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Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, tel. 22-542-83-82

Wiceprezes ORL ds. lekarzy dentystów Dariusz Paluszek, tel. 22-542-83-55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

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

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

Mediator, tel. 22-542-83-29

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

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

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

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

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

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

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

Delegatura Radomska

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

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

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

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

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

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

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

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

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

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

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

(przerwa codziennie od godz. 13.30 do 14.00)

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

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

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

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

Komisja ds. Konkursów na Stanowiska Kierownicze

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

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

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

Komisja ds. Lekarzy Dentystów,
tel. 22-542-83-55
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Czy to mi³oœæ?

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

NA DZIEŃ DOBRY
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Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje… Chyba każdy zna tę
wyliczankę. Przypomniała mi się, gdy próbowałam rozgryźć intencje
polityków wobec ochrony zdrowia.

Jednego dnia jest okazywanie gor¹cych
uczuæ, szacunku do medyków, a nastêp-
nego niechêæ do rozmów o problemach

ochrony zdrowia, ignorowanie kryzysu,
w którym ona siê znajduje, i wcale nie-
œmieszne przemycanie szkodliwego dla le-
karzy i pacjentów prawa.

Trudno przewidzieæ, jaki bêdzie kolejny
ruch. Trudno dostrzec logikê, strategiê.
£atwiej powró¿yæ. Tylko roœlin szkoda.

Zaraz, ale to chyba oni wró¿¹. Obserwuj¹c
poczynania rz¹dz¹cych, mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e kieruj¹ siê wró¿b¹ polegaj¹c¹
na odrywaniu listka po listku czy p³atka po
p³atku. Bo sami nie wiedz¹, o co im cho-
dzi? Próbuj¹ odgadywaæ w³asne emocje
i tym siê kieruj¹? Swoj¹ drog¹, je¿eli tak
jest, to naginaj¹ dla w³asnych potrzeb za-
sady zgadywanki. Tyle ¿e w efekcie takiej
politycznej „zabawy” cierpi¹ nie roœliny,
lecz lekarze, przedstawiciele innych zawo-
dów medycznych, pacjenci.

Czy szkodliwe decyzje wynikaj¹ z niezro-
zumienia? Je¿eli tak, lekarze chêtnie wyja-
œni¹, co mog³oby uzdrowiæ system. OIL
w Warszawie zorganizuje np. debatê, by po-
wa¿nie dyskutowaæ o realnych problemach.
Problemem s¹ ju¿ jednak same rozmowy,
a raczej brak woli do rozmów. Mo¿e epide-
mia nie jest dobrym pretekstem do poœwiê-
cenia uwagi naprawie (nie myliæ z dalszym
niszczeniem) opieki zdrowotnej w naszym
kraju? A mo¿e da siê w tym pytaniu i w tym
wstêpniaku nie dostrzegaæ ironii?

Mo¿e lekarze poddawani s¹ testom na…
cierpliwoœæ? I na odpornoœæ, w sensie zu-
pe³nie niemedycznym? Gdzie jest granica?

Lekarzy nikt nie musi kochaæ ani nawet lubiæ. Wystarczy
ich szanowaæ. Choæby ze wzglêdu na pacjentów. „Z ser-
cem po stronie zdrowia” – to idea, któr¹ próbujemy zaraziæ
polityków wszystkich opcji. Bo zdrowie nie ma barw par-
tyjnych. Idea by³a has³em zorganizowanej przez nas deba-
ty, na której pojawi³ siê jeden (!) z szeœciu zaproszonych
kandydatów na prezydenta kraju. Wycofywanie siê dzieñ
przed spotkaniem i widok pustych foteli mówi³y same za
siebie. Ale na pewno bêd¹ jeszcze okazje do udowodnie-
nia, ¿e ma siê serce po stronie zdrowia, a nie zdrowie ma
siê „w du¿ym powa¿aniu”.

W tym numerze „Pulsu” mówimy o polityce, obostrzeniach
i odmra¿aniu (w ka¿dym tego s³owa znaczeniu – dziêki prof.
Bralczykowi). Przygl¹damy siê zjawiskom budowania mitów
i wiary w teorie spiskowe, pochylamy siê nad ró¿nymi aspek-
tami epidemii koronawirusa, któr¹ coraz wiêksza czêœæ spo³e-
czeñstwa stara siê chyba wyprzeæ ze œwiadomoœci. Wywiad
z m³odym lekarzem, który bardzo ciê¿ko przechodzi³ COVID-
-19, na pewno sprowadzi na ziemiê osoby przekonane, ¿e
ryzyko ich nie dotyczy.

Odwo³ujemy siê do historii niemal sprzed chwili, ale te¿
do medycyny w dawnych czasach. Wspominamy Powsta-
nie Warszawskie. W tym numerze naszego miesiêcznika jest
ca³y wachlarz emocji i nastrojów. Nie zabrak³o tak¿e prak-
tycznych informacji z zakresu prawa. Relacjonujemy ak-
cje i dzia³ania naszej izby. Potê¿nym przedsiêwziêciem
logistycznym by³o wydawanie pakietów ŒOI lekarzom
i lekarzom dentystom oraz szpitalom na Mazowszu. Na-
g³aœnia³y to m.in. lokalne media, o czym wspominamy
w rubryce #w_eterze. Piszemy tam o naszej czêstej obec-
noœci w programach telewizyjnych i radiowych, o wywia-
dach w prasie i Internecie.

Kluczowe s¹ dla nas kwestie kondycji systemu ochrony zdro-
wia, ale w ramach wakacyjnej odskoczni w „Pulsie” porusza-
my te¿ temat kondycji fizycznej, formy, sportu, motywacji
i pasji. Wakacyjny „Puls” ma nieco wiêksz¹ objêtoœæ, bo to
numer podwójny. Kolejny, ju¿ pojedynczy – czyli „chudszy”
o kilka stron – trafi do Pañstwa po wakacjach. �
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Szanowni
Pañstwo,
Kole¿anki i Koledzy,

DZIŚ I JUTRO
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

Realizuj¹c przyœwiecaj¹ce nam w tej kadencji has³o
„Izba dla lekarzy”, chcieliœmy, aby ka¿dy lekarz, nie-
zale¿nie od miejsca zatrudnienia czy specjalizacji,

móg³ otrzymaæ pakiet œrodków ochronnych i ¿eby odbiór tych
œrodków by³ jak najwygodniejszy. Odwiedziliœmy z pakieta-
mi wiele mazowieckich miast m.in.: Zwoleñ, Grójec, Grodzisk
Mazowiecki, Miñsk Mazowiecki, Siedlce, Soko³ów Podlaski,
Wyszków, Ostro³êkê, M³awê, Ciechanów, P³oñsk, Nowy Dwór
Mazowiecki i Garwolin. Bardzo dziêkujê pracownikom izby,
studentom, wolontariuszom pomagaj¹cym w izbowej akcji
„Bohater w masce” i „Korona z g³owy”, a tak¿e wszystkim
osobom, dziêki którym mogliœmy sprawnie rozdysponowaæ
sprzêt. Ogromne podziêkowania nale¿¹ siê lekarzom z mazo-
wieckich szpitali, którzy pomagali w dystrybucji w poszcze-
gólnych placówkach medycznych. Buduj¹ce jest, ¿e w tym
trudnym dla nas czasie, mimo obowi¹zków zawodowych, tak
wielu lekarzy zg³asza³o siê do izby, proponuj¹c swój udzia³
w dystrybucji sprzêtu. Poczucie œrodowiskowej jednoœci
w walce z pandemi¹ koronawirusa – to bilans naszej akcji.

