zdrowia
to dobry przekaz? Mo¿na wywnio-
skowaæ, ¿e minister nie œpi, gdy¿ jest
zapracowany, a to chyba dobrze?
Czy nie?

Z jednej strony pokazuje, ¿e jest wiary-
godny, bo poœwiêca siê, ¿e pracuje, ¿e
to go bardzo obchodzi itd. Jednak to dla
nas sygna³, ¿e jest bardzo Ÿle, skoro mi-
nister zdrowia nie mo¿e spaæ po nocach.
Nie wiemy, co on robi, mo¿e nie œpi, bo
jest tak zestresowany, dlatego, ¿e jest a¿
tak Ÿle, a mo¿e nam czegoœ nie mówi,
sam siê stresuje, a nam nie mówi... S¹
pewne granice. Z jednej strony dobrze,
¿e widzimy, ¿e to ludzka twarz – przej-
muje siê, jest zaanga¿owany. Ale z dru-
giej strony chcielibyœmy zobaczyæ cz³o-
wieka, który ogarnia sytuacjê, który
mówi¹c kolokwialnie, wie co robi, po-
trafi zarz¹dzaæ, ma od tego kompetent-
nych ludzi. Jako minister zdrowia powi-
nien wiedzieæ, jak zarz¹dzaæ stresem
i jak robiæ to dobrze. Perspektywa od-
biorcy – cz³owiek, który jest wyczerpa-
ny, nie bêdzie dobrze zarz¹dza³ w czasie
kryzysu, a my nie chcemy mieæ ministra
zdrowia ani kogokolwiek z w³adz, kto
bêdzie tak wyczerpany, bo nam po³o¿y
sprawê. My chcemy ludzi na tyle wypo-
czêtych i trzeŸwych na umyœle, ¿eby
potrafili trafnie zarz¹dzaæ sytuacj¹. Ja
zatem widzê wiêcej minusów ni¿ plusów.
Gdy widzimy wyczerpanego ministra
zdrowia, nie jest to dobry znak.

Media zmieni³y siê pod wp³ywem
epidemii: nagrania i studia w do-
mach, wywiady na Skype. Wykorzy-
stywane s¹ ró¿ne ciekawe rozwi¹za-
nia, których wczeœniej raczej nie
widywaliœmy w profesjonalnej tele-
wizji. Generalnie zmieni³y siê kon-
takty miêdzyludzkie, wiele spraw
przeniesiono do Internetu. Da siê
tak funkcjonowaæ na sta³e albo
d³u¿szy czas?

Jestem zwolennikiem umiaru, ja siê nie
zach³ysn¹³em t¹ sytuacj¹. Bo to nie jest
fajne, ¿e wszystko dzieje siê online, bo

to jest wymuszone przez coœ niedobre-
go. Oczywiœcie, dobrze, ¿e mamy mo¿-
liwoœæ spotykaæ siê internetowo, widzieæ
dziêki kamerkom w naszych smartfo-
nach i laptopach, ale – choæ s¹ obszary
¿ycia, które nawet po koronawirusie po-
zostan¹ w sferze online albo siê wzmoc-
ni¹ – my, ludzie, potrzebujemy spotykaæ
siê. Potrzebujemy byæ ze sob¹, potrze-
bujemy siê socjalizowaæ i prowadziæ
¿ycie towarzyskie. Dotkn¹æ, zobaczyæ,
poczuæ drugiego cz³owieka – i zawodo-
wo, i prywatnie. Nie uda siê wszystkie-
go zaczarowaæ, zrobiæ online. Mia³em
ju¿ telefoniczny kontakt z lekarzem, dla
bezpieczeñstwa, ¿eby nie iœæ do przy-
chodni. Faktycznie czasami mo¿na prze-
prowadziæ konsultacjê z lekarzem, ale
czasami nie, bo on musi dotkn¹æ, zba-
daæ, np. zajrzeæ do gard³a, i najlepsza

kamerka nie zrobi tego, co on. Organi-
zujê szkolenia i oczywiœcie mogê zrobiæ
szkolenie online, ale zdecydowanie wolê
spotykaæ siê z ludŸmi bezpoœrednio, kie-
dy mo¿emy usi¹œæ, pogadaæ, zobaczyæ
siê, wymieniæ myœli, pobyæ ze sob¹, po-
byæ w ruchu. Bo jak mamy d³u¿sz¹ for-
mu³ê spotkania, trwanie w jednym miej-
scu, przed kamerk¹, d³u¿szy czas nie jest
takie naturalne dla cz³owieka, ma³o tego,
wcale nie jest zdrowe.

Czy fakt, ¿e eksperci, rozmówcy
w telewizji wypowiadaj¹ siê ze swo-
ich domów ma znaczenie? Niektórzy
tworz¹ w domach bardziej formalne
t³a, np. ustawiaj¹ flagi. Inni podkre-
œlaj¹ domowe, typowo prywatne
warunki. Czy ma to wp³yw na
odbiór i traktowanie wypowiadaj¹-
cego siê jako mniej lub bardziej pro-
fesjonalnego i wiarygodnego?
Garnitur w domu – to dobry pomys³?

Uwa¿am, ¿e nie têdy droga. Je¿eli poli-
tyk ³¹czy siê na Skype o godz. 23, to ra-
czej spodziewamy siê, ¿e nie robi tego ze

swojego biura, tylko z domu. Dla polity-
ka bêdzie lepiej, gdy zrezygnuje z garni-
turu. Nie chodzi o to, ¿eby siê pokazywa³
w pi¿amie albo w jakimœ podkoszulku,
z go³ymi ramionami, czy w szlafroku, ale
je¿eli bêdzie ubrany w stylu smart casu-
al, bêdzie to zupe³nie uzasadnione. Wa¿-
ny jest obrazek, który bêdzie wystarcza-
j¹co dobry, by nie odwraca³y uwagi od
mówi¹cego jakieœ niedoci¹gniêcia, np.
ktoœ jest zbyt kolorowo ubrany albo za
du¿o rzeczy dzieje siê w tle. Oczywiœcie,
jakoœæ dŸwiêku musi byæ na tyle dobra,
¿ebyœmy rozumieli wypowiedŸ. Nie ma
nic bardziej deprymuj¹cego dla obu stron
jak rw¹ce siê po³¹czenie internetowe,
zniekszta³cenie dŸwiêku, obrazu, gdy za-
nika i wraca.

Wracaj¹c do t³a. Czy najlepszy jest
wykorzystywany czêsto patent
rega³u z ksi¹¿kami?

Ja sam u¿ywam rega³u z ksi¹¿kami, bo
ksi¹¿ki stanowi¹ bardzo dobre t³o, bar-
dzo dobr¹ scenografiê. Ale rega³ jest na
tyle daleko, ¿e nie widzimy tytu³ów,
ksi¹¿ki dobrze siê komponuj¹. Sam siê
zastanawiam, co z tym zrobiæ. Nie bar-
dzo mam t³o alternatywne i szukam cze-
goœ nowego, ale lepsze jest wrogiem
dobrego. W sumie po co mam szukaæ,
skoro mam dobre t³o, chocia¿ chcia³bym
siê trochê „pourozmaicaæ”. S¹ ludzie,
którzy korzystaj¹ z ró¿nych programów,
ró¿nych mo¿liwoœci technicznych i robi¹
sobie t³o wirtualne. Nie zawsze to ma
sens. Najwa¿niejsze w tle jest to, „¿eby
by³o, ale ¿eby go nie by³o”. ¯eby by³o
³adne, przyjemne, ale ¿ebyœmy siê z nim
nie zlali. Wa¿ne jest, ¿ebyœmy nie usta-
wiali siê pod œwiat³o. I ¿eby t³o nie we-
sz³o na pierwszy plan... Bo to ja mam
byæ pierwszym planem.

Œcianka z logotypami instytucji jest
w porz¹dku jako t³o?

Tak, absolutnie. Firmom komercyjnym
bym odradza³, ale w przypadku instytu-
cji – jak najbardziej. Tylko trzeba pamiê-
taæ, by logotypy by³y dobrze wkompo-
nowane i faktycznie pozostawa³y t³em.
Trzeba uwa¿aæ, by t³o nie sta³o siê „prze-
szkadzaczem”. Gdy mamy do czynienia
z chaosem, nie skupiamy siê na przeka-
zie. T³o musi istnieæ, jakby go nie by³o.
T³o musi byæ tylko – i a¿ – t³em. �

Człowiek, który

jest wyczerpany,

nie będzie

dobrze zarządzał

w czasie kryzysu.

ZABIEGI WIZERUNKOWE
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MEDIA

Niedomogi systemowe
 O obna¿anych przez epidemiê problemach dla „Pulsu Me-

dycyny” wypowiada³ siê wiceprezes ORL w Warszawie dr
Jaros³aw Biliñski: „Od dawna œrodowisko lekarskie bije na

alarm, ¿e sytuacja systemu jest fatalna, ¿e jest on mocno nie-

dofinansowany, ¿e potrzebne s¹ gruntowne reformy. Na has³o

»koronawirus« system nie uzdrowi³ siê. (...) Koncentrowanie

si³ na koronawirusie niew¹tpliwie prze³o¿y siê na wiêksze pro-

blemy w procesach leczenia innych pacjentów, w standardo-

wych sytuacjach. Bo ludzi nie zaczê³y nagle omijaæ inne cho-

roby. Gdy opadnie kurz po bitwie, bêdzie o wiele trudniej ni¿

przed ni¹, na co pañstwo na pewno nie jest przygotowane”.

 W wywiadzie dla „Mened¿era Zdrowia” prezes ORL
£ukasz Jankowski podkreœla³: „Mam nadziejê, ¿e rz¹dz¹cy

zrozumiej¹ to, ¿e systemu ochrony zdrowia, który ju¿ przed

pandemi¹ by³ nieprzygotowany do pomocy wszystkim chorym,

po k³opotach z koronawirusem prawdopodobnie bêdzie jesz-

cze bardziej nieskuteczny. Wielotygodniowe oczekiwanie na

zabiegi i diagnostykê stanie siê jeszcze d³u¿sze, a k³opoty pa-

cjentów z chorobami przewlek³ymi jeszcze powa¿niejsze”.

 Na ³amach portalu Rynekzdrowia.pl informowano, ¿e:
„o sytuacji radomskiej placówki zacz¹³ alarmowaæ lekarz

Pawe³ Doczekalski z Okrêgowej Izby Lekarskiej. Wyjaœnia³,

¿e z relacji pracownika wynika, ¿e w szpitalu wiêkszoœæ pielê-

gniarek jest zara¿onych, a personel pracuje w warunkach to-

talnego ska¿enia biologicznego bez nale¿ytego zabezpieczenia”.

 W „Rzeczpospolitej” czytamy wypowiedŸ w imieniu na-
szej OIL: „Ju¿ przed epidemi¹ chorzy czekali na te zabiegi w

wielotygodniowych kolejkach. Niektórzy mog¹ po prostu nie

doczekaæ operacji”.

 „Lekarzom brakuje takiego zwyk³ego poczucia bezpieczeñ-

stwa. Epidemia koronawirusa uwypukli³a niedomogi systemu,

m.in. pokaza³a, jakie mamy braki nawet podstawowego sprzêtu

w szpitalach. Brakuje masek chirurgicznych, przy³bic, kombi-

nezonów. Nagle personel medyczny zda³ sobie sprawê, ¿e na-

wet w tej kwestii jest zdany sam na siebie. Metodami cha³up-

niczymi próbuje siê szyæ maseczki, sklejaæ przy³bice”. – mówi³
dr Biliñski w „Medexpressie”.

 Na kwestiê niedoborów m.in. ŒOI zwracaliœmy uwagê na
antenie radia TOK FM w Magazynie EKG: „Ogarnia nas

ogromny niepokój o nasze bezpieczeñstwo, bezpieczeñstwo

naszych pacjentów i naszych rodzin. Brakuje sprzêtu ochrony

osobistej, brakuje testów. System ochrony zdrowia do tej pory

by³ sklejony na taœmê. Teraz dochodzimy do sytuacji, w któ-

rych tam, gdzie procedury by³y naginane, personel medyczny

zara¿a pacjentów i zara¿a siebie nawzajem”.

 Wielokrotnie odnosiliœmy siê do tematu testów. Z „Gazet¹

Prawn¹” rozmawia³a lek. Maria K³osiñska: „Efekt korona-

domina jest coraz bardziej prawdopodobny. Codziennie otrzy-

mujemy co najmniej jeden telefon od lekarza, który zosta³ skie-

rowany na kwarantannê, ale któremu nikt nie wykona³ testu na

obecnoœæ koronawirusa. Lekarze mogliby szybciej wracaæ do

pracy, bo po tygodniu i dwóch negatywnych wynikach testu

kwarantanna mo¿e zostaæ skrócona do siedmiu dni, ale rzadko

siê tak postêpuje, bo nikt tych testów nie wykonuje, a pracowni-

cy ochrony zdrowia wci¹¿ nie s¹ traktowani priorytetowo”.

 Nasze wypowiedzi pojawia³y siê na Infodent24.pl: „Pyta-

ny, czy w obecnej sytuacji lekarze powinni pracowaæ tylko w

jednej placówce, przedstawiciel OIL w Warszawie oceni³, ¿e

powinno siê apelowaæ do lekarzy, aby ograniczyli liczbê miejsc

pracy, je¿eli jest to mo¿liwe. Przestrzega³ jednak przed wpro-

wadzaniem rozporz¹dzeñ narzucaj¹cych lekarzom pracê w

jednym szpitalu”.