Podczas gdy œrodowisko lekarskie nie pró¿nowa³o, próbuj¹c
w³asnymi si³ami za³ataæ dziury w niewydolnym systemie, de-
cydenci nie tylko nie wykorzystali idealnego momentu na rze-
teln¹ dyskusjê o stanie ochrony zdrowia i wprowadzenie istot-
nych zmian, lecz w mojej ocenie wykorzystali pandemiê, ¿eby
po cichu, w ustawie o tzw. tarczy 4.0, wprowadziæ zmiany
niekorzystne dla œrodowiska lekarskiego. Brawa dla medy-
ków skoñczy³y siê bardzo szybko.

Przyznajê, ¿e zmiana art. 37a kodeksu karnego, zwiêkszaj¹ca
nacisk na s¹dy, aby stosowa³y kary pozbawienia wolnoœci za
b³êdy medyczne, zamiast tzw. kar wolnoœciowych, zaskoczy³a

nasze œrodowisko. Nie chodzi tylko o moment wprowadzenia
tej regulacji (zaraz po wyrazach podziwu dla medyków) ani
nawet o anegdotyczny wrêcz tytu³ ustawy, w której znalaz³
siê ten zapis (ustawa o dop³atach do oprocentowania kredy-
tów frankowych). Ze zdumieniem przyjêliœmy fakt, ¿e prze-
pisy, przeciw wprowadzeniu których ostro protestowaliœmy
jeszcze niedawno, a które zosta³y wtedy przez prezydenta
odes³ane do Trybuna³u Konstytucyjnego, teraz niemal w tym
samym brzmieniu wprowadzono w ¿ycie pod pozorem walki
z epidemi¹.

Kierunkiem zmian legislacyjnych i sposobem ich wdra¿ania
mamy prawo siê niepokoiæ. Podczas gdy w³adze widz¹ regu-
lacje i paragrafy, my widzimy codzienne lekarskie problemy,
których rozwi¹zywanie rz¹dz¹cy w³aœnie nam utrudnili. Nie-
jednoznaczne decyzyjnie sytuacje? Ryzykowne zabiegi ope-
racyjne? Stosowanie leków off-label? Przecie¿ podejmowa-
nie akceptowalnego ryzyka w interesie chorego to lekarska
codziennoœæ. Ka¿dy lek ma dzia³ania niepo¿¹dane. Czy
w obawie przed wiêzieniem mamy nie leczyæ? Nie operowaæ?
Skoro tak wiele osób popiera dziœ system no-fault, czyli bez
orzekania o winie w przypadku b³êdu medycznego, dlaczego
regulacje ustawowe id¹ w odwrotnym kierunku? Przez utrud-
nienie naszej pracy uderz¹ w pacjentów! Postaramy siê zadaæ
rz¹dz¹cym te pytania i bêdziemy domagaæ siê odpowiedzi.
Jedna z doœwiadczonych lekarek powiedzia³a mi niedawno:
– Wykonywanie naszego zawodu coraz bardziej przypomina
chodzenie po Himalajach – nawet doœwiadczony wspinacz
mo¿e ³atwo wpaœæ w lodow¹ szczelinê. W mojej ocenie na-
szym g³ównym celem powinno dziœ byæ wymuszenie zmiany
sytuacji. I na tym bêdziemy siê w izbowych dzia³aniach kon-
centrowaæ. �

zakończyliśmy ogromne – jak na dotychczasowe doświadczenia izby – przedsięwzięcie
logistyczne, jakim była akcja dystrybucji środków ochrony indywidualnej otrzymanych
od Fundacji Lekarze Lekarzom. Podczas akcji rozdaliśmy prawie 12 tys. pakietów ŚOI,
dostarczyliśmy także sprzęt do placówek leczniczych. Pracownicy izby przemierzyli
setki kilometrów, aby dotrzeć do mazowieckich szpitali, stacji pogotowia ratunkowego
i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
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ekspertów wyjœcie, które mo¿na zastosowaæ na krótk¹ metê
i w pojedynczych szpitalach, jako rozwi¹zanie systemowe
siê nie sprawdzi, w³aœnie dlatego, ¿e brakuje kadr, by
np. sale operacyjne wykorzystywaæ rzeczywiœcie w trybie
24/7 i to nie przez kilka dni, ale przez co najmniej dwa,
trzy miesi¹ce.

Dlatego zarówno samorz¹d lekarski, jak i organizacje pra-
codawców oprotestowuj¹ pomys³ „nadganiania” kontraktów.
– Propozycja zrealizowania tych procedur do koñca czerw-
ca przysz³ego roku jest niewykonalna. Musimy z MZ i NFZ
zastosowaæ pewien algorytm, który zabezpieczy³by finanso-
wo realizacjê jednej dwunastej rocznego kontraktu. ¯aden
szpital nie jest w stanie odrobiæ procedur w ramach rycza³tu
– mówi³ w po³owie czerwca prof. Andrzej Matyja.

Brakuje armat, brakuje te¿ amunicji, czyli pieniêdzy. Co
prawda od 1 lipca do szpitali ma trafiæ dodatkowo nieco
ponad 300 mln z³ (dziêki czemu rycza³t wzroœnie o 3 proc.),
jednak te pieni¹dze, choæ nie s¹ znaczone, maj¹ zrekom-
pensowaæ wzrost wynagrodzeñ wynikaj¹cy z przepisów
ustawowych – wiadomo, ¿e bêdzie to jedynie czêœciowa
rekompensata. Resort zdrowia nie wie przy tym, jakie bêd¹
skutki odmro¿enia kwoty bazowej w ustawie o wynagro-
dzeniach minimalnych pracowników wykonuj¹cych zawo-
dy medyczne. Pozna je dopiero wtedy, gdy szpitale wyp³ac¹
pierwsze lipcowe wynagrodzenia, czyli w sierpniu. Kwota
bazowa roœnie skokowo, o ponad 700 z³ – z 4,2 do ponad
4,9 tys. z³. Mo¿na siê wiêc spodziewaæ, ¿e i koszty bêd¹
niema³e.