#W ETERZE
Niezmiennie podkreślamy, że by móc oczekiwać reakcji na problemy, o tych problemach trzeba

mówić. Praktycznie codziennie nasza izba rozmawia z różnymi mediami na ważne dla medyków

tematy. Przekazujemy wieści z frontu, informujemy o brakach i łamaniu procedur, o nieuprawnio-

nych działaniach, o organizowanym i współorganizowanym przez nas wsparciu. Reagujemy,

stajemy w obronie środowiska. Nie zawsze nasz punkt widzenia jest zgodny z „obowiązującymi”

przekazami. Ponadto walczymy ze zdarzającym się hejtem i promujemy dobro. W czasie epidemii

głos lekarzy musi być szczególnie słyszalny. Dla dziennikarzy jesteśmy wiarygodnym źródłem

informacji, w związku z czym bardzo często pojawiamy się w programach radiowych

i telewizyjnych, nasze komentarze publikowane są na portalach internetowych i w gazetach.
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 „Zakazanie mówienia o tym, ¿e jest Ÿle, nie sprawi, ¿e zro-

bi siê dobrze” – zwracaliœmy uwagê w programie „Tak jest”
w TVN24, odnosz¹c siê do pisma resortu zdrowia, w którym
zakazuje siê wojewódzkim konsultantom opiniowania
w sprawie epidemii COVID-19. W ocenie izby to próba „kne-
blowania” œrodowiska medycznego.

Wsparcie dla lekarzy

 O jednej z form wsparcia dla lekarzy z naszej izby, czyli
o zakupie wymazówek, informowa³y ró¿ne media, m.in. „Co

w zdrowiu”: „Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie kupi³a

wymazówki dla lekarzy, cz³onków izby, by przyspieszyæ wyko-

nywanie testów na SARS-CoV-2. To œrodek do celu, jakim jest

ograniczanie ryzyka zaka¿eñ wœród personelu medycznego oraz

przeciwdzia³anie rozprzestrzenianiu siê wirusa”. Cytowa³y nas
tak¿e Radio Zet, Portal Samorz¹dowy, „Rynek Zdrowia”,
Infodent24.pl, „Medycyna Praktyczna”, rynekaptek.pl:
„Nie narzucamy sobie limitu w zamówieniach wymazówek, jed-

nak z uwagi na ograniczenia w jednorazowo docieraj¹cych ilo-

œciach, by za³o¿enia naszej akcji nie straci³y sensu i by³a ona

efektywna, prosimy o korzystanie z naszej pomocy w przypadku

zaistnienia potrzeby przeprowadzenia testu”.

 W mediach mówiliœmy tak¿e o naszej akcji pomocy w szu-
kaniu mieszkañ na czas izolacji i kwarantanny dla lekarzy.
Dla Polsat News wypowiada³ siê koordynuj¹cy akcjê lekarz
Micha³ Matuszewski: „Pomys³ pojawi³ siê w zwi¹zku z sytu-

acj¹, w jakiej znaleŸli siê ratownicy medyczni, którzy musieli

odbyæ kwarantannê w karetce pogotowia po tym, jak okaza³o

siê, ¿e mogli zostaæ zaka¿eni koronawirusem”. Tematem zaj-
mowa³y siê tak¿e TVN24, „Medexpress”, Money.pl.

 O wsparciu, w które w³¹czy³a siê Okrêgowa Rada Adwo-
kacka, informowa³o RMF24, przywo³uj¹c m.in. wypowiedŸ
przedstawiciela OIL: „W obecnej, nietypowej sytuacji ka¿de

dodatkowe wsparcie dla medyków jest bardzo wa¿ne i potrzeb-

ne. Nasz¹ rol¹ jako lekarzy jest leczenie pacjentów i na tym

musimy siê skupiaæ. Jednoczeœnie zmieniaj¹ siê przepisy pra-

wa, pojawiaj¹ siê i zaczynaj¹ obowi¹zywaæ nowe dla nas re-

gulacje, jest du¿y chaos, dlatego dziêkujemy ORA za pomoc

w odnalezieniu siê w zmieniaj¹cej siê prawnej rzeczywistoœci”.

 Wiele mediów porusza³o kwestiê organizowanej w naszej
siedzibie zbiórki œrodków ochronnych, które póŸniej przeka-
zujemy szpitalom. Publikowana by³a tak¿e stworzona przez
nas mapa braków. O zapotrzebowaniu pisa³ m.in. portal POL-

SKATIMES.PL: „Uwa¿ana przez polskich lekarzy za dzia-

³aj¹c¹ wzorowo (co wcale nie jest regu³¹) Okrêgowa Izba

Lekarska w Warszawie opublikowa³a w poniedzia³ek mapê

placówek medycznych, które wci¹¿ borykaj¹ siê z brakami

podstawowych œrodków ochrony osobistej. Wci¹¿ jest ich szo-

kuj¹co wiele. Na samym Mazowszu – ponad 147. Co wiêcej,

od pocz¹tku akcji prowadzonej przez OIL zaledwie trzy pla-

cówki zg³osi³y dot¹d izbie, ¿e ich bie¿¹ce potrzeby zosta³y za-

spokojone. Chodzi o ogromne liczby brakuj¹cych elementów

wyposa¿enia – id¹ce w tysi¹ce i dziesi¹tki tysiêcy w przypad-

ku pojedynczej placówki”. Cytowano nas w „Co w zdrowiu”,
RMF FM, „Polityce Zdrowotnej”, RDC, Radiu Eska.

Nasze reakcje
 O skierowaniach do pracy przy zwalczaniu epidemii pisa³

m.in. onet.pl, który zacytowa³ wypowiedŸ lek. Marii K³osiñ-
skiej odnosz¹cej siê do kwestii udostêpniania danych lekarzy:
„Faktycznie, odmówiliœmy wojewodzie mazowieckiemu takich

danych, poniewa¿ po konsultacji prawnej dowiedzieliœmy siê,

¿e nie mo¿emy ich udostêpniæ. Ale konsultowaliœmy siê praw-

nie przede wszystkim z Ministerstwem Zdrowia. W wyniku tych

konsultacji odpowiedzieliœmy panu wojewodzie, ¿e istnieje

prosta œcie¿ka prawna do uzyskania tych danych z innego Ÿró-

d³a: wystarczy, ¿e Ministerstwo Zdrowia zwróci siê o nie do

Naczelnej Izby Lekarskiej, która mo¿e je udostêpniæ”. Temat
skierowañ poruszany by³ tak¿e m.in. przez portal TVP.INFO
oraz wpolityce.pl.

 Do kwestii skierowañ w wywiadzie w TVN24 odniós³ siê
prezes ORL £ukasz Jankowski: „Mam poczucie, ¿e medycy

s¹ traktowani jak przedmiot jakiejœ gry. My w tej grze nie

uczestniczymy. Je¿eli uczestniczymy, to tylko w walce z koro-

nawirusem. Koronawirus da siê pokonaæ testami, sprzêtem,

ale nie da siê go pokonaæ prokuratur¹. (...) Deklaracje ze strony

rz¹dz¹cych nie pokrywaj¹ siê z tym, co siê póŸniej dzieje. Jesz-

cze kilka dni temu minister zdrowia bi³ brawo medykom, dziê-

kowa³ jak bohaterom za walkê. (…) Ochrona zdrowia nie ule-

czy siê z dnia na dzieñ, nawet jak koronawirus zniknie.

Problemy zostan¹, a nawet siê nasil¹. To czas na apel o »now¹

normalnoœæ« równie¿ w ochronie zdrowia. Wypowiedzi przy-
wo³ywane by³y równie¿ m.in. w gazeta.pl.
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MEDIA

 Tematem zajê³y siê tak¿e Fakty TVN, które wyemitowa³y
wypowiedŸ prezesa ORL: „Potrzebujemy dzisiaj g³osów

wsparcia. Potrzebujemy g³osów, które wzmacnia³yby morale

personelu medycznego. Taki g³os, ³¹cz¹cy prokuraturê z tym,

co dzieje siê dzisiaj w ochronie zdrowia, to wzmaganie sytu-

acji zagro¿enia dla personelu medycznego”.

 W g³ównym wydaniu „Wydarzeñ” w Polsacie odnosiliœmy
siê do skierowañ oraz trudnej sytuacji jednego z DPS:  „Ta

epidemia obna¿a wiele problemów systemowych (...) Mamy

sygna³y od lekarzy, ¿e skierowania do zwalczania epidemii

wydawane s¹ chaotycznie, czêsto bez poszanowania prawa.

Zdarza³o siê np., ¿e policja puka³a do lekarza w œrodku nocy”

– mówi³a rzecznik prasowa OIL Renata Jezió³kowska. W
materiale o trudnych warunkach pracy lekarzy mówi³ lek.
Pawe³ Doczekalski: „Nie da siê zachowaæ ci¹g³oœci opieki

nad pacjentami, je¿eli jest jeden lekarz i dy¿uruje non stop!

Nie œpi i nocuje ca³y czas w szpitalu, no jest to ponad si³y

ludzkie”.

 Apelowaliœmy w sprawie obowi¹zku noszenia maseczek
przez ma³e dzieci. „Zgodnie z zaleceniami CDC ostrzegamy,

¿e zak³adanie maseczek, a tak¿e innych œrodków mog¹cych

utrudniaæ swobodne oddychanie u dzieci poni¿ej 2. roku ¿ycia

grozi powa¿nymi powik³aniami, a nawet uduszeniem”

– podkreœla³a lek. Dorota Bêbenek, przewodnicz¹ca Zespo³u
ds. Matek Lekarek, co poda³o radio RMF FM. Stanowisko
OIL przywo³a³y tak¿e „Do Rzeczy” i POLSKATIMES.

Stop hejtowi
 „Wyodrêbniliœmy trzy obszary hejtu, z jakim spotykaj¹ siê

lekarze i lekarki. Jeden zwi¹zany jest z informacjami medial-

nymi. Je¿eli s¹ przekazane nierzetelnie lub wyra¿aj¹ dobitne

opinie na temat procedur, bez wczeœniejszej weryfikacji, uru-

chamia siê spirala nienawiœci” – mówi³a lek. Maria K³osiñ-
ska w onet.pl.

 O hejcie pisa³ na TVN24.pl lek. Pawe³ Doczekalski:
„W Warszawie trwa rekrutacja do przedszkoli. Oczywiœcie na

kolejny rok. I mamy ju¿ skargi, ¿e prywatne przedszkola nie

chc¹ przyjmowaæ lekarskich dzieci. Katalogujemy wszystkie

takie przypadki. Jeœli trzeba, zajmuje siê nimi rzecznik praw

lekarzy”. Maria K³osiñska doda³a: „To s¹ ró¿ne sprawy i my

nie zostawiamy lekarzy bez pomocy. Najwiêcej zg³oszeñ doty-

czy hejtu w Internecie, wpisów, które przekraczaj¹ granicê

prawa. My wtedy, jako OIL, wystêpujemy do autorów z we-

zwaniem o ich usuniêcie. To zwykle skutkuje, bo za proœb¹

stoi nie jeden lekarz, lecz ca³a instytucja. Jeœli ktoœ nie usunie

oczerniaj¹cych informacji, bêdziemy kierowaæ sprawê do pro-

kuratury, tak jak robiliœmy to do tej pory, jeszcze przed epide-

mi¹”. Wypowiedzi lekarzy z naszej izby pojawia³y siê na ko-

duj24.pl, w Radiu Zet, w „Rzeczpospolitej”.

 Goœciem na ¿ywo programu „Wstajesz i weekend”
w TVN24 by³a rzecznik prasowa naszej izby Renata Jezió³-
kowska, która o hejcie mówi³a jak o kropli w morzu serdecz-
noœci: „Czêsto hejt wynika z niezrozumienia. Na pewno jest

bardzo bolesny dla osoby, która w szpitalu walczy o ludzkie

¿ycie, o ludzkie zdrowie, która swoje si³y, ca³¹ energiê po-

œwiêca temu, ¿eby dzia³aæ na rzecz pacjentów, która prze¿ywa

ogromne emocje, zmaga siê z wieloma przeszkodami”. Wy-
powiedzi o hejcie emitowane by³y tak¿e m.in. w „Faktach po
po³udniu” i „Szkle kontaktowym”: „Nawet drobne gesty

wsparcia, ¿yczliwoœci s¹ w tym wszystkim bardzo wa¿ne, do-

daj¹ po prostu si³ i dodatkowej motywacji”. Cytowa³y nas tak¿e
„Wprost” i „Newsweek”. Z ramienia izby dla „Faktów po
po³udniu” wypowiadali siê lekarze Micha³ Gontkiewicz i To-
masz Imiela.

No fault
 W „Termedii” prezes ORL £ukasz Jankowski mówi³:

„Chcielibyœmy us³yszeæ zapowiedzi wdro¿enia »systemu no

fault«, czyli braku penalizacji b³êdów medycznych, oczywi-

œcie z uwzglêdnieniem satysfakcjonuj¹cych odszkodowañ dla

pacjentów. To by³by prawdziwy wyraz zaufania, zrozumienia

trudów pracy medyków”.

 Szef ORL w ostatnim czasie odnosi³ siê no fault równie¿
w „Medycynie Praktycznej”: „Oczekiwanym gestem zrozu-

mienia ciê¿kiej pracy medyków by³oby wdro¿enie przez resor-

ty zdrowia i sprawiedliwoœci tzw. systemu no fault, czyli

braku penalizacji b³êdów medycznych – mówi szef OIL

w Warszawie £ukasz Jankowski. (...) Niepokoi koincydencja

zdarzeñ, kiedy zaczynamy g³oœno mówiæ o b³êdach w kiero-

waniu lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii, nastêpne-

go dnia odbywa siê konferencja prasowa i pojawia siê w¹tek

prowadzenia œledztw prokuratorskich w odniesieniu do per-

sonelu w DPS, natomiast nie padaj¹ ¿adne s³owa komentarza

o bezprawnych skierowaniach medyków do pracy, o czym g³o-

œno mówimy od kilku dni. Lekarzy zaniepokoi³y te¿ s³owa su-

geruj¹ce winê personelu przed ustaleniami œledztwa: s³ysze-

liœmy kategoryczne stwierdzenia o znikniêciu personelu, o

pozostawieniu samym sobie pacjentów, tymczasem, jak rozu-

miem, œledztwa w tym zakresie dopiero siê rozpoczynaj¹”. �

�
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i przywróceniu pe³nego dostêpu pacjentów do placówek ochro-
ny zdrowia trzeba bêdzie ciê¿ej pracowaæ, ¿eby po okresie
obni¿onej aktywnoœci nadgoniæ zaleg³oœci i na koniec roku
wykazaæ siê pe³n¹ realizacj¹ kontraktu.

Kolejna zmiana u³atwiaj¹ca œwiadczeniodawcom zachowanie
p³ynnoœci finansowej polega na mo¿liwoœci skrócenia okresu
sprawozdawczego do siedmiu dni, czyli w praktyce wysta-
wiania rachunku za œwiadczenia a¿ cztery razy w miesi¹cu.

Nowym rozwi¹zaniem, które ma pomóc zarówno pacjentom,
jak i lekarzom, jest udzielanie teleporad za poœrednictwem
elektronicznej platformy CSIOZ. Taki produkt rozliczeniowy
pojawi³ siê w Zarz¹dzeniu prezesa NFZ nr 45/2020/DSOZ
z 27 marca 2020 r. Teleporad bêdzie mo¿na udzielaæ siedem
dni w tygodniu, ca³odobowo. Wa¿ne, ¿e na platformie CSIOZ
bêdzie móg³ siê zarejestrowaæ ka¿dy lekarz i lekarz dentysta,
niezale¿nie od posiadanej specjalizacji oraz zatrudnienia
– równie¿ w³aœciciele gabinetów prywatnych. To ciekawa
alternatywa pomocy (odp³atnej) pacjentom w czasie, gdy kon-
takt ze s³u¿b¹ zdrowia jest znacznie ograniczony.

Oczywiœcie, nie mo¿na zapominaæ o dodatkowym finanso-
waniu szpitali wyznaczonych do walki z koronawirusem, które
nie tylko otrzymaj¹ pieni¹dze za œwiadczenia zwi¹zane
z COVID-19, ale te¿ skorzystaj¹ z przys³uguj¹cego im rycza³tu
PSZ. Szpitalom jednoimiennym przekazane bêd¹ ponadto œrod-
ki za gotowoœæ do udzielania œwiadczeñ w przeliczeniu na
ka¿de dostêpne ³ó¿ko i respirator. Co istotne, wszystkie œrod-
ki finansowe wyp³acane w zwi¹zku z walk¹ z epidemi¹
COVID-19 pochodz¹ z bud¿etu pañstwa, co nie spowoduje
uszczerbku w bud¿ecie NFZ przeznaczonym na finansowanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Wszyscy z niepokojem obserwujemy doniesienia z innych
krajów, maj¹c nadziejê, ¿e w Polsce nie powtórzy siê scena-
riusz z W³och czy Hiszpanii. Trudno te¿ prorokowaæ, co przy-
niesie nadchodz¹ca przysz³oœæ w zakresie gospodarczym
i ekonomicznym, ale jedno jest pewne – przez pandemiê ucier-
pimy wszyscy, bo jej skutki bêd¹ globalne. �

Wojciech Modzelewski

zastêpca dyrektora Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego
NFZ ds. s³u¿b mundurowych i œwiadczeniobiorców

Tarcza dla placówek s³u¿by zdrowia

Niewdro¿enie w porê restrykcji
w poruszaniu siê, a tak¿e ich nie-
przestrzeganie doprowadzi³o do

dramatycznej sytuacji we W³oszech, gdzie
do koñca marca potwierdzono ponad 100
tys. zaka¿eñ i blisko 15 tys. zgonów wy-
wo³anych COVID-19. W Polsce 13 mar-
ca wprowadzono stan zagro¿enia epide-
micznego, a tydzieñ póŸniej stan epidemii.

Pandemia koronawirusa dotknęła cały świat, nie istnieją granice, których COVID-19 nie mógłby

przekroczyć. Chociaż największe zagrożenie stanowi dla osób starszych i schorowanych,

dotyka wszystkich – dzieci, osoby młode i wysportowane również stają się jego ofiarami.

Bardzo łatwo przenosi się drogą kropelkową. Najskuteczniejszą bronią na razie jest ograniczenie

kontaktów między ludźmi, znacznie zmniejszające rozprzestrzenianie się wirusa.

Stan epidemii wi¹¿e siê m.in. z ograniczeniem dzia³alnoœci
wielu przedsiêbiorstw, które nie mog¹ normalnie funkcjono-
waæ i osi¹gaæ przychodów. Aby z³agodziæ skutki gospodarze
epidemii, rz¹d wprowadzi³ szereg rozwi¹zañ zwanych tarcz¹
antykryzysow¹. Oferowane s¹ bezzwrotne po¿yczki dla mi-
kroprzedsiêbiorstw, mo¿na wyst¹piæ o zwolnienie z op³aca-
nia sk³adek ZUS, wyd³u¿ono terminy sprawozdawczoœci po-
datkowej. Oczywiœcie, nie wszyscy przedsiêbiorcy kwalifikuj¹
siê do okreœlonych programów, nie zawsze te¿ wysokoœæ
wsparcia wydaje siê wystarczaj¹ca. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
wiele firm nie przetrwa kryzysu wywo³anego pandemi¹. S³u¿ba
zdrowia mo¿e liczyæ na znacznie wiêksz¹ pomoc ni¿ inne ga-
³êzie gospodarki. Ograniczenie przyjêæ planowych do szpita-
li, porad ambulatoryjnych, rehabilitacji i leczenia uzdrowisko-
wego, leczenia stomatologicznego sprawia, ¿e podmioty
lecznicze nie s¹ w stanie realizowaæ kontraktów z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia na dotychczasowym poziomie. Aby
pomóc œwiadczeniodawcom utrzymaæ p³ynnoœæ finansow¹,
wprowadzono istotne zmiany w zasadach finansowania i roz-
liczania œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych.

Fundamentaln¹ zmian¹ jest umo¿liwienie – na wniosek
œwiadczeniodawcy – ustalenia nale¿noœci z tytu³u realizacji
œwiadczeñ jako iloczynu odwrotnoœci liczby okresów spra-
wozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowi¹-
zania w planie pozycji umowy w tym okresie rozliczeniowym.
Oznacza to, ¿e niezale¿nie od faktycznej realizacji œwiadczeñ
(lub nawet w przypadku czasowej przerwy w udzielaniu œwiad-
czeñ) œwiadczeniodawca mo¿e otrzymywaæ od funduszu sta-
³e finansowanie w okresie od marca do wrzeœnia 2020 r. To
„bardzo miêkka poduszka”, pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e nie
jest to zap³ata za nicnierobienie. Po odwo³aniu stanu epidemii

OKIEM NFZ
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NOWELIZACJA SPECUSTAWY
Z 31 MARCA 2020 R.

M
oc¹ ustawy z 31 marca 2020 r.1 o zmianie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobie-

ganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw obszernej nowelizacji ule-
g³a specustawa z 2 marca 2020 r., któr¹ omawia³em w po-
przednim numerze „Pulsu”. Specustawa sta³a siê w ten sposób
czêœci¹ tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadzaj¹cej wiele
instrumentów wsparcia, w szczególnoœci dla przedsiêbiorców,
pracodawców i pracowników. Warto wymieniæ nowe regula-
cje, dotycz¹ce okresu stanu zagro¿enia epidemicznego i epi-
demii, w owej ustawie zawarte:

Omawiana ustawa wprowadza równie¿ kary pieniê¿ne zwi¹-
zane z ró¿nymi aspektami ¿ycia spo³eczno-gospodarczego
w okresie epidemii. Sankcje dotycz¹ m.in.:
– stosowania zawy¿onych cen lub mar¿, szczególnie pro-

duktów leczniczych, sprzêtu i wyrobów medycznych
– do 5 mln z³,

– naruszenia zakazu obrotu okreœlonymi produktami
– do 1 mln z³,

– naruszenia nakazu hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji
w zwi¹zku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdzia-
³aniem COVID-19 – do 30 tys. z³.

Istotne, ¿e wymienione kary nak³adane maj¹ byæ w trybie ad-
ministracyjnym przez w³aœciwych inspektorów farmaceutycz-
nych, sanitarnych i Inspekcji Handlowej, a ich wykonanie ma
byæ natychmiastowe.

Ustawa wprowadza równie¿ nowe regulacje w zakresie pra-
wa karnego, podnosz¹c sankcjê karn¹ w zakresie przestêpstw
bezpoœredniego nara¿enia na zara¿enie wirusem HIV (do
oœmiu lat pozbawienia wolnoœci) oraz stalkingu, zwanego ina-
czej uporczywym nêkaniem (do oœmiu lat pozbawienia wol-
noœci), co zdaje siê nie mieæ bezpoœredniego zwi¹zku z epide-
mi¹. Ustawa dodaje równie¿ nowy typ wykroczenia,
zagro¿onego kar¹ grzywny do 5 tys. z³, ograniczenia wolno-
œci lub aresztu do 30 dni, polegaj¹cego na uniemo¿liwieniu
lub istotnym utrudnieniu czynnoœci s³u¿bowych przez umyœl-
ne niestosowanie siê do poleceñ wydawanych przez funkcjo-
nariuszy Policji lub Stra¿y Granicznej. Zwraca w tym aspek-
cie uwagê bardzo ogólny sposób sformu³owania zakazu i brak
bezpoœredniego powi¹zania z kwestiami zagro¿enia epidemicz-
nego. Warto dodaæ, ¿e zmiany w zakresie prawa karnego we-
sz³y na sta³e do porz¹dku prawnego, a ich obowi¹zywanie nie
jest ograniczone czasem trwania stanu epidemii.

USTAWA Z 31 MARCA 2020 R. O ZMIANIE
NIEKTÓRYCH USTAW W ZAKRESIE
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-192

D
rugim elementem tzw. tarczy antykryzysowej jest ob-

szerna zmiana przepisów dotycz¹cych systemu ochrony

zdrowia. Obejmuje ona m.in. nastêpuj¹ce kwestie:

FILIP NIEMCZYK, adwokatF
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Aktualnoœci
prawnomedyczne

PRAWO

1 DzU 2020, poz. 568.

Marzec i początek kwietnia 2020 r. przyniosły

ogrom zmian i nowych regulacji z zakresu

prawa medycznego związanych ze stanem

epidemii COVID-19. Ramy niniejszego artykułu

nie pozwalają na szczegółowe ich omówienie.

Chciałbym jednak wskazać podstawowe kie-

runki i rozwiązania, na które zdecydowano się,

aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koro-

nawirusa i minimalizować skutki epidemii. Ko-

mentarza wymagają też niektóre aspekty obo-

wiązywania i wykładni ogłoszonych przepisów.

– mo¿liwoœæ pomniejszenia podstawy

opodatkowania o wartoœæ darowi-

zny przekazanej w celu przeciw-

dzia³ania COVID-19 na rzecz wska-

zanych podmiotów leczniczych,

– wyd³u¿enie okresu obowi¹zywa-

nia orzeczeñ o niezdolnoœci do

pracy i niepe³nosprawnoœci,

– zawieszenie obowi¹zku wykony-

wania okresowych badañ lekar-

skich i psychologicznych m.in.

dla kierowców zawodowych,

– wstrzymanie biegu terminów

w postêpowaniach administracyj-

nych i s¹dowych.
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– umo¿liwienie skierowania lekarza

sta¿ysty oraz lekarza odbywaj¹ce-

go szkolenie specjalizacyjne do

pracy przy zwalczaniu epidemii

do podmiotu, w którym odbywa

sta¿ lub szkolenie, lub te¿ do inne-

go podmiotu,

wyrobów medycznych i sprzêtu, nakazano zamkniêcie lokali ga-

stronomicznych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, sana-

toriów, ograniczono handel i niektóre us³ugi. 20 marca 2020 r.

og³oszono stan epidemii, podtrzymano dotychczasowe restryk-

cje, a dodatkowo w wiêkszym stopniu ograniczono dzia³alnoœæ

handlow¹ i us³ugow¹, dzia³alnoœæ urzêdów publicznych, wpro-

wadzono zakaz zgromadzeñ do 50 osób. 31 marca 2020 r., tym

razem moc¹ rozporz¹dzenia Rady Ministrów,4 wprowadzono

kolejne ograniczenia, polegaj¹ce przede wszystkim na wpro-

wadzeniu do 11 kwietnia 2020 r. zakazu przemieszczania siê

osób, z wyj¹tkiem maj¹cego na celu wykonywanie czynnoœci

zawodowych lub zadañ s³u¿bowych, zaspokajanie podstawo-

wych potrzeb ¿ycia codziennego, wykonywanie praktyk reli-

gijnych, zwalczanie epidemii. Nakazano, aby osoby poruszaj¹-

ce siê pieszo zachowa³y dwumetrowy odstêp, chyba ¿e musz¹

opiekowaæ siê osob¹ nieletni¹ lub niepe³nosprawn¹. Wprowa-

dzono tak¿e istotne ograniczenia dzia³alnoœci leczniczej w za-

kresie, w jakim nie dotyczy zwalczania COVID-19, m.in. reha-

bilitacyjnej, uzdrowiskowej, stomatologicznej.