Szefowie szpitali uwa¿aj¹, ¿e 3-proc. wzrost wartoœci rycza³-
tu to krok w dobrym kierunku, ale jest zdecydowanie za ma³y,
¿eby przynieœæ rzeczywist¹ poprawê. Podwy¿ka powinna ich
zdaniem wynosiæ oko³o 10 proc. – Epidemia spowodowa³a
wzrost kosztów funkcjonowania szpitali. Byæ mo¿e te 300 mln
z³ sprawi, ¿e d³ug nie bêdzie narasta³ tak gwa³townie, ale na-
rastaæ bêdzie – ocenia prezes Matyja.

MA£GORZATA SOLECKA
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OPINIE

Przedsiêbiorstwo
o nazwie szpital

W Ministerstwie Zdrowia
oraz NFZ panuje przeko-
nanie, ¿e szpitale, jeœli do-

stan¹ na to kilka miesiêcy, poradz¹
sobie z nadrobieniem zaleg³oœci, ja-
kie naros³y od po³owy marca do dru-
giej po³owy maja, gdy rozpoczê³o siê
powolne (bardzo powolne) odmra¿a-
nie. P³atnik chce daæ placówkom do-
datkowe pó³ roku (w po³owie 2021 r.
koñczy siê pierwszy okres rozlicze-
niowy sieci szpitali i trzeba siê spo-
dziewaæ, ¿e na nastêpny, czteroletni,
sieæ zostanie zaplanowana ju¿ ina-
czej). Wed³ug samorz¹du lekarskiego,
ale równie¿ wed³ug mened¿erów szpi-
tali, nadganianie wykonania kontrak-
tu – zarówno w obszarze rycza³to-
wym, jak i w zakresie œwiadczeñ
kontraktowanych odrêbnie – trudno
sobie wyobraziæ.

Po pierwsze (po drugie, po trzecie itd.)
brakuje armat, czyli kadr. Podczas
Kongresu Wyzwañ Zdrowotnych On-
line wiceminister zdrowia S³awomir

Gadomski jeszcze pod
koniec maja przekony-
wa³ co prawda, ¿e s¹
szpitale, które w awa-
ryjnych sytuacjach (np.
w przypadku czasowe-
go wy³¹czenia z u¿ytku
czêœci sal operacyjnych
lub koniecznoœci na-

prawy sprzêtu) podejmowa³y wysi³ek
pracy na trzy zmiany, by kontrakt
w terminie wykonaæ. Jednak zdaniem

Szpital to nie fabryka. Nie jesteśmy w stanie nadgonić wykonania kontraktu,

„wyprodukować” więcej świadczeń – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Andrzej Matyja. Po co mówić o oczywistościach?

Brakuje armat,

brakuje też amunicji,

czyli pieniędzy.
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Samorz¹d lekarski, jak przypominano podczas briefingu,
jeszcze na pocz¹tku roku alarmowa³ o niedoszacowaniu
kontraktów i o tym, ¿e szpitalom grozi finansowa zapaœæ.
– Epidemia koronawirusa tylko pogorszy³a sytuacjê – mówi³
cz³onek Prezydium NRL Jerzy Friediger. – Przez ostatnie
cztery miesi¹ce szpitale notuj¹ œrednie niewykonanie ry-
cza³tu miêdzy 25 a 37 proc. Trudno zrobiæ za³o¿enie, ¿e
pieni¹dze, które dostaliœmy awansem na utrzymanie szpi-
tali, odrobimy. To nierealne, bo obowi¹zuje re¿im sanitar-
ny, który ogranicza liczbê osób przyjmowanych. Poza tym
wielu pacjentów unika szpitali, z drugiej strony wydajnoœæ
placówek jest ograniczona.

Choæ Ministerstwo Zdrowia zdaje siê sugerowaæ, ¿e szpita-
le powinny pracowaæ pe³n¹ par¹, przy pe³nym ob³o¿eniu, do
realizacji tej wizji nie tylko brakuje pracowników, ale i pa-
cjentów. Co prawda od drugiej po³owy maja pacjenci przy-
chodz¹ do szpitali na planowe zabiegi i operacje, ale w zwi¹z-
ku z zaostrzonym rygorem sanitarnym musi ich byæ mniej
ni¿ przed pandemi¹.

Osoby przyjmowane do szpitali trzeba pod-
dawaæ testom. Dobra wiadomoœæ jest taka,
¿e w pierwszej po³owie czerwca Ministerstwo
Zdrowia, m.in. po apelach samorz¹du lekar-
skiego oraz organizacji pracodawców, jasno
zadeklarowa³o: NFZ zap³aci za wykonane pa-
cjentom testy. Do tej pory czêœæ szpitali (rów-
nie¿ na Mazowszu) przeprowadza³a je dziê-
ki sponsorom zewnêtrznym, np. samorz¹dom
powiatowym czy wojewódzkim. Strategia
sprawdzania pacjentów i systematycznego te-
stowania personelu medycznego przynosi
efekty, bo w szpitalach pojawia siê zdecydo-
wanie mniej ognisk koronawirusa. Czêœciej
te¿ udaje siê wychwyciæ pojedyncze przypad-
ki zaka¿enia i dziêki temu zapobiec rozprze-
strzenianiu siê choroby. Ale obok dobrej wia-
domoœci s¹ i gorsze: hospitalizacja zwykle
trwa d³u¿ej, szpitale musz¹ zmniejszaæ po-
wierzchniê oddzia³ów, by wygospodarowaæ
strefê buforow¹, w której przebywaj¹ (jeœli
to mo¿liwe w wyizolowanych warunkach)
pacjenci czekaj¹cy na wynik testu (na szczêœcie stosunkowo
krótko, czas oczekiwania udaje siê zredukowaæ nawet do kil-
ku godzin). Tak czy inaczej – w szpitalu mo¿e przebywaæ
jednoczeœnie mniejsza ni¿ w normalnych warunkach liczba
pacjentów.

Tutaj w wykonaniu kontraktu, ale przede wszystkim w ko-
niecznej diagnostyce i w leczeniu pomo¿e przyspieszone
przesuniêcie œwiadczeñ w kierunku opieki ambulatoryjnej.
Eksperci w zasadzie jednog³oœnie przewiduj¹, ¿e pozytyw-
nym (choæ drogo okupionym) efektem koronawirusa, po-
dobnie jak upowszechnienie rozwi¹zañ telemedycznych,
bêdzie odejœcie od niepotrzebnego kierowania pacjentów
na hospitalizacje we wszystkich zakresach œwiadczeñ, któ-
re mo¿na wykonaæ w warunkach ambulatoryjnych.
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– Trzeba zrobiæ wszystko, by utrzymaæ pacjentów z dala od
szpitali – przekonywali uczestnicy panelu poœwiêconego pro-
blemom kardiologii podczas 8. Szczytu Zdrowie, zorganizo-
wanego w czerwcu w Warszawie. Aby „s³owo sta³o siê cia-
³em”, a raczej – aby postulowany od lat model opieki nad
pacjentem móg³ siê urzeczywistniæ, konieczne s¹ jednak zmia-
ny systemowe, choæby w zakresie finansowania ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej. – Koncepcja Ministerstwa Zdro-
wia idzie w tê stronê, o któr¹ my od dawna apelowaliœmy:
by pierwsza wizyta pacjenta by³a nawet dwukrotnie lepiej
wyceniona od pozosta³ych. Warto te¿ przemyœleæ, czy wy¿ej
(powiedzmy o 50 proc.) nie powinna byæ wyceniona wizyta
zamykaj¹ca leczenie w poradni specjalistycznej, ³¹cz¹ca siê
z przekazaniem pacjenta do POZ w celu kontroli jego stanu
zdrowia – mówi³ prof. Jaros³aw Dró¿d¿, kierownik Kliniki
Kardiologii CSK Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

Statystyki dotycz¹ce œmiertelnoœci w miesi¹cach pande-
micznych stanowi¹ wyzwanie dla epidemiologów – w mar-

cu i kwietniu zmar³o mniej Polaków ni¿ w analogicznym
okresie w ostatnich kilku latach. W maju zanotowano nie-
znacznie wiêcej (o oko³o 300) zgonów ni¿ wynosi œrednia
dla tego miesi¹ca. Polska nie tylko uniknê³a drastycznego
skoku liczby zgonów z powodu koronawirusa, co sta³o siê
udzia³em Wielkiej Brytanii, W³och, Hiszpanii, Belgii czy
Francji, ale wysz³a z pierwszej fali epidemii, jeœli chodzi
o œmiertelnoœæ, z tarcz¹. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e
skutki epidemii dla zdrowotnoœci spo³eczeñstwa bêdzie
mo¿na oceniæ dopiero za jakiœ czas – za rok, mo¿e nawet
za piêæ lat. Wtedy oka¿e siê, jak zmieni³a siê œmiertelnoœæ
z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia, z powodu nowotwo-
rów. Czy, last but not least, z powodu obci¹¿eñ psychicz-
nych spowodowanych pandemi¹ i jej skutkami, równie¿
ekonomicznymi. �
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Pod domem zobaczy³em kobietê
z rozbit¹ g³ow¹. Zna³em j¹, miesz-
ka³a niedaleko. By³a roztrzêsiona,

po twarzy sp³ywa³a jej krew. Zapyta³em,
co siê sta³o. Pijany m¹¿ rzuci³ w ni¹ czymœ
i rozci¹³ jej skórê na g³owie. Powiedzia-
³em, ¿e tak d³u¿ej byæ nie mo¿e, dzwoniê
na policjê. Us³ysza³em: – Nie, nie dzwoñ.

Do mieszkania znajomych, których odwie-
dziliœmy, przybieg³a zap³akana s¹siadka.
Jej m¹¿ szala³ w domu, pijany. Uciek³a,
ale zd¹¿y³ j¹ poturbowaæ. Bi³ j¹ regular-
nie. Powiedzieliœmy, ¿e dzwonimy na po-
licjê, bo kiedyœ w koñcu j¹ zabije, ¿e ich
dzieci prze¿ywaj¹ tragediê. Us³yszeliœmy:
– Nie, nie dzwoñcie.

Kolejna sprawa, która mn¹ wstrz¹snê³a, to
samobójstwo kole¿anki mojej ¿ony. ¯ona
opowiada³a mi o niej i o jej ojcu, znanym
bandziorze, który ci¹gle wy³adowywa³
emocje na wszystkich w rodzinie. Kiedy
wydawa³o siê, ¿e dziewczyna wreszcie sta-
nie na nogi, po kolejnym pobiciu wysz³a
z domu i… powiesi³a siê. Ona te¿ czêsto
mówi³a: – Nie dzwoñcie na policjê.

Co charakteryzuje te wszystkie wypadki?
Nieskutecznoœæ pomocy.

Ofiary nie chcia³y wezwania policji, gdy¿
ba³y siê, ¿e… bêdzie jeszcze gorzej.
Oprawca bowiem po takiej interwencji
wraca³ do domu i siê mœci³. Z czasem we-
sz³y niebieskie linie i pomoc instytucjo-
nalna, da³o siê odnotowaæ nieznaczn¹ po-
prawê. Lecz to nie jedna interwencja ma
uratowaæ ludzkoœæ, ale ca³y program re-
socjalizacji, psychologia, leczenie. Inter-
wencja policjanta w momencie, kiedy m¹¿
awanturuje siê po pijanemu, mo¿e zapo-
biec nieszczêœciu, np. œmierci ¿ony. Ale
gdy nie bêdzie jasnego planu leczenia, po-
stêpowania, ta pomoc bêdzie tylko odro-
czeniem œmierci ofiary.

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

Wa¿ne, ¿e Polak
i nie pije
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Te jaskrawe przyk³ady przywo³ujê w celu pokazania, ¿e nie
pojedyncze kary czy interwencje czyni¹ dobro, ale w³aœciwe
zdiagnozowanie problemu i dobre plany uzdrowienia sytuacji,
leczenia, postêpowania, oparte na wiarygodnych narzêdziach,
a najlepiej na przetestowanych rozwi¹zaniach.

Medycy stoj¹ w obliczu zmiany ustawy mówi¹cej o czymœ
zupe³nie innym ni¿ tzw. tarcza antykryzysowa, mianowicie
o zmianie art. 37a kodeksu karnego, która poœrednio wp³ywa
na zaostrzenie kar, np. za nieumyœlne spowodowanie œmierci.
Dotyczy to tak¿e lekarzy, którzy pope³nili b³¹d medyczny (co
mo¿e zdarzyæ siê ka¿demu, kto wykonuje zawód medyczny),
za który bêd¹ karani bezwzglêdnym wiêzieniem.

Mo¿na by powiedzieæ – za b³êdy o tak powa¿nym skutku, ja-
kim jest œmieræ cz³owieka, nale¿y karaæ surowo, wymuszaæ
wykonywanie zadania bezb³êdnie. Ale wspomniane zmiany
sprawi¹, ¿e lekarze bêd¹ unikaæ podejmowania odwa¿nych, ry-
zykownych decyzji w celu ratowania zdrowia i ¿ycia. Czasem
heroicznie i niestandardowo walczymy o czyjeœ ¿ycie, ale wi¹-
¿e siê to z du¿ym ryzykiem œmierci ze wzglêdu na stan pacjen-
ta, a nie podejmowane czynnoœci. S¹ sytuacje, w których ten
heroizm siê op³aca, ka¿de uratowane ¿ycie ma znaczenie.