Do wprowadzonych w drodze przywo³anych rozporz¹dzeñ

przepisów zg³osiæ mo¿na dwa rodzaje uwag. Nie kwestionujê

oczywiœcie zasadnoœci podejmowania daleko id¹cych dzia³añ

zwi¹zanych ze zwalczaniem epidemii, ale niektóre szczegó-

³owe rozwi¹zania mog¹ budziæ zdziwienie. Mam tu na myœli

chocia¿by nakaz poruszania siê w odleg³oœci 2 m nawet dla

cz³onków bliskiej rodziny mieszkaj¹cych razem, a jednocze-

œnie zezwolenie na praktyki religijne w wiêkszych grupach.

4 DzU 2020, poz. 566.

5 DzU 2002, poz. 558.

2 DzU 2020, poz. 567.

3 DzU 2020,

poz. 433, 491, 531, 567.

Podstawowe zastrze¿enie nie dotyczy

jednak treœci poszczególnych regu³, ale

faktu, ¿e zasadnicze ograniczenia kon-

stytucyjnych praw i wolnoœci obywa-

telskich, z jakimi niew¹tpliwie mamy

tu do czynienia, wprowadzane s¹ moc¹

aktu prawnego niskiego rzêdu – roz-

porz¹dzenia, dla czego podstaw¹ ma

byæ jedynie og³oszony przez ministra

zdrowia stan epidemii. W pe³ni podzie-

lam opiniê, ¿e podstaw¹ do wydawa-

nia tego rodzaju rozporz¹dzeñ mo¿e

byæ jedynie og³oszony w odpowiednim

trybie stan klêski ¿ywio³owej,5  jak¹ jest

niew¹tpliwie panuj¹ca epidemia. Brak

decyzji o jego og³oszeniu ma wiele

konsekwencji, nie tylko o charakterze

politycznym. Z punktu widzenia praw-

nika stan taki niesie przede wszystkim

ryzyko bezkarnoœci osób, które na-

rusz¹ regu³y wynikaj¹ce ze wspomnia-

nych rozporz¹dzeñ. Sankcje karne

musz¹ mieæ bowiem odpowiednie

umocowanie konstytucyjne i ustawo-

we, a jego brak powoduje, ¿e daleko

id¹ce restrykcje i wysokie kary pie-

niê¿ne w praktyce mog¹ okazaæ siê

niemo¿liwe do wyegzekwowania,

a zatem nieskuteczne jako œrodek wal-

ki z COVID-19. �

– przekazanie czynnoœci zwi¹zanych z pobieraniem krwi

w ramach regulacji ustawy o publicznej s³u¿bie krwi pie-

lêgniarkom, które przeprowadzi³y pod nadzorem lekarza

co najmniej 100 kwalifikacji dawców do oddania krwi,

– mo¿liwoœæ wprowadzenia ograniczenia w dostêpie pacjen-

tów do wyrobów medycznych, produktów leczniczych

i œrodków biobójczych moc¹ decyzji g³ównego inspektora

sanitarnego,

– rozszerzenie mo¿liwoœci wystawiania recept,

– umo¿liwienie inspektorom sanitarnym wydawania ustnych

decyzji o kwarantannie, izolacji lub hospitalizacji,

– umo¿liwienie wydawania decyzji o kwarantannie, izolacji

lub hospitalizacji lekarzowi wobec osoby nara¿onej na

zaka¿enie, podejrzanej o chorobê lub chorej na chorobê

szczególnie niebezpieczn¹ i wysoce zakaŸn¹,

– wprowadzenie kar pieniê¿nych w zwi¹zku ze z³amaniem

regu³ kwarantanny, izolacji lub przymusowej hospitaliza-

cji w wysokoœci od 5 tys. do 30 tys. z³, wymierzanych

w drodze decyzji administracyjnej przez w³aœciwego

inspektora sanitarnego,

– umo¿liwienie powrotu do zawodu pielêgniarkom,

które nie wykonywa³y go przez piêæ lat,

– wprowadzenie mo¿liwoœci finansowania ze œrodków

publicznych badañ rozwojowych w zakresie zwalczania

chorób zakaŸnych bez przeprowadzania konkursu,

– podwy¿szenie zasi³ku chorobowego do 100 proc. podstawy

wymiaru dla pracowników podmiotów leczniczych za

okres, w którym przebywaj¹ w kwarantannie lub w izolacji,

– uchylenie odpowiedzialnoœci karnej i dyscyplinarnej

w zakresie dyscypliny finansów publicznych wobec osób,

które w okresie stanu zagro¿enia epidemicznego lub stanu

epidemii COVID-19, dzia³aj¹c w interesie spo³ecznym,

nabywaj¹ towary i us³ugi niezbêdne do zwalczania tej

choroby zakaŸnej.

ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE
DO USTAWY O ZAPOBIEGANIU
ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI

N
adzwyczajn¹ aktywnoœci¹ legislacyjn¹ w ostatnich ty-

godniach wykaza³o siê Ministerstwo Zdrowia. W mar-

cu opublikowano wiele rozporz¹dzeñ, w tym cztery akty wy-

konawcze do ustawy o zwalczaniu chorób zakaŸnych.3 13

marca 2020 r. og³oszono stan zagro¿enia epidemicznego,

w zwi¹zku z którym zakazano miêdzynarodowego transportu

kolejowego, wprowadzono obowi¹zek kwarantanny dla osób

powracaj¹cych z zagranicy, zakazano wywozu okreœlonych
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Praca w ramach projektu „Prawnik dla lekarza” zmieniła w ostatnim czasie swoje

oblicze. Tylko w marcu udzieliłyśmy ponad 300 porad, co stanowi wzrost o blisko

66 proc. w stosunku do poprzednich miesięcy. Około 90 proc. problemów

dotyczy oczywiście sytuacji związanej z COVID-19, w szczególności praw

pracowniczych lekarzy. Poznajcie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Lekarze pytaj¹ prawników

?
?

Czy kierownik podmiotu leczniczego może
zamykać lekarzy na oddziałach w ramach
kwarantanny z pacjentami, u których
zdiagnozowano COVID-19?

Art. 42 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, ¿e „Ka¿demu zapew-

nia siê nietykalnoœæ osobist¹ i wolnoœæ osobist¹. Pozbawienie

lub ograniczenie wolnoœci mo¿e nast¹piæ tylko na zasadach

i w trybie okreœlonych w ustawie”. Oznacza to, ¿e nawet fun-

damentalne prawo cz³owieka, jakim jest prawo do wolnoœci,

mo¿e podlegaæ ograniczeniom. Ograniczyæ wolnoœæ cz³owie-

ka lub pozbawiæ go jej mo¿na jedynie w sytuacji okreœlonej

w ustawie. Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi wskazuj¹ m.in. mo¿li-

woœæ izolacji, kwarantanny lub obowi¹zkowej hospitalizacji,

ale po zaistnieniu okreœlonych przes³anek prawnych.

Zgodnie z art. 5 wspomnianej ustawy, osoby przebywaj¹ce na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s¹ obowi¹zane na zasa-

dach okreœlonych w ustawie m.in. do poddawania siê nadzo-

rowi epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji, izo-

lacji lub izolacji w warunkach domowych. Na podstawie art.

33 pañstwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pañstwo-

wy graniczny inspektor sanitarny mo¿e, w drodze decyzji,

na³o¿yæ na osobê zaka¿on¹ lub chor¹ na chorobê zakaŸn¹,

podejrzan¹ o zaka¿enie lub chorobê zakaŸn¹ oraz osobê, któ-

ra mia³a stycznoœæ ze Ÿród³em biologicznego czynnika choro-

botwórczego, obowi¹zek poddania siê kwarantannie, izolacji

lub hospitalizacji.

Co wiêcej, osoby chore zakaŸnie i podejrzane o zachorowa-

nie na chorobê zakaŸn¹ mog¹ podlegaæ obowi¹zkowej hospi-

talizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Nato-

miast osoby, które by³y nara¿one na chorobê zakaŸn¹ lub

pozostawa³y w stycznoœci ze Ÿród³em biologicznego czynni-

ka chorobotwórczego, a nie wykazuj¹ objawów chorobowych,

podlegaj¹ obowi¹zkowej kwarantannie lub nadzorowi epide-

miologicznemu, je¿eli tak postanowi¹ organy inspekcji sani-

tarnej, przez okres nie d³u¿szy ni¿ 21 dni, licz¹c od dnia na-

stêpuj¹cego po ostatnim dniu zara¿enia albo stycznoœci.

Decyzja wydana przez organy inspekcji sanitarnej ma rygor

natychmiastowej wykonalnoœci. Mo¿e byæ przekazywana

w ka¿dy sposób zapewniaj¹cy jej dotarcie do adresata, w tym

ustnie, i nie wymaga uzasadnienia. Decyzje przekazane

w sposób inny ni¿ na piœmie s¹ dorêczane na piœmie po usta-

niu przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych dorêczenie w ten sposób.

Czy uprawnienia do nałożenia wymienio-
nych środków przymusu ma kierownik
podmiotu leczniczego?

Wbrew obecnie wystêpuj¹cej praktyce prawo nie daje kierow-

nikowi podmiotu leczniczego takiego uprawnienia. Nie mo¿e

on wiêc stosowaæ œrodków przymusu w stosunku do pacjen-

tów i oczywiœcie tak¿e lekarzy.

W tym miejscu trzeba wyjaœniæ, ¿e zgodnie z definicjami

wynikaj¹cymi z omawianej ustawy:

� izolacja – to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych

na chorobê zakaŸn¹ albo osoby lub grupy osób podejrzanych

o chorobê zakaŸn¹ w celu uniemo¿liwienia przeniesienia bio-

logicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby,

� izolacja w warunkach domowych – to odosobnienie osoby

chorej zakaŸnie, niewymagaj¹cej bezwzglêdnej hospitalizacji

ze wzglêdów medycznych, w jej miejscu zamieszkania lub

pobytu, w celu zapobie¿enia szerzeniu siê chorób szczególnie

niebezpiecznych i wysoce zakaŸnych,

� kwarantanna – to odosobnienie osoby zdrowej, która by³a

nara¿ona na zaka¿enie, w celu zapobie¿enia szerzeniu siê cho-

rób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaŸnych.

Z definicji tych wynika, ¿e w przypadku kwarantanny mamy

do czynienia z osob¹ zdrow¹, a w przypadku izolacji z osob¹

chor¹ (podejrzan¹ o zaka¿enie siê). Zamykanie wiêc osób zdro-

wych, u których nie stwierdzono zaka¿enia, z chorymi zupe³-

nie przeczy celowi, dla którego ma byæ zastosowana kwaran-

tanna czy izolacja, a wiêc zapobie¿eniu szerzenia siê choroby.

W takiej sytuacji nies³usznie poddani kwarantannie lekarze

mog¹ z³o¿yæ zawiadomienie o podejrzeniu pope³nienia prze-

stêpstwa z art. 160 kodeksu karnego, który stanowi, ¿e:

„§1. Kto nara¿a cz³owieka na bezpoœrednie niebezpieczeñ-

stwo utraty ¿ycia albo ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, pod-

lega karze pozbawienia wolnoœci do lat trzech.

§2. Je¿eli na sprawcy ci¹¿y obowi¹zek opieki nad osob¹ na-

ra¿on¹ na niebezpieczeñstwo, podlega karze pozbawienia wol-

noœci od trzech miesiêcy do lat piêciu.

§3. Je¿eli sprawca czynu okreœlonego w §1 lub 2 dzia³a nie-

umyœlnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci albo

pozbawienia wolnoœci do roku”.

PRAWO
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Ponadto w przypadku wykazania, ¿e wspólne przebywanie

z osobami chorymi doprowadzi³o do zaka¿enia z winy pla-

cówki medycznej, mo¿na liczyæ na stosowne odszkodowanie,

zadoœæuczynienie, a nawet rentê.

Jak się zachować w sytuacji, gdy lekarz nie
ma zmiennika po zakończonym dyżurze?

Zgodnie z art. 46. ustawy o dzia³alnoœci leczniczej „odpowie-

dzialnoœæ za zarz¹dzanie podmiotem leczniczym niebêd¹cym

przedsiêbiorc¹ ponosi kierownik”. Z przepisu tego wynika,

¿e za zarz¹dzanie podmiotem leczniczym odpowiedzialnoœæ

ponosi kierownik placówki. Zatem kierownik podmiotu lecz-

niczego w przypadku braku lekarzy dy¿urnych, których móg³-

by delegowaæ do pracy na SOR lub w izbie przyjêæ, ma in-

strumenty prawne wynikaj¹ce z przepisów. Na mocy np. art.