Nowe przepisy spowoduj¹ te¿, ¿e komunikacja miêdzy me-
dykiem a pacjentem stanie siê jeszcze bardziej techniczna,
a raportowanie o dzia³aniach niepo¿¹danych jeszcze bardziej
sk¹pe ni¿ obecnie. Natomiast, i to jest najwa¿niejsze, nic nie
zmieni¹ w przypadkach, do których mia³y siê odnosiæ! Poza
tym pacjenci jeszcze bardziej strac¹ zaufanie do lekarzy, bêd¹
nastawieni roszczeniowo, bêd¹ przychodziæ na wizyty lekar-
skie z prawnikami, bêd¹ siê baæ!

Rozwi¹zaniem jest wypracowanie zaufania miêdzy sektorem
ochrony zdrowia i w³adz¹, miêdzy medykami i pañstwem, po
to, by lekarz sam przyzna³ siê do b³êdu, opisa³ go w raporcie,
a tym samym da³ mo¿liwoœæ analizy b³êdów, które s¹ pope³-
niane, by mo¿na by³o je naprawiaæ, buduj¹c m¹dry plan.

Bêd¹c w USA na urlopie, us³ysza³em rozmowê mieszkaj¹cych
tam Polaków. Babcia dowiedzia³a siê, ¿e wnuczka ma ch³opa-
ka, byæ mo¿e bêdzie œlub. Wiadomoœæ skwitowa³a: – Wa¿ne,
¿eby to by³ Polak i nie pi³! Myœlê, ¿e ktoœ z Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci z podobnie rozbudowanym procesem myœlowym
pisa³ nowy art. 37a kodeksu karnego. A politycy dopiero bili
nam brawo! Hipokryzja nie zna granic? �
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Odmra¿anie
Prof. JERZY BRALCZYK
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SŁOWA NA ZDROWIE

Odchudzamy się – czy w ten sposób
przestajemy być chudzi? Przecież kiedy
coś odtłuszczamy, przestaje być tłuste…
Czy odmładzając się, nie starzejemy się
więc? Przestajemy być młodzi? Ciekawe,
że nie ma czasownika odstarzać się…

O
dmra¿aj¹c coœ, sprawiamy, ¿e to przestaje
byæ zamarzniête – wyjête z zamra¿alnika
produkty, wczeœniej przez nas zamro¿one,

teraz nadadz¹ siê do u¿ytku. Odmroziliœmy je sobie
czy, czêœciej, rozmroziliœmy. Ale jak sobie odmro-
zimy rêce czy nos, to przeciwnie, gorzej do u¿ytku
siê nadadz¹ – wczeœniej by³y ciep³e i sprawne, te-
raz, jako odmro¿one, s¹ tak jakby zamro¿one, w ka¿-
dym razie zamarzniête, ju¿ nie tylko zmarzniête…

K³opoty z tymi przedrostkami. Takie od- czêsto coœ
likwiduje. Ale i przymno¿yæ mo¿e. Odklejone prze-
staje byæ sklejone, ale odpisane dodaje odpis; co od³o-
¿one, le¿y, ale co odpracowane, oddala negatywne
skutki wczeœniejszego braku pracy. A z odmra¿aniem
jest bardzo ciekawie, bo i bogata rodzina znaczeñ
dostarcza, i mróz wywo³uje ró¿ne skojarzenia…

Praindoeuropejskie mrgh znaczy³o ‘byæ kruchym’,
ale ju¿ pras³owiañskie mrzeti to ‘byæ zamarz³ym’.
Co zamarz³e, bywa kruche. Ale te¿ œliskie, wiêc nie-
przyjemne. Mierzieæ, a potem mierziæ, to do dziœ
‘byæ przykrym’. S¹ rzeczy, które nas mier¿¹.
A mrzn¹ti to by³o nie tylko ‘marzn¹æ’, ale i, po-
wiedzmy, ‘plugawieæ’. Co oblodzone, to œliskie,
wiêc mo¿e byæ wstrêtne… Mierziony to by³ ‘obrzy-
dliwy’. Obmierz³y.

A mamy przecie¿ jeszcze i mo-
rzenie (robi to z nami i g³ód,
i sen), co najczêœciej niedobre,
bo mo¿e do œmierci prowadziæ,
gdy kto zamorzony – ale i do-
brym bywa, gdy coœ siê umo-
rzy, jak d³ug na przyk³ad… Ale
to z innej bajki, mrzenie (mar-
cie?) to nie mro¿enie.

Wróæmy do obrzydliwoœci. Mo¿e zatem to, co odmro¿one,
zosta³o odobrzydliwione?

Niezupe³nie. Przestaliœmy siê wzdragaæ estetycznie na ró¿ne
zmarzliny, z czasem sfunkcjonalizowaliœmy zamarzanie i za-
mra¿anie. Ale finalnie chodzi nam o mo¿liwoœæ odmro¿enia
tego, co zamarzniête i zamro¿one. Tak¿e w przenoœni. Zapew-
ne s³usznie robimy, wprowadzaj¹c ograniczenia, które wywo-
³uj¹ pewne (w przenoœni) zatrzymania, stan, który jest podobny
do stanu osi¹ganego przez organizmy w bardzo niskiej tempe-
raturze. Coœ staje, zamiera, nie porusza siê. Na przyk³ad gospo-
darka czy ¿ycie towarzyskie. Co prawda niechêtnie mówimy
wtedy o zamra¿aniu, tej metafory nie lubimy – ale lubimy me-
taforê w nazywaniu przywracania tego, co zamro¿one, do sta-
nu pierwotnego, po¿¹danego. Odmra¿amy gospodarkê, odmra-
¿amy stosunki miêdzyludzkie (ta przenoœnia jest doœæ dawna
zreszt¹, te¿ w wymiarze miêdzynarodowym). A metafory mog¹
nam figle p³ataæ. Likwidujemy obostrzenia, coœ, co zaostrzone
zosta³o, przestaje takim byæ. Ale czy to znaczy, ¿e to têpimy?
Tu akurat jest tak, ¿e ostry bywa niedobry, ale têpy jeszcze gor-
szy. Trzeba uwa¿aæ…

Lubimy odmra¿aæ to, co powinno byæ ciep³e, likwiduj¹c skutki
zamro¿enia. Ale nie wszystko da siê odmroziæ bez ubocznych
skutków. A na pewno nie lubimy odmra¿aæ sobie niczego przez
nara¿anie na mróz. Odmra¿ajmy, co trzeba, nie odmra¿aj¹c
sobie ¿adnych organów… �

Co zamarzłe,

bywa kruche.