34. ustawy d.l. „Podmiot leczniczy wykonuj¹cy dzia³alnoœæ

lecznicz¹ w rodzaju stacjonarne i ca³odobowe œwiadczenia

zdrowotne mo¿e, w zakresie œwiadczeñ zdrowotnych finanso-

wanych ze œrodków publicznych, na okres nieprzekraczaj¹cy

szeœciu miesiêcy, zaprzestaæ dzia³alnoœci leczniczej:

1) ca³kowicie,

2) czêœciowo, w zakresie jednej lub wiêcej jednostek lub ko-

mórek organizacyjnych zak³adu leczniczego tego podmiotu

zwi¹zanych bezpoœrednio z udzielaniem tych œwiadczeñ”.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza

i lekarza dentysty, lekarz ma obowi¹zek udzielaæ pomocy

w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu mog³aby

spowodowaæ niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego uszko-

dzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia, oraz w innych

przypadkach niecierpi¹cych zw³oki. Przepis dotyczy sytuacji,

kiedy lekarz odmawia pomocy, która w konkretnej sytuacji

jest pomoc¹ konieczn¹.

W czasie pe³nienia dy¿uru lekarz dy¿urny jest gwarantem

bezpieczeñstwa zdrowotnego pacjenta. Oznacza to, ¿e do

momentu przejêcia tego obowi¹zku przez innego lekarza

odpowiada on za stan zdrowia pacjentów. Pozostawienie

chorych przebywaj¹cych na oddziale bez zabezpieczenia me-

dycznego mo¿e byæ kwalifikowane jako przestêpstwo z art.

160 kodeksu karnego.

Oczywiœcie, w wielu przypadkach lekarz nie bêdzie w stanie

d³u¿ej pe³niæ dy¿uru ze wzglêdu na wyczerpanie zarówno

fizyczne, jak i psychiczne. Wówczas jest zobowi¹zany do po-

informowania kierownika oddzia³u i kierownika podmiotu

leczniczego o sytuacji, do sporz¹dzenia (dla w³asnego bez-

pieczeñstwa) notatki opisuj¹cej zaistnia³y stan i fakt nara¿e-

nia przez kierownictwo pacjentów na utratê zdrowia i ¿ycia

przez niezapewnienie ci¹g³oœci diagnostyczno-terapeutycznej,

a w ostatecznoœci – wezwania policji i poinformowania o nie-

mo¿noœci kontynuowania dy¿uru osobiœcie ze wzglêdu na stan

psychofizyczny wywo³any zmêczeniem.

Ze wzglêdu na realia funkcjonowania placówek medycznych

wa¿ne, ¿eby lekarze znali orzecznictwo S¹du Najwy¿szego

wskazuj¹ce na ich odpowiedzialnoœæ w sytuacji, gdy nie opo-

nuj¹ i zgadzaj¹ siê na organizacjê pracy w sposób naruszaj¹cy

zasady bezpieczeñstwa.

?

W postanowieniu z 4 paŸdziernika 2017 r. (sygn. SDI 69/17)

S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e „…odnosiæ siê nale-

¿y najpierw do tego, jak byæ powinno, a póŸniej do tego, jak w

rzeczywistoœci jest, w czêsto niedoskona³ych realiach pracy

s³u¿by zdrowia. Te realia wp³ywaæ mog¹ na z³agodzenie od-

powiedzialnoœci, ale z regu³y nie mog¹ od niej uwolniæ…”.

Na jakiej zasadzie wojewoda może kiero-
wać do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Czy lekarz może się nie stawić w przypadku
otrzymania wezwania?

Warunki kierowania do pracy lekarzy przy zwalczaniu epide-

mii na podstawie decyzji wojewody lub ministra okreœla art.

47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób

zakaŸnych u ludzi.

Z przepisów wynika, ¿e pracowników podmiotów leczniczych,

osoby wykonuj¹ce zawody medyczne oraz osoby, z którymi

podpisano umowy o wykonywanie œwiadczeñ zdrowotnych,

mo¿na kierowaæ do pracy przy zwalczaniu epidemii. Mo¿na

do niej kierowaæ tak¿e inne osoby, je¿eli jest to uzasadnione

aktualnymi potrzebami podmiotów kieruj¹cych zwalczaniem

epidemii. Jest jednak pewna grupa osób, która nie powinna

byæ kierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii nios¹cej

ryzyko zaka¿enia:

� osoby, które nie ukoñczy³y 18 lat b¹dŸ ukoñczy³y 60 lat,

� kobiety w ci¹¿y,

� osoby samotnie wychowuj¹ce dziecko w wieku do 18 lat,

� osoby wychowuj¹ce dziecko w wieku do 14 lat,

� osoby wychowuj¹ce dziecko z orzeczeniem

o niepe³nosprawnoœci lub orzeczeniem o potrzebie

kszta³cenia specjalnego,

� osoby, u których orzeczono czêœciow¹ lub ca³kowit¹ nie-

zdolnoœæ do pracy,

� inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami

przewlek³ymi,

� osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska pañstwowe

oraz pos³owie i senatorowie.

W przypadku gdy dziecko w wieku powy¿ej 14 lat jest wy-

chowywane przez dwie osoby, którym przys³uguje w³adza

rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii mo¿e zostaæ

skierowana wy³¹cznie jedna.

Wydane decyzje przekazywane mog¹ byæ w ka¿dy sposób za-

pewniaj¹cy ich dotarcie do adresata. Oznacza to, ¿e mog¹ byæ

przekazywane nawet ustnie, a nastêpnie – po ustaniu przyczy-

ny uniemo¿liwiaj¹cej wydanie ich na piœmie – dorêczane s¹ na

piœmie. Decyzje te nie wymagaj¹ uzasadnienia. Lekarz ma pra-

wo odwo³ania siê od decyzji do ministra zdrowia w terminie 14

dni od jej dorêczenia. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e wniesienie

œrodka odwo³awczego nie wstrzymuje wykonania decyzji. Warto

zatem rozwa¿yæ z³o¿enie razem z odwo³aniem wniosku

o wstrzymanie rygoru natychmiastowej jej wykonalnoœci.

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwa-

rza obowi¹zek pracy przez trzy miesi¹ce w podmiocie leczniczym

lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
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Odgórne skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii wi¹¿e

siê z koniecznoœci¹ zaprzestania wykonywania dotychczaso-

wej pracy. Podmiot, w którym lekarz dotychczas pracowa³,

udziela mu urlopu bezp³atnego na czas okreœlony w decyzji.

Okres tego urlopu zalicza siê do okresu pracy, od którego zale¿¹

uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

Zaznaczyæ trzeba, ¿e z lekarzem skierowanym do pracy przy

zwalczaniu epidemii nie mo¿na rozwi¹zaæ dotychczasowego

stosunku pracy ani wypowiedzieæ mu umowy o pracê, chyba

¿e istnieje podstawa do rozwi¹zania umowy o pracê bez wy-

powiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany

lub uchylenia decyzji. Umowa o pracê mo¿e równie¿ zostaæ

rozwi¹zana z pozosta³ych przyczyn okreœlonych w art. 63–67

kodeksu pracy, m.in. powodu wygaœniêcia umowy, œmierci

pracownika lub pracodawcy.

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, do których

zostanie skierowany lekarz, zobowi¹zane s¹ nawi¹zaæ z nim

stosunek pracy na czas jej wykonywania – na okres nie d³u¿-

szy ni¿ wskazany w decyzji. Zatem nale¿y podpisaæ stosown¹

umowê okreœlaj¹c¹ wzajemne prawa i obowi¹zki.

Za pracê w nowym podmiocie lekarzowi przys³uguje wyna-

grodzenie zasadnicze w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 150 proc.

przeciêtnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na

danym stanowisku pracy w zak³adzie wskazanym w tej decy-

zji lub w innym podobnym zak³adzie, je¿eli w zak³adzie wska-

zanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie mo¿e

byæ ni¿sze ni¿ to, które osoba skierowana do pracy przy zwal-

czaniu epidemii otrzyma³a w miesi¹cu poprzedzaj¹cym mie-

si¹c, w którym wydana zosta³a decyzja o skierowaniu jej do

pracy przy zwalczaniu epidemii.

Zwróciæ nale¿y uwagê, ¿e zgodnie z nowymi przepisami,

wynikaj¹cymi z art. 47a ustawy o zapobieganiu oraz zwal-

czaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi, poza wynagro-

dzeniem zasadniczym do osób wykonuj¹cych zawód

medyczny, zatrudnionych w ramach stosunku pracy

w podmiocie leczniczym udzielaj¹cym œwiadczeñ przez ca³¹

dobê, stosuje siê dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy art.

95–99 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej. Oznacza to, ¿e na-

dal stosuje siê przepisy dotycz¹ce dy¿uru medycznego, za-

trudnienia przekraczaj¹cego 48 godzin tygodniowo, prawa

do nieprzerwanego odpoczynku, pozostawania w gotowo-

œci do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych oraz dodatku za

pracê w porze nocnej i w œwiêta. Lekarzowi, który zosta³

skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii, przys³u-

guje równie¿ zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów

zakwaterowania i wy¿ywienia, chyba ¿e zostan¹ zapewnio-

ne bezp³atnie.

Warto wiedzieæ, ¿e lekarz, który nie wykonuje decyzji, podle-

ga karze pieniê¿nej w wysokoœci od 5 tys. do 30 tys. z³ wy-

mierzonej decyzj¹ wojewody. Decyzja w sprawie kary pie-

niê¿nej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej

dorêczenia, a dorêcza siê j¹ niezw³ocznie. W przypadku po-

nownego pope³nienia takiego samego czynu wysokoœæ kary

pieniê¿nej nie mo¿e byæ ni¿sza od wymierzonej poprzednio

i ustala siê j¹, dokonuj¹c powiêkszenia pierwszej kary o 25 proc.

?

Co wiêcej, art. 53 stanowi, ¿e „Kto nie wykonuje decyzji

o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu

epidemii, wydanej na podstawie art. 47, podlega karze grzyw-

ny”. Kara ta w myœl przepisów kodeksu wykroczeñ wynosi

od 20 do 5 tys. z³.

Czy pracownicy kontraktowi mogą wyko-
nywać pracę niewynikającą z umowy i być
kierowani do pracy przy zwalczaniu epide-
mii przez kierownika placówki medycznej?

Art. 42 §4 kodeksu pracy wskazuje, ¿e pracodawca mo¿e po-

wierzyæ czasowo pracê pracownikowi, jeœli zostan¹ spe³nio-

ne ³¹cznie trzy przes³anki:

� wyst¹pi³y uzasadnione potrzeby pracodawcy,

� przeniesienie nie obni¿y wynagrodzenia pracownika,

� powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Na podstawie tego przepisu lekarz zatrudniony w oparciu

o umowê o pracê wyj¹tkowo w drodze polecenia s³u¿bowego

mo¿e zostaæ skierowany do wykonywania innej pracy ni¿

umówiona. To sytuacja podyktowana uzasadnionymi potrze-

bami pracodawcy i nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce.

Mo¿na przyj¹æ, ¿e obecnie wystêpuj¹cy stan epidemii jest

sytuacj¹, w której potrzeby pracodawcy s¹ uzasadnione.

Art. 42 §4 kodeksu pracy nie wskazuje ¿adnej szczególnej

formy, w jakiej pracodawca mo¿e powierzyæ czasowo pracê

pracownikowi. Pracodawca mo¿e wydaæ polecenie zarówno

ustnie, jak i pisemnie. Przyjmuje siê bowiem, ¿e okresowe

powierzenie innej pracy w trybie wspomnianego artyku³u,

jako niestanowi¹ce zmiany warunków pracy oraz niebêd¹ce

umow¹ o pracê ani te¿ wypowiedzeniem, nie wymaga za-

chowania ¿adnej szczególnej formy. Tak orzek³ S¹d Najwy¿-

szy w wyroku z 13.03.1979 r. (sygn. akt I PRN 18/79). Po-

twierdza to równie¿ wyrok S¹du Najwy¿szego z 25.07.2003

r. (sygn. akt I PK 269/02), w którym orzek³ on, ¿e: „Powie-

rzenie innej pracy nie musi byæ dokonane na piœmie i zawie-

raæ uzasadnienia. Nie wymaga konsultacji zamiar jego doko-

nania z zak³adow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹ reprezentuj¹c¹

prawa i interesy pracownika. Od polecenia powierzaj¹cego

inn¹ pracê nie przys³uguje odwo³anie”.

Jednak dla w³asnego bezpieczeñstwa lekarz powinien zadbaæ,

aby oddelegowanie na inny oddzia³ wraz z okreœleniem obo-

wi¹zków sporz¹dziæ na piœmie. Po up³ywie okresu, na który

pracownik zosta³ delegowany do pracy (nie d³u¿ej ni¿ na trzy

miesi¹ce), pracodawca ma obowi¹zek przywróciæ go na po-

przednio zajmowane stanowisko.

Wspomniane uprawnienie pracodawcy nie dotyczy lekarzy,

którzy udzielaj¹ œwiadczeñ opieki zdrowotnej w oparciu

o kontrakt. W takiej sytuacji strony umowy korzystaj¹ z tzw.

swobody umów wyra¿onej w art. 353 kodeksu cywilnego. Kie-

rowanie lekarzy na oddzia³y zakaŸne przez kierownictwo pla-

cówki medycznej bêdzie mo¿liwe tylko w przypadku okre-

œlenia w kontrakcie przez strony takiej mo¿liwoœci. �

Oprac.

Aleksandra Powier¿a i Karolina Podsiad³y-Gêsikowska
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� PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹-
zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi
sytuacji kryzysowych (DzU 2020, poz. 374)

� KLAUZULE PRAWNE

Opinia dotyczy wy³¹cznie kwestii w niej okreœlonych i nie
mo¿e byæ interpretowana jako obejmuj¹ca, w tym przez do-
mniemanie, inne, niewspomniane w niej kwestie.
W niniejszej opinii prawnej zaprezentowano niezale¿n¹, su-
biektywn¹ ocenê sporz¹dzaj¹cego, dotycz¹c¹ prawnych aspek-
tów przedmiotu analizy.

� ZWOLNIENIE Z ZUS

(czy ka¿dy mo¿e skorzystaæ,
rodzaj zaœwiadczenia, œcie¿ka postêpowania)

Zgodnie z art. 31 zo. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³a-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz
wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU 2020 r., poz.
374), ze zwolnienia z op³acania sk³adek ZUS za miesi¹ce
marzec, kwiecieñ i maj 2020 r. mog¹ skorzystaæ:

� osoby wykonuj¹ce dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ przed 1 lute-
go 2020 r. i op³acaj¹ce sk³adki na w³asne ubezpieczenia,

� p³atnicy sk³adek, którzy prowadzili firmê przed 1 lutego
2020 r. i zg³osili do ubezpieczeñ spo³ecznych mniej ni¿
10 osób na 29 lutego 2020 r.,

� duchowni.

Jakie trzeba spe³niaæ warunki, aby skorzystaæ

ze wsparcia?

� Wykonywa³o siê dzia³alnoœæ pozarolnicz¹ przed 1 lutego
2020 r. i op³aca³o sk³adki na w³asne ubezpieczenia lub by³o
siê p³atnikiem sk³adek przed t¹ dat¹ i zg³osi³o siê do ubezpie-
czeñ spo³ecznych mniej ni¿ 10 osób na 29 lutego 2020 r.

� Gdy op³aca siê sk³adki wy³¹cznie na w³asne ubezpiecze-
nia, a przychód z dzia³alnoœci w pierwszym miesi¹cu, za któ-
ry jest sk³adany wniosek, nie przekroczy³ 15 681 z³, tj. 300
proc. prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia brutto.

� Nale¿y z³o¿yæ wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

� Nale¿y z³o¿yæ dokumenty rozliczeniowe za okres marzec –
maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba ¿e zgodnie z przepi-
sami jest siê zwolnionym z ich sk³adania.

Ze zwolnienia ze sk³adek nie skorzystaj¹ firmy, które znajdo-
wa³y siê w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowa³y
nale¿noœci, w tym sk³adek pobieranych przez ZUS. Wynika
to z regulacji UE.

Wniosek o zwolnienie mo¿na z³o¿yæ:

� drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS,

� drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS, za poœrednictwem
strony gov.pl,

� za poœrednictwem poczty,

� osobiœcie w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Kiedy trzeba z³o¿yæ wniosek do ZUS i US?

� Wniosek do ZUS nale¿y z³o¿yæ do 30 czerwca 2020 r.

� Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec – maj 2020 r.
nale¿y z³o¿yæ do 30 czerwca 2020 r., chyba ¿e zgodnie z prze-
pisami jest siê zwolnionym z ich sk³adania.

Czy z³o¿enie wniosku np. w maju zwalnia

na trzy miesi¹ce, jak mówi ustawa?

Tak, wniosek mo¿na z³o¿yæ do 30 czerwca 2020 r. i bêdzie
obejmowa³ trzy miesi¹ce wstecz.

Kiedy mo¿na uzyskaæ postojowe?

Œwiadczenie postojowe przeznaczone jest dla osób prowadz¹-
cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na podstawie prawa przedsiê-
biorców lub innych przepisów szczególnych, je¿eli mia³y prze-
stój w nastêpstwie COVID-19.

Œwiadczenie postojowe w wysokoœci 2080 z³ nale¿ne jest, jeœli:

� Podjê³o siê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przed 1 lutego 2020 r.
(nie zawiesi³o siê dzia³alnoœci) i przychód, który uzyska³o siê
w miesi¹cu przed miesi¹cem, w którym z³o¿y³o siê wniosek
o œwiadczenie postojowe:

– by³ o co najmniej 15 proc. ni¿szy od przychodu, który
uzyska³o siê w miesi¹cu poprzedzaj¹cym,

– nie przekroczy³ kwoty obliczonej jako 300 proc. prze-
ciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z poprzedniego

MO¯LIWOŒCI UZYSKANIA
WSPARCIA Z ZUS W ZWI¥ZKU
Z EPIDEMI¥ KORONAWIRUSA

Z jakich form pomocy w ramach „tarczy antykryzysowej”

mogą skorzystać lekarze/lekarze dentyści prowadzący praktykę lekarską?

  55www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5–6/2020 (301–302)



kwarta³u, og³oszonego przez prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowi¹zuj¹ce-
go na dzieñ z³o¿enia wniosku.

� Podjê³o siê dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przed 1 lutego 2020 r.,
ale zawiesi³o siê j¹ po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który
uzyska³o siê w miesi¹cu przed miesi¹cem, w którym z³o¿y³o
siê wniosek o œwiadczenie postojowe, nie przekroczy³ kwoty
obliczonej jako 300 proc. przeciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia z poprzedniego kwarta³u, og³oszonego przez pre-
zesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach
z FUS, obowi¹zuj¹cego na dzieñ z³o¿enia wniosku.

� Nie posiada siê innego tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych.

� Mieszka siê na terytorium Polski i jest siê obywatelem RP lub
ma siê prawo czasowego lub sta³ego pobytu na terytorium RP.

Œwiadczenie postojowe w wysokoœci 1300 z³ nale¿ne jest, jeœli:

� Rozlicza siê podatek kart¹ podatkow¹ oraz jest siê zwol-
nionym z op³acania podatku VAT.

� Nie posiada siê innego tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych.

� Mieszka siê na terytorium Polski i jest siê obywatelem RP lub
ma siê prawo czasowego lub sta³ego pobytu na terytorium RP.

Wnioski o œwiadczenie postojowe mog¹ byæ z³o¿one w ZUS
najpóŸniej w terminie trzech miesiêcy od miesi¹ca, w którym
zosta³ zniesiony stan epidemii.

Wniosek o œwiadczenie postojowe mo¿na z³o¿yæ:

� drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS;

� drog¹ elektroniczn¹ przez PUE ZUS, za poœrednictwem
strony gov.pl,

� za poœrednictwem poczty,

� osobiœcie w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty
(bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Czy osoby maj¹ce zarejestrowan¹ praktykê indywidu-

aln¹ (pracuj¹ce w swoim gabinecie), a oprócz tego

pracuj¹ce u kogoœ na umowê-zlecenie (kontrakt w innej

placówce, gdzie siê jest podwykonawc¹) oraz posiadaj¹ce

umowê o pracê z innym jeszcze podmiotem, ale nieosi¹-

gaj¹ce limitu finansowego wskazanego w ustawie, mog¹

korzystaæ ze zwolnieñ?

Podstawowym warunkiem korzystania ze zwolnieñ jest op³a-
canie sk³adek na w³asne ubezpieczenia i nieposiadanie inne-
go tytu³u do ubezpieczeñ spo³ecznych. Jeœli jest siê pracowni-
kiem (zatrudnionym na umowê o pracê), p³atnikiem sk³adek
jest pracodawca, wiêc wyklucza to skorzystanie ze zwolnieñ.

Jak uzyskaæ dofinansowanie do pensji z umowy o pracê

swojego pracownika (asystentki)?

Zgodnie z art. 15 zzb. ww. ustawy, starosta mo¿e, na podstawie
zawartej umowy, przyznaæ przedsiêbiorcy w rozumieniu art. 4 ust.
1 lub 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiêbiorców dofi-
nansowanie czêœci kosztów wynagrodzeñ pracowników w rozu-
mieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz nale¿nych od tych wy-
nagrodzeñ sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w przypadku spadku
obrotów gospodarczych w nastêpstwie wyst¹pienia COVID-19.

Przepis ten stosuje siê do osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracê nak³adcz¹ lub umowy-zlecenia albo innej
umowy o œwiadczenie us³ug, do której zgodnie z ustaw¹ z 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje siê przepisy doty-
cz¹ce zlecenia. Przez spadek obrotów gospodarczych rozu-
mie siê zmniejszenie sprzeda¿y towarów lub us³ug w ujêciu
iloœciowym lub wartoœciowym obliczone jako stosunek
³¹cznych obrotów w ci¹gu dowolnie wskazanych dwóch ko-
lejnych miesiêcy kalendarzowych, przypadaj¹cych w okresie
po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzaj¹cego dzieñ z³o¿enia
wniosku o przyznanie dofinansowania, do ³¹cznych obrotów
z analogicznych dwóch kolejnych miesiêcy kalendarzowych
roku poprzedniego; za miesi¹c uwa¿a siê tak¿e 30 kolejno po
sobie nastêpuj¹cych dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesiêczny okres porównawczy rozpoczyna siê w trakcie
miesi¹ca kalendarzowego, to jest w dniu innym ni¿ pierwszy
dzieñ danego miesi¹ca kalendarzowego.

Dofinansowanie to, w przypadku spadku obrotów o:
– co najmniej 30 proc. – mo¿e byæ przyznane w wysoko-

œci nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 50 proc.
wynagrodzeñ poszczególnych pracowników objêtych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze sk³adkami na ubez-
pieczenia spo³eczne nale¿nymi od tych wynagrodzeñ,
jednak nie wiêkszej ni¿ 50 proc. kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia za pracê w rozumieniu ustawy z 10 paŸ-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cê, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”,
powiêkszonego o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od
pracodawcy w odniesieniu do ka¿dego pracownika,

– co najmniej 50 proc. – mo¿e byæ przyznane w wysoko-
œci nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 70 proc.
wynagrodzeñ poszczególnych pracowników objêtych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze sk³adkami na ubez-
pieczenia spo³eczne nale¿nymi od tych wynagrodzeñ,
jednak nie wiêkszej ni¿ 70 proc. kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia, powiêkszonego o sk³adki na ubezpiecze-
nia spo³eczne od pracodawcy, w odniesieniu do ka¿de-
go pracownika,

– co najmniej 80 proc. – mo¿e byæ przyznane w wysoko-
œci nieprzekraczaj¹cej kwoty stanowi¹cej sumê 90 proc.
wynagrodzeñ poszczególnych pracowników objêtych
wnioskiem o dofinansowanie wraz ze sk³adkami na ubez-
pieczenia spo³eczne nale¿nymi od tych wynagrodzeñ,
jednak nie wiêkszej ni¿ 90 proc. kwoty minimalnego wy-
nagrodzenia, powiêkszonego o sk³adki na ubezpiecze-
nia spo³eczne od pracodawcy, w odniesieniu do ka¿de-
go pracownika.

Dofinansowanie to mo¿e byæ przyznane od dnia z³o¿enia wnio-
sku, o którym mowa w ust. 10, mikroprzedsiêbiorcom, ma-
³ym oraz œrednim przedsiêbiorcom w rozumieniu przepisów
ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiêbiorców, na okres
nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. Rada Ministrów mo¿e, w celu
przeciwdzia³ania COVID-19, w drodze rozporz¹dzenia prze-
d³u¿yæ okres, o którym mowa w ust. 5, maj¹c na wzglêdzie
okres obowi¹zywania stanu zagro¿enia epidemicznego lub
stanu epidemii oraz ich skutki.
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Dofinansowanie jest wyp³acane w okresach miesiêcznych, po
z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê oœwiadczenia o zatrudnianiu
w danym miesi¹cu pracowników objêtych umow¹, o której mowa
w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeñ ka¿dego z tych pracowni-
ków i nale¿nych od tych wynagrodzeñ sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne, wed³ug stanu na ostatni dzieñ miesi¹ca, za który dofi-
nansowanie jest wyp³acane. Przedsiêbiorca jest obowi¹zany do
utrzymania zatrudnienia pracowników objêtych umow¹, o której
mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz, po zakoñcze-
niu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

W przypadku niedotrzymania tego warunku przedsiêbiorca
zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do okresu
nieutrzymania zatrudnienia pracownika, w terminie 30 dni od
dnia dorêczenia wezwania starosty.

Wniosek o dofinansowanie przedsiêbiorca sk³ada do powia-
towego urzêdu pracy, w³aœciwego ze wzglêdu na swoj¹ sie-
dzibê lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników,
w terminie 14 dni od dnia og³oszenia naboru przez dyrektora
powiatowego urzêdu pracy. We wniosku o przyznanie dofi-
nansowania przedsiêbiorca oœwiadcza o:

� wyst¹pieniu u przedsiêbiorcy spadku obrotów gospodar-
czych w wysokoœci, o której mowa w ust. 4, w zwi¹zku
z zaistnieniem okolicznoœci, o których mowa w ust. 1,

� braku przes³anek do og³oszenia upad³oœci przedsiêbiorcy,
o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28
lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe,

� niezaleganiu z op³at¹ zobowi¹zañ podatkowych, sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych,
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnoœciowy do koñca
trzeciego kwarta³u 2019 r.,

� posiadaniu statusu mikroprzedsiêbiorcy, ma³ego albo
œredniego przedsiêbiorcy,

� zatrudnianiu pracowników objêtych wnioskiem,

� wysokoœci wynagrodzenia ka¿dego z pracowników objê-
tych wnioskiem i nale¿nych od tego wynagrodzenia sk³a-
dek na ubezpieczenia spo³eczne,

� numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku
prowadzonego w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-
-kredytowej w³aœciwego dla prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej.