Ale też śliskie, więc

nieprzyjemne.
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MAREK BALICKI
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BEZ ZNIECZULENIA

Nieodgarniêty
poprzedniej zimy
œnieg

Wprowadzone rozwi¹zanie
zapewni³o wszystkim pla-
cówkom utrzymanie comie-

siêcznych przychodów na dotychczaso-
wym poziomie i w efekcie zachowanie
p³ynnoœci finansowej. By³o to wa¿ne w po-
cz¹tkowym, najtrudniejszym okresie epi-
demii. Wszak nigdy dot¹d
nie wyst¹pi³ tak gwa³tow-
ny spadek liczby udzielo-
nych œwiadczeñ i wyko-
nanych punktów. A to one
stanowi³y podstawê otrzy-
mania zap³aty okreœlonej
wysokoœci. Dalsze stoso-
wanie w takiej sytuacji za-
sady p³acenia za wykona-
ne us³ugi spowodowa³oby
szybko zapaœæ szpitalnic-
twa, co pog³êbi³oby dra-
matycznie kryzys w za-
kresie dostêpnoœci opieki zdrowotnej
niezwi¹zanej bezpoœrednio z leczeniem
COVID-19.

Stosowanie tego rozwi¹zania na d³u¿sz¹
metê to jednak pu³apka, bo co siê odwle-
cze, to nie uciecze. NFZ zosta³ bowiem

zobowi¹zany do finalnego rozliczenia wykonanych œwiad-
czeñ do koñca okresu wskazanego w umowie. Oznacza to,
¿e op³acone „zaliczkowo” us³ugi musz¹ byæ ostatecznie wy-
konane. I tu zaczynaj¹ siê schody. Dla wielu œwiadczenio-
dawców, zarówno szpitali, jak i placówek opieki specjali-
stycznej, pe³ne nadrobienie niewykonanych us³ug bêdzie po
prostu niemo¿liwe. A to grozi kryzysem, tyle ¿e odsuniêtym
w czasie.

Pierwszym z brzegu przyk³adem jest sytuacja, w jakiej znala-
z³y siê oddzia³y psychiatryczne. W ich przypadku obowi¹zuje
zasada okreœlonej stawki za dzieñ pobytu chorego na oddzia-
le. Wartoœæ umowy jest zwykle skalkulowana proporcjonal-
nie do liczby ³ó¿ek. Nadrobienie niewykonanych œwiadczeñ
jest praktycznie niemo¿liwe z powodu braku „nadmiarowych”
³ó¿ek. Kilka ewentualnych dostawek nie zawsze rozwi¹zuje
problem. Ubocznym efektem takiego sposobu p³acenia by³
zwykle wysoki poziom zajêtoœci ³ó¿ek. Epidemia spowodo-
wa³a jednak trwaj¹cy wiele tygodni odczuwalny spadek licz-

by przyjêæ. Nadrobiæ siê
tego nie da. Nie tylko
zreszt¹ z powodu braku
³ó¿ek. Podobnie jak
z nieodgarniêtym po-
przedniej zimy œniegiem
– nie da siê go odgarn¹æ
podczas kolejnej. Widaæ
przy okazji, ¿e hospitali-
zacji psychiatrycznych
mo¿e byæ mniej, a liczba
zrealizowanych œwiad-
czeñ wynika równie¿ ze
sposobu p³acenia.

Rozwi¹zaniem problemu „na teraz” jest wiêc szybkie przyjê-
cie zmian prawnych dotycz¹cych uproszczonego rozliczenia
za pierwszy okres epidemii. Powsta³a sytuacja daje te¿ asumpt
do g³êbszej refleksji nad sposobem finansowania us³ug. Opar-
cie siê wy³¹cznie na wykonanych punktach jak widaæ nie zda-
je egzaminu i przyczynia siê do nieefektywnoœci. �

Dla wielu świadczeniodawców,

zarówno szpitali, jak i placówek

opieki specjalistycznej, pełne

nadrobienie niewykonanych

usług będzie po prostu nie-

możliwe. A to grozi kryzysem,

tyle że odsuniętym w czasie.

W połowie marca minister zdrowia zmienił
rozporządzenie określające ogólne warunki
umów o udzielanie świadczeń. Dzięki temu
przez pół roku NFZ może wypłacać placów-
kom opieki zdrowotnej miesięczne transze
w wysokości 1/12 rocznej wartości umowy,
bez względu na liczbę wykonanych usług.
Potrzebny jest tylko wniosek zainteresowanego.
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Medycyna i ochrona zdrowia z dala od polityki?
Wolne żarty! Epidemia i walka z koronawiru-
sem udowodniły coś dokładnie przeciwnego.
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PAWE£ WALEWSKI

Szczepionka
odmro¿enia

Premier i minister zdrowia mieli
w po³owie czerwca dla Polaków
same dobre wieœci: epidemia jest

pod kontrol¹, której zazdroszcz¹ nam
znacznie bogatsze kraje; gdyby nie poje-
dyncze ogniska koronawirusa w kopal-
niach na Œl¹sku, liczba zaka¿eñ by³aby na
niewielkim i sta³ym poziomie; pod wzglê-
dem wykonywanych testów dobiliœmy do
czo³ówki; a jeœli gdzieœ jeszcze zdarzaj¹
siê zachorowania, to wy³¹cznie z winy lu-
dzi, którzy nie przestrzegaj¹ zaleceñ. Ale
zaraz, po co krêpuj¹ce ograniczenia, sko-
ro u progu lata odnieœliœmy tak spektaku-
larne zwyciêstwo nad pandemi¹?

To niejedyny przyk³ad nieporadnoœci rz¹-
du w polityce komunikacyjnej ze spo³e-
czeñstwem. Skutki w koñcu bêd¹ fatalne,
bo ludzie trac¹ zaufanie do przywódców,
kiedy widz¹, ¿e nie kieruj¹ siê oni logik¹,
lecz politycznym wyrachowaniem. A u nas
nie doœæ, ¿e nigdy nie poznaliœmy dorad-
ców opowiadaj¹cych siê za wyborem ta-
kiej lub innej strategii (co ju¿ samo w so-
bie jest skandalem), to z perspektywy
czasu coraz wyraŸniej widzimy, ¿e rz¹d
wydawa³ decyzje na podstawie kalenda-
rza wyborczego, niekoniecznie faktów
epidemiologicznych.

Minister zdrowia
wielokrotnie zmie-
nia³ zdanie na temat
zasadnoœci wpro-
wadzanych na czas
epidemii restrykcji,
wywo³uj¹c mêtlik
w g³owach ludziom,
którzy pocz¹tkowo
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uznawali go za wyroczniê. PóŸniej, gdy media zaczê³y nag³a-
œniaæ skandaliczne nadu¿ycia w resorcie zdrowia zwi¹zane
z zakupami respiratorów i œrodków ochrony osobistej (od in-
struktora narciarskiego, wytwórcy oscypków, handlarza bro-
ni¹), a on sam poœwiêci³ swój naukowy autorytet w imiê lojal-
noœci wobec partii, której jest funkcjonariuszem (gdy trzeba
by³o legitymizowaæ decyzje prezesa w sprawie terminu wy-
borów), kapita³ zaufania szybko wyparowa³. Nie ma siê co
dziwiæ, ¿e maseczki posz³y w k¹t, a w miastach zapomniano
o utrzymywaniu dystansu spo³ecznego.

Ka¿de pañstwo w ograniczonym zakresie ponosi odpowiedzial-
noœæ za zdrowie swoich obywateli, wiêc chc¹c zadbaæ o w³asne
bezpieczeñstwo, powinniœmy bardziej kierowaæ siê zdrowym
rozs¹dkiem, ni¿ liczyæ na wspania³omyœlnoœæ w³adzy. Ale trudno
podejmowaæ zdroworozs¹dkowe decyzje, kiedy ona stawia na
pierwszym miejscu swój polityczny interes, wprowadza chaos
i zaprzecza samej sobie. W innych krajach zastosowano tylko
te restrykcje, które mia³y podstawy naukowe, to znaczy istnia-
³y dowody, ¿e przynosz¹ skutek. By³y to jednak kroki konse-
kwentne, a komunikuj¹cy siê z opini¹ publiczn¹ politycy mieli
u boku ekspertów, którym od pocz¹tku ludzie ufali. Mo¿na za
przyk³ad stawiaæ Now¹ Zelandiê, Australiê, Niemcy, a nawet
Szwecjê, której strategia jest dla wielu kontrowersyjna, ale do-
piero czas poka¿e, czy nie najw³aœciwsza (zamiast zamra¿aæ
gospodarkê i zamykaæ wszystkich ludzi w domach, postawio-
no na naturalny proces budowania odpornoœci zbiorowej).

Na drugim biegunie znalaz³y siê takie kraje jak USA i Brazy-
lia, których przywódcy chcieli bagatelizowaæ zagro¿enie
wbrew naukowym ekspertom, no i Wielka Brytania, gdzie
doradcy premiera Johnsona, ciesz¹cy siê pocz¹tkowo autory-
tetem, z³amali wprowadzone przez siebie nakazy i musieli pod
naciskiem opinii publicznej solidnie siê z tego t³umaczyæ. Z³y
przyk³ad z góry katastrofalnie odbija siê bowiem na zachowa-
niu spo³eczeñstwa, dlatego na œwiecie skompromitowani po-
litycy o wiele czêœciej ni¿ w Polsce podaj¹ siê do dymisji.
U nas pojêcie odpowiedzialnoœci wœród przedstawicieli klasy
politycznej nie obowi¹zuje, wiêc premier po wizycie w re-
stauracji móg³ sobie drwiæ z prawa, a minister zdrowia nie
poniós³ konsekwencji za trefne geszefty. Coraz wiêcej osób
zadaje sobie pytania o sensownoœæ decyzji (takich jak nakaz
chodzenia po lesie w maskach) i luzowanie obostrzeñ akurat
wtedy, gdy pojawi³o siê wiêcej zaka¿eñ. To pytania o stan
pañstwa i jakoœæ zarz¹dzania kryzysowego, z którego rów-
nie¿ trzeba bêdzie tê w³adzê kiedyœ rozliczyæ. �

Maseczki poszły w kąt,

a w miastach zapomniano

o utrzymywaniu dystansu

społecznego.
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Epidemia sprawi³a, ¿e koronawirus

sta³ siê tematem numer jeden.

Mo¿na by³o odnieœæ wra¿enie,

¿e inne choroby zniknê³y.

A przecie¿ pacjenci onkologiczni

nie wyzdrowieli. Statystyki s¹

bezwzglêdne.

Z roku na rok chorych onkologicz-
nych przybywa. O oko³o 3 proc.
rocznie. Oczywiœcie, w przypad-

ku ka¿dego rodzaju nowotworu te licz-
by s¹ inne. Co roku w Polsce z powodu
chorób nowotworowych umiera 100 tys.
osób. Z powodu zaka¿enia koronawiru-
sem odnotowaliœmy dot¹d niespe³na 1,5
tys. zgonów. Skala porównania jest po-
ra¿aj¹ca i koronawirus nie tylko odwró-
ci³ uwagê od onkologii, ale przykry³
wstyd, bo trudno powiedzieæ, ¿e w tym
obszarze medycyny dzieje siê cokolwiek
pozytywnego.

W walce z nowotworem liczy siê

czas. Jakie konsekwencje dla

zdrowia pacjentów bêdzie mia³o

ograniczenie wizyt lekarskich

i badañ diagnostycznych

spowodowane epidemi¹?

Wiemy ze statystyk lekarzy rodzin-
nych i tych, którzy nadzoruj¹ wyko-
nanie œwiadczeñ medycznych w NFZ,
¿e w okresie pandemii wystawiono
o 40 proc. mniej kart DiLO ni¿ w ana-
logicznym okresie ubieg³ego roku. To
oznacza, ¿e tych 40 proc. chorych po-
jawi siê w naszych gabinetach z opóŸ-
nieniem, ju¿ nie z wczesn¹ faz¹ cho-
roby, ale z bardziej zaawansowan¹. Ta
fala jeszcze nie nadesz³a, lecz ju¿ od-
czuwamy zwiêkszenie liczby wizyt.
Mo¿liwoœci lekarzy s¹ na wyczerpa-
niu, a ob³o¿enia grafików dramatycz-
ne. Uwa¿am, ¿e nieuczciwe jest mó-

wienie publicznie, ¿e robimy jakiœ
krok w zakresie poprawy leczenia on-
kologicznego w Polsce. Dziennie
przypada na lekarza 30–40, a nawet
50–70 pacjentów. To siê po prostu nie
godzi! Pacjenci najczêœciej mówi¹
o tym, ¿e s¹ traktowani jak kolejny nu-
mer z kolejki, nie dostrzega siê ich
cz³owieczeñstwa, ich dramatu, po pro-
stu s¹ za³atwiani w trybie maszyno-
wym. A przecie¿ nie na tym polega
kontakt onkologa z osob¹ chor¹ na
raka. Wstyd przyznaæ, ale doœwiadcza-
my klêski cywilizacyjnej. W podobnej
sytuacji jest polska psychiatria. Pamiê-
tajmy, ¿e odnotowujemy ogromn¹ licz-
bê zachorowañ na choroby nowotwo-
rowe – przynajmniej 160 tys. rocznie,
a 300 tys. osób ¿yje z nowotworami.
To ogromna rzesza ludzi, których le-
czy niespe³na 1000 onkologów. Zaso-
by kadrowe w naszej specjalnoœci siê

Epidemia koronawirusa odwróciła uwagę od trudnej sytuacji w polskiej onkologii, a czas oczeki-
wania pacjentów na diagnozę wydłużył się – zwraca uwagę prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik,
kierownik Kliniki Onkologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu
Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, w rozmowie z Anettą Chęcińską.