Oœwiadczenia, o których mowa, s¹ sk³adane pod rygorem
odpowiedzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ.
Sk³adaj¹cy oœwiadczenie jest obowi¹zany do zawarcia w nim
klauzuli nastêpuj¹cej treœci: „Jestem œwiadomy odpowiedzial-

noœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia”. Klauzula
ta zastêpuje pouczenie organu o odpowiedzialnoœci karnej za
sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ.

Przedsiêbiorca nie mo¿e otrzymaæ dofinansowania w czêœci,
w której te same koszty zosta³y albo zostan¹ sfinansowane
z innych œrodków publicznych. �

Oprac. Aleksandra Powier¿a, radca prawny,
Katarzyna Smak, prawnikG
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Czy na przestrzeni lat pana

pracy wzros³y mo¿liwoœci

pokonywania chorób

wywo³ywanych przez wirusy?

W latach 50. ubieg³ego wie-
ku, gdy studiowa³em na
Uniwersytecie Warszaw-

skim, w Polsce wybuch³a epidemia
choroby Heinego-Medina, wywo³anej
przez wirusa polio. Jej pokonanie na-
st¹pi³o dziêki pomocy udzielonej przez
prof. Hilarego Koprowskiego, w po-
staci dostarczenia ogromnej liczby

dawek opracowanej przez niego
szczepionki przeciwko wirusowi
polio. Szeroko zakrojona akcja
szczepieñ ochronnych zatrzyma³a
dalsze rozprzestrzenianie siê epide-
mii. Utrzymanie przez kolejne lata,
a¿ do dzisiaj, obowi¹zku szczepieñ
przeciwko polio pozwoli³o na zmi-
nimalizowanie liczby zachorowañ.
Dotyczy to nie tylko Polski, ale pra-
wie wszystkich krajów na œwiecie.

Nied³ugo po tym, jak ukoñczy³em
studia, w 1963 r., dosz³o do wybu-
chu epidemii ospy, która zaczê³a siê
we Wroc³awiu. Szczepienia
ochronne, prowadzone na œwiecie
od pocz¹tku XIX w., nie powstrzy-
ma³y epidemii wywo³anej przez
wirusa „przywiezionego” do Polski
z Indii lub Pakistanu. Rozwój epi-
demii zosta³ zatrzymany dziêki in-
nej strategii – œcis³ej kwarantannie
wszystkich chorych oraz osób, któ-
re siê z nimi styka³y. Utworzono dla
nich specjalne izolatoria, nie mo-
gli spotykaæ siê z nikim, z wyj¹t-
kiem pracowników s³u¿by zdrowia
i ochrony. Byæ mo¿e by³y to dra-
koñskie metody, ale – jak kiedyœ

stwierdzi³ jeden z koordynatorów tej akcji, prof. dr Miro-
s³aw Kañtoch – jedyne skuteczne w takiej sytuacji.

Do epidemicznych chorób zakaŸnych nale¿y te¿ grypa tzw.
sezonowa lub wywo³ywana przez nowo pojawiaj¹ce siê typy
wirusa. By³y one powodem epidemii w latach 1957–1958 (gry-
py azjatyckiej), w latach 1968–1969 (grypy Hongkong), gry-
py „ptasiej” i „œwiñskiej”. Ich zasiêg, liczba zaka¿onych osób
(1–1,5 mln w czasie grypy azjatyckiej, 150–180 tys. w czasie
grypy „ptasiej”) oraz liczba zgonów wyklucza³y zastosowa-
nie œcis³ej kwarantanny, ale zosta³y opanowane dziêki szcze-
pieniom ochronnym i lekom przeciwko wirusowi grypy
w XXI w. Dziêki szczepieniom ochronnym zlikwidowano te¿
epidemie o mniejszej skali, np. odry, ró¿yczki, œwinki itp.

W czym le¿y najwiêksza trudnoœæ walki z tymi chorobami?
Osi¹gnêliœmy znaczny postêp w leczeniu znanych chorób wi-
rusowych, ale wci¹¿ stajemy przed kolejnymi wyzwaniami.
Choroby wywo³uj¹ nowo pojawiaj¹ce siê (ang. emerging)
wirusy, np. wirus HIV, wirus ebola, wirus zicca, nowe typy

Jak nisz

Z prof. dr. hab. Andrzejem Piekarowiczem,

emerytowanym kierownikiem

Zakładu Wirusologii UW,

rozmawia Małgorzata Skarbek.

NA PRZESTRZENI LAT
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wirusa grypy czy coronawirusy, przeciwko którym nie uda-
³o siê stworzyæ skutecznej szczepionki i tylko opracowane
leki ratuj¹ sytuacjê. Przyczyna le¿y w rozwoju naszej cywi-
lizacji. Zagêszczenie ludzi na stosunkowo ma³ej powierzch-
ni, bardzo szybkie, masowe przemieszczanie siê ich na wiel-
kie odleg³oœci – turystyka, stykanie siê z dzikimi zwierzêtami,
tak¿e w wyniku ekspansji na tereny zajmowane dot¹d tylko
przez zwierzêta (wycinania lasów tropikalnych), oraz hodo-
wanymi na ogromn¹ skalê w wielkich fermach zwiêkszaj¹
niebezpieczeñstwo powstania hybryd (rekombinantów) wi-
rusowych, ich szybkiego zainfekowania ludzi i rozprzestrze-
nienia siê po ca³ym œwiecie.

Czy szczepionki mog¹ byæ „lekarstwem” na wszystkie

wirusy?

To by³oby idealne rozwi¹zanie, niestety bardzo trudno je wpro-
wadziæ w ¿ycie. W przypadku nowych wirusów, np. SARS-
-CoV-2, nie mamy gotowej szczepionki, a jej opracowanie,
wdro¿enie do masowej produkcji i rozpoczêcie stosowania
u ludzi wymaga co najmniej 12–18 miesiêcy. Przy obecnym
tempie rozprzestrzeniania siê pandemii w takim okresie œmieræ
poniesie bardzo du¿a liczba ludzi. Jednak pominiêcie w pro-
cesie opracowywania szczepionki okresu prób przedklinicz-
nych i klinicznych jest nie do zaakceptowania w systemie
prawnym wiêkszoœci krajów. Wydaje mi siê, ¿e w ekstremal-
nych sytuacjach, a tak¹ mamy, konieczne jest zdecydowane
ograniczenie prób przedklinicznych i klinicznych w celu skró-
cenia czasu do zastosowania szczepionki.

Szczepionki s¹ skierowane w wiêkszoœci przypadków prze-
ciwko konkretnemu typowi antygenowemu wirusa i obecnie
nie potrafimy opracowaæ skutecznej przeciwko nieznanemu
typowi wirusa. Potrzebne by³oby opracowanie „linii produk-
cyjnej”, do której mo¿na by „podstawiaæ” nowy typ wirusa
i tworzyæ „kandydatów” na szczepionkê. Przyk³adem takich
„linii produkcyjnych” s¹ systemy produkcji szczepionek
oparte na RNA wirusów, ale konstrukcja podobnych „linii”
jest konieczna.

Inn¹ drog¹ walki z epidemiami chorób wirusowych jest opra-
cowanie skutecznych leków przeciwwirusowych. Mog³yby
to byæ leki blokuj¹ce wnikanie wirusów do komórek lub ich
replikacjê wewn¹trz komórek, opracowane dla wirusów bê-
d¹cych kandydatami na nowe odmiany, atakuj¹ce cz³owie-
ka. Ale i w tym przypadku by³oby konieczne ostateczne
sprawdzenie, próby przedkliniczne i kliniczne. Nale¿y wiêc
opracowaæ przepisy w tym zakresie dotycz¹ce sytuacji nad-
zwyczajnych, tak jak przy wprowadzaniu leków przeciwko
wirusowi HIV.

Poniewa¿ brak szczepionki oraz leków przeciwko SARS-
-CoV-2, jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ jest ogólna kwarantanna,
absolutnie przestrzegana i pilnowana przez s³u¿by porz¹d-
kowe, oraz zabezpieczenie wszystkich pracowników s³u¿by
zdrowia i innych osób bior¹cych udzia³ w walce z pandemi¹
w niezbêdne œrodki ochrony osobistej: maski, ubrania ochron-
ne itp. Aby to mo¿na by³o przeprowadzaæ, konieczna jest
identyfikacja osób chorych i nosicieli wirusa. To z kolei za-
le¿y od intensywnoœci przeprowadzania testów. Pacjentom
nale¿y zapewniæ nie tylko opiekê ze strony s³u¿by zdrowia,
ale te¿ odpowiedni¹ aparaturê lecznicz¹.

Jakie s¹ pana zdaniem perspektywy medycyny w tej

dziedzinie?

Rol¹ wspó³czesnej medycyny, biologii molekularnej, biotech-
nologii jest intensywna praca nad stworzeniem szczepionki
i leków przeciwko COVID-19. Na ten cel powinny byæ prze-
znaczone wszystkie dostêpne œrodki finansowe i logistycz-
ne. Osi¹gniêcia medycyny, wirusologii, biologii molekular-
nej, wspomagane przez zastosowanie bioinformatyki,
modelowania komputerowego itp., mog¹ znacznie przyspie-
szyæ ten proces i doprowadziæ do zatrzymania pandemii. Prze-
strzega³bym jednak przed bezczynnym czekaniem a¿ poja-
wi siê skuteczna szczepionka czy lek. Raporty naukowców
z Imperial College of Medicine w Londynie daj¹ jednoznacz-
ny obraz tego, co siê mo¿e staæ, jeœli nie podejmiemy wspo-
mnianych, nawet drastycznych kroków.

Jak pan ocenia, z punktu widzenia wirusologa,

zmagania z epidemi¹ w Stanach Zjednoczonych?

W Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowa³em nad szcze-
pionk¹ przeciwko chorobie bakteryjnej z wykorzystaniem
wirusów bakteryjnych, i sk¹d nie mam na razie mo¿liwoœci
powrotu, pandemia zaczê³a siê bardzo wolno. To prawdo-
podobnie uœpi³o nie tylko w³adze federalne, ale do pewne-
go stopnia równie¿ stanowe, i spowodowa³o zlekcewa¿e-
nie sytuacji. W³aœnie wtedy okaza³o siê, ¿e jest za ma³o
testów, za ma³o sprzêtu ochronnego. Gdy gwa³towny roz-
wój pandemii sta³ siê faktem (obecnie w Stanach mamy
najwiêksz¹ na œwiecie liczbê zachorowañ i zgonów), by³o
trochê za póŸno na jej powstrzymanie. Problemem jest
równie¿ prowadzenie walki z pandemi¹ nie tylko przez
w³adze federalne, ale i poszczególnych stanów. W³adze
te konkuruj¹ cenami, zamawiaj¹c sprzêt medyczny zagra-
nic¹, g³ównie w Chinach. Nie wszystkie stany wprowa-
dzi³y zalecenie pozostawania w domu, a swobody demo-
kratyczne sprzyjaj¹ jedynie przestrzeganiu zaleceñ (a nie
nakazów). Brakuje masek ochronnych i innego sprzêtu
ochrony osobistej, respiratorów. Szpitale zaczynaj¹ byæ
przepe³nione i mniej zdolne do realizowania swoich za-
dañ. Wydaje siê jednak, ¿e amerykañskie spo³eczeñstwo
jest zdyscyplinowane i prospo³eczne. S³ucha zaleceñ,
szczególnie dr. Antonia Fauciego, dyrektora Narodowe-
go Instytutu Epidemiologii i Chorób ZakaŸnych. Prowa-
dzi³ ju¿ walkê z HIV, ebol¹ i gryp¹. �

czyæ wirusy?
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UCHWA£A NR 19/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyjêcia Regulaminu przyznawania
Statuetki œw. Apolonii Patronki Lekarzy Dentystów

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) – uchwala siê, co nastêpuje:

§1
1. Przyjmuje siê Regulamin Statuetki œw. Apolonii Patronki

Lekarzy Dentystów.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik do

niniejszej uchwa³y.
§2

Œrodki finansowe przeznaczone na realizacjê przyznania Statu-
etki œw. Apolonii Patronki Lekarzy Dentystów zostan¹ wyasy-
gnowane z bud¿etu Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl

UCHWA£A NR 22/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyznawania w drodze losowania
nagród dla lekarzy, którzy dope³nili obowi¹zku

doskonalenia zawodowego

Dzia³aj¹c na podstawie art. 25 pkt 4, w zwi¹zku z art. 5 pkt 7
ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2019 r.,
poz. 965, t.j.) – uchwala siê, co nastêpuje:

§1
1. Ustanawia siê nagrody rzeczowe dla lekarzy, którzy zostali

wylosowani zgodnie z warunkami zawartymi w Regulami-
nie losowania nagród, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

2. W ka¿dym losowaniu przyznanych zostanie 5 nagród dla le-
karzy, którzy w okresach 12-miesiêcznych, pocz¹wszy od
1.01.2018 r., z³o¿¹ w Oœrodku Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie dokumenty w celu weryfikacji – wyliczenia
punktów edukacyjnych, i dope³ni¹ obowi¹zku doskonalenia
zawodowego, uzyskuj¹c minimum 200 punktów w przynaj-
mniej jednym zakoñczonym okresie rozliczeniowym.

§2
1. Ustala siê, ¿e wartoœæ jednej nagrody wynosi do 3000 PLN

brutto.
2. Kwoty przeznaczone na nagrody zostan¹ wyasygnowane ze

œrodków przeznaczonych w bud¿ecie Oœrodka Doskonale-
nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie na organizacjê szkoleñ.