To siê
nie godzi!

Z NASZEJ PRAKTYKI

F
o

t.
 A

. 
C

h
ę

c
iń

s
k
a

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 7–8/2020 (303–304)12  



kurcz¹, bardzo wielu z nas wchodzi
w wiek emerytalny. Tak¿e spora grupa
lekarzy robi specjalizacjê i wyje¿d¿a
z Polski.

Pacjenci odwo³ywali wizyty?

 Obawiali siê zaka¿enia?

Z pewnoœci¹ obawa przed spotkaniem
z wiêksz¹ grup¹ ludzi, przed zachoro-
waniem na chorobê wirusow¹ to-
warzyszy³a wielu. Ale te¿ mówimy
o dwóch ró¿nych grupach pacjentów.
O osobach z podejrzeniem choroby no-
wotworowej, które musz¹ przejœæ pe³-
ny proces diagnostyczny i rozpocz¹æ le-
czenie, oraz o chorych, którzy ju¿ s¹
leczeni i chc¹ czuæ siê bezpieczni. St¹d
te niezwyk³e re¿imy. Muszê przyznaæ,
¿e œrodowisko onkologiczne stanê³o na
wysokoœci zadania i praktycznie w ¿ad-
nym oœrodku nie dosz³o do tragedii, za-
ka¿eñ, zamykania oddzia³ów. Warto to
podkreœliæ.

Oczekuj¹cy na diagnostykê byli

w sytuacji trudniejszej.

Tak, gdy¿ pracownie diagnostyczne
ograniczy³y przyjêcia. Mówimy o tomo-
grafii komputerowej, rezonansie, o ul-
trasonografii, nie wspominaj¹c nawet
o mo¿liwoœci weryfikowania zmian
stwierdzonych w badaniach obrazo-
wych, weryfikowania badaniem biop-
syjnym, rozpoznania histopatologiczne-
go. Chcê jeszcze powiedzieæ wa¿n¹
rzecz. Gdy Ministerstwo Zdrowia syp-
nê³o pieniêdzmi na refundacjê badañ TK
i MR, zwiêkszono ich liczbê. Nie wiem,
czy siê to nam op³aci³o, gdy¿ czas ocze-
kiwania na opis wyd³u¿y³ siê i siêga obec-
nie 5–7 tygodni. To du¿o. A mamy na
uwadze wczesne wykrywanie nowotwo-
rów. Kiedy wprowadzaliœmy kartê
DiLO, czas oczekiwania na pe³n¹ diagno-
stykê wynosi³ 80–82 dni, po wprowadze-
niu kart DiLO skróci³ siê do 77–78.

COVID-19 spowodowa³, ¿e praw-
dopodobnie wróciliœmy do stanu
sprzed kart. A byæ mo¿e terminy
uleg³y dalszemu wyd³u¿eniu.

Mimo prób reform, apeli

œrodowiska medycznego i pa-

cjentów, niewiele siê zmienia,

a chorzy wci¹¿ czekaj¹ w kolej-

kach. Co zawodzi? Czego bra-

kuje onkologii?

Po pierwsze pieniêdzy, po drugie dobrej
organizacji systemu. Po trzecie kadr
medycznych, onkologów. Logistyka w
systemie przep³ywu chorych wymaga
usprawnienia. To s¹ b³êdy wci¹¿ powie-
lane. Trudno powiedzieæ, czy ministro-
wie zdrowia obejmuj¹ to stanowisko, bo
maj¹ ambicje polityczne, czy dlatego, ¿e
maj¹ wizjê, któr¹ pragn¹ realizowaæ, ale
moim zdaniem brakuje im gruntowne-
go przygotowania do prowadzenia po-
lityki na tak wysokim szczeblu. I to od-
bija siê na poziomie opieki zdrowotnej,
tym bardziej ¿e jest ogromny opór œro-
dowiska politycznego przed radykalny-
mi zmianami, czyli skierowaniem zde-
cydowanie wiêkszego strumienia
pieniêdzy do systemu ochrony zdrowia.
To musi byæ nie 6,6 proc., nie 6,8 proc.,
tylko co najmniej 8 proc. PKB, po to,
¿eby kszta³ciæ wiêksz¹ liczbê lekarzy,
a potem zatrzymaæ ich w Polsce.
A tak¿e, ¿eby zdecydowanie podnieœæ
poziom kszta³cenia i wymagañ, zapo-
biec powstawaniu pseudoszkó³ me-
dycznych, których wyk³adowcy ucz¹
na trzech, czterech uczelniach jedno-
czeœnie. Nie mo¿na „produkowaæ”
lekarzy, nie zwracaj¹c uwagi na po-
ziom kszta³cenia, bo skutki odbijaj¹
siê na pacjentach. Konieczna jest
zatem zmiana myœlenia o ochronie
zdrowia.

Narodowa Strategia Onkologicz-

na na lata 2020–2030 to kolejny

plan dla onkologii. Uda siê?

Strategia nie zawiera nowych elemen-
tów, to kopiowanie tego, co ju¿  by³o.
¯ycie onkologiczne w Polsce koncen-
truje siê wokó³ centrów onkologii i za-
le¿nych od nich placówek. Natomiast
rozwój niezale¿nych jednostek, zw³asz-
cza tych w oœrodkach akademickich, jest
ograniczony. Potrzebujemy zwrotu w ro-

zumieniu, czym jest nowoczesna onko-
logia. Nie chodzi o to, ¿eby mieæ oœrod-
ki, które lecz¹ i skupiaj¹ wykwalifiko-
wan¹ kadrê. Musi rozwijaæ siê ¿ycie
akademickie, niezbêdne jest inwestowa-
nie w kadrê naukow¹, potrzebne s¹ set-
ki doktoratów i habilitacji, dziesi¹tki
profesur. Dorobek na miêdzynarodo-
wym poziomie. Niestety, polska onko-
logia na poziomie miêdzynarodowym
jest prawie niewidoczna.

Czym zatem mo¿emy siê pochwaliæ?

Myœlê, ¿e pojedynczymi placówkami
w obrêbie du¿ych oœrodków. Nawet po-
ziom poszczególnych placówek w jed-
nym