§3
1. Nagrody zostan¹ przyznane w drodze losowania, zgodnie

z Regulaminem losowania nagród dla lekarzy i lekarzy den-
tystów, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

2. Laureatom, którzy wylosowali nagrody, wrêczone zostanie
zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce wygran¹ wraz z informacj¹
okreœlaj¹c¹ sposób jej przekazania.

BIULETYN ORL

§4
1. Nagrody maj¹ charakter rzeczowy, a ich przekazanie nastê-

powaæ bêdzie w formie refundacji w oparciu o dokumenty
ksiêgowe (faktury), potwierdzaj¹ce poniesienie kosztów od-
bytych szkoleñ wybranych przez lekarza, w ci¹gu 18 miesiê-
cy od dnia wylosowania nagrody.

2. Refundacji podlegaj¹ koszty uczestnictwa w szkoleniu oraz
koszty zakwaterowania i podró¿y o ³¹cznej wartoœci do 3000
PLN brutto.

3. Szkolenia musz¹ spe³niaæ warunki okreœlone w art. 19 ustawy
z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

§5
Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê kieruj¹cemu
Oœrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Den-
tystów Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz Sekcji
Finansowo-Ksiêgowej Izby.

§6
Regulamin bêdzie dostêpny na stronie internetowej Okrêgowej
Izby Lekarskiej w zak³adce Punkty Edukacyjne – Dla Lekarzy.

§7
Traci moc uchwa³a nr 14/R-VIII/19 Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie z 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania
w drodze losowania nagród dla lekarzy, którzy dope³nili obo-
wi¹zku doskonalenia zawodowego.

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl

UCHWA£A NR 23/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyjêcia Regulaminu
dzia³ania pe³nomocnika do spraw zdrowia

lekarzy i lekarzy dentystów
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) – uchwala siê, co
nastêpuje:

§1
1. Przyjmuje siê Regulamin dzia³ania pe³nomocnika do spraw

zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okrêgowej Izby Lekar-
skiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§2
Traci moc uchwa³a nr 37/R-VII/14 Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie z 28 lutego 2014 r. w sprawie powo³ania
pe³nomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie zmieniona uchwa³¹ nr 18/
R-VII/2016 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 15
kwietnia 2016 r.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Regulamin: www.izba-lekarska.pl
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UCHWA£A NR 25/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie odwo³ania terminu obrad
XLI Okrêgowego Zjazdu Lekarzy

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 5 pkt 24 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, j.t.) w zwi¹zku z §11a
ust. 1 oraz §11 ust. 2 Rozporz¹dzenia ministra zdrowia z 20
marca 2020 r. w sprawie og³oszenia na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 491)
oraz w zwi¹zku ze Stanowiskiem nr 30/20/P-VIII z 20 mar-
ca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie
okrêgowych zjazdów lekarzy w 2020 r., oraz §8 ust. 1 Regu-
laminu Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, stanowi¹-
cego za³¹cznik do Uchwa³y nr 16/Z-VIII/18 XXXVIII Spra-
wozdawczo-Wyborczego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – uchwala siê, co
nastêpuje:

§1
Odwo³uje siê termin obrad XLI Okrêgowego Zjazdu Lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nie-
lubowicza zaplanowany na 25 kwietnia 2020 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie
Koniecznoœæ odwo³ania terminu obrad XLI Okrêgowego Zjaz-
du Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, zapla-
nowanego na 25 kwietnia 2020 r. Uchwa³¹ nr 87/R-VIII/19
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 18 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia terminu obrad XLI Okrêgowego Zjazdu
Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, wynika
z og³oszenia w okresie od 20 marca 2020 r. do odwo³ania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwi¹z-
ku z zaka¿eniami wirusem SARS-CoV-2, na podstawie Roz-
porz¹dzenia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie
og³oszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii (dalej: rozporz¹dzenie). Zgodnie bowiem z §11a ust. 1:
„W okresie od 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zaka-

zuje siê: 1) organizowania zgromadzeñ w rozumieniu art. 3

ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach, 2) in-

nych ni¿ okreœlone w pkt 1 zgromadzeñ organizowanych

w ramach dzia³alnoœci koœcio³ów i innych zwi¹zków wyzna-

niowych oraz imprez, spotkañ i zebrañ, niezale¿nie od ich

rodzaju, z wy³¹czeniem spotkañ danej osoby z jej osobami

najbli¿szymi w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z 6 czerwca

1997 r. – Kodeks karny lub z osobami najbli¿szymi osobie,

z któr¹ pozostaje we wspólnym po¿yciu”. Nale¿y równie¿ za-
uwa¿yæ, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem, a¿ do odwo³ania wy-
stêpuje zakaz zgromadzeñ uczestników powy¿ej 50 osób (§11
ust. 2 rozporz¹dzenia).

Nadto wskazuje siê, i¿ zgodnie ze Stanowiskiem nr 30/20/P-
-VIII z 20 marca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekar-

skiej w sprawie okrêgowych zjazdów lekarzy w 2020 r., Pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajê³o stanowisko, i¿
„w obliczu wielkiego wyzwania dla wszystkich lekarzy i leka-

rzy dentystów, jakim jest rozszerzaj¹ca siê epidemia COVID-

-19, maj¹c na wzglêdzie znaczne ryzyko epidemiczne, jakie

wi¹¿e siê z gromadzeniem siê osób w jednym miejscu, a przede

wszystkim uwzglêdniaj¹c kluczow¹ rolê lekarzy i lekarzy den-

tystów w walce z epidemi¹ i zapewnianiu ci¹g³oœci opieki

medycznej spo³eczeñstwu, rekomenduje odwo³anie wszystkich

zaplanowanych na 2020 r. okrêgowych zjazdów lekarzy. Nad-

zwyczajny charakter sytuacji w kraju i na œwiecie oraz szcze-

gólna odpowiedzialnoœæ organów samorz¹du lekarskiego za

zdrowie wszystkich cz³onków samorz¹du oraz ich gotowoœæ

do niesienia pomocy chorym wp³ywaj¹ na organizacjê pracy

kolegialnych organów samorz¹du lekarskiego i przemawiaj¹

jednoznacznie za nieprzeprowadzeniem w 2020 r. okrêgowych

zjazdów lekarzy”.

UCHWA£A NR 492/P-VIII/20

Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad dystrybucji
przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹

im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie
œrodków ochrony indywidualnej

otrzymanych od Fundacji Lekarze Lekarzom
i powo³ania Komisji do spraw Dystrybucji

Œrodków Ochrony Indywidualnej

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz w nawi¹zaniu do art. 25 pkt
10 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU 2019,
poz. 965, t.j.) oraz §1 pkt 15 Uchwa³y nr 14/R-VIII/18 Okrê-
gowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa¿nienia Prezydium Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie do dzia³ania w imieniu Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie, w zwi¹zku z art. 14h Ustawy z 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU
poz. 568) zmieniaj¹cej Ustawê z 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸ-
nych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz.
374 i 567), a tak¿e maj¹c na uwadze udzielone Okrêgowej
Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza
przez Fundacjê Lekarze Lekarzom upowa¿nienie, uchwala siê,
co nastêpuje:

§1
1. Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie usta-

la i przyjmuje nastêpuj¹ce zasady dystrybucji œrodków
ochrony indywidualnej otrzymanych do tej dystrybucji od
Fundacji Lekarze Lekarzom:

a) œrodki, o których mowa powy¿ej, mog¹ byæ przydziela-
ne lekarzom i lekarzom dentystom, jak równie¿ kierowane
do podmiotów zatrudniaj¹cych lekarzy,
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b) kolejnoœæ przyznawania œrodków ochrony indywidual-
nej dla poszczególnych placówek medycznych ustalana bê-
dzie z uwzglêdnieniem liczby zatrudnionych lekarzy na
podstawie danych z okrêgowego rejestru lekarzy i danych
otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) sposób dystrybucji opracowany zostanie przez powo³an¹
na mocy niniejszej uchwa³y Komisjê do spraw Dystrybucji
Œrodków Ochrony Indywidualnej, z uwzglêdnieniem reko-
mendacji zespo³u powo³anego Uchwa³¹ nr 49/20/P-VIII Pre-
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 marca 2020 r.

2. Maj¹c na uwadze liczbê otrzymanych œrodków ochrony
indywidualnej, przeliczaj¹c je na liczbê uprawnionych le-
karzy, o których mowa w §2, ustala siê dla lekarza, zg³a-
szaj¹cego zapotrzebowanie w sposób okreœlony przez ko-
misjê powo³an¹ zgodnie z §3, pakiet w postaci:

a) 8 maseczek ffp2 oraz

b) do wyboru: gogli, przy³bicy lub opakowania maseczek
chirurgicznych.

3. Ustala siê, ¿e otrzymane od Fundacji Lekarze Lekarzom
kombinezony zostan¹ przekazane w pierwszej kolejnoœci
do szpitali lub do innych podmiotów leczniczych zatrud-
niaj¹cych lekarzy, z uwzglêdnieniem zasad opisanych
w ust. 1 pkt b).

4. Œrodki ochrony indywidualnej w postaci wskazanego w ust.
2 pakietu bêd¹ mog³y byæ przyznawane lekarzowi jednora-
zowo, w terminie do 15 maja 2020 r.

5. Zobowi¹zuje siê lekarzy do pisemnego potwierdzenia od-
bioru pakietu wraz ze z³o¿eniem oœwiadczenia o obowi¹z-
ku stosowania otrzymanych œrodków ochrony indywidu-
alnej zgodnie z przeznaczeniem oraz o zobowi¹zaniu do
niedokonywania odp³atnego zbywania pakietu osobom
trzecim.

6. Za ustalenie prawid³owego sposobu dokumentowania od-
powiedzialna jest komisja.

7. Pozosta³e œrodki ochrony indywidualnej, a tak¿e œrodki
ochrony indywidualnej niepodjête przez lekarza zg³aszaj¹-
cego zapotrzebowanie w formularzu, w terminie do 15 maja
2020 r. zostan¹ przekazane do szpitali wg faktycznego za-
potrzebowania.

§2
1. W razie w¹tpliwoœci uznaje siê, i¿ lekarzem uprawnionym

do skorzystania z pakietu, o którym mowa w §1 ust. 2, jest
ka¿dy lekarz aktywnie wykonuj¹cy zawód oraz bêd¹cy
cz³onkiem Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, zobowi¹zany jest do sto-
sowania otrzymanych œrodków ochrony indywidualnej
zgodnie z przeznaczeniem, a tak¿e obowi¹zuje go zakaz
odp³atnego przekazania pakietu osobom trzecim.

§3
1. W celu zapewnienia prawid³owego rozdysponowania œrod-

ków ochrony indywidualnej oraz opracowania sposobu dys-
trybucji powo³uje siê Komisjê do spraw Dystrybucji Œrod-
ków Ochrony Indywidualnej (dalej: komisja), w której
zasiadaæ bêdzie czterech przedstawicieli Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

2. W sk³ad komisji, o której mowa w ust. 1, wchodz¹:
a) kol. £ukasz Paluch,
b) kol. Artur Drobniak,
c) dyr. Anna Œcibisz,
d) kol. Dariusz Paluszek.

3. Ka¿dy cz³onek komisji ma jeden g³os, a kwestie sporne i w¹t-
pliwe rozstrzygane bêd¹ przez prezesa Okrêgowej Rady Le-
karskiej w Warszawie, który uczestniczy w pracach Komisji
do spraw Dystrybucji Œrodków Ochrony Indywidualnej.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê prezesowi Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie oraz Komisji ds. Dystrybucji Œrod-
ków Ochrony Indywidualnej.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A NR 493/P-VIII/20

Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wydatkowania kwoty
do 60 000 z³ brutto

w celu sfinansowania ubezpieczenia
okreœlonej liczby lekarzy

od skutków wywo³anych zaka¿eniem COVID-19

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz w nawi¹zaniu do art. 25 pkt
10 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU 2019,
poz. 965, t.j.), oraz §1 pkt 15 Uchwa³y nr 14/R-VIII/18 Okrê-
gowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 8 czerwca 2018 r.
w sprawie upowa¿nienia Prezydium Okrêgowej Rady Lekar-
skiej w Warszawie do dzia³ania w imieniu Okrêgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie, w zwi¹zku z art. 14h Ustawy z 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU
poz. 568) zmieniaj¹cej Ustawê z 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciw-
dzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸ-
nych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU, poz.
374 i 567), uchwala siê, co nastêpuje:

§1
1. Wyra¿a siê zgodê na wydatkowanie kwoty w wysokoœci do

60 000 z³ (s³ownie: szeœædziesi¹t tysiêcy z³otych 00/100)
brutto w celu sfinansowania ubezpieczenia 1000 lekarzy od
skutków wywo³anych zaka¿eniem COVID-19.

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz wyso-
koœæ kwoty ubezpieczenia dla poszczególnych lekarzy usta-
lone zostan¹ z ubezpieczycielem.

§2
Kwota, o której mowa w §1 ust. 1, wyasygnowana zostanie
z bie¿¹cych œrodków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,
sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska

BIULETYN ORL

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5–6/2020 (301–302)62  



Dr. Zbigniewowi Kotliñskiemu

wyrazy  wspó³czucia i wsparcia
z powodu œmierci

¯ony Krystyny

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy,
absolwenci Wydzia³u Lekarskiego

Akademii Medycznej w Warszawie,
rocznik 1962
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Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się

o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

i rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 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

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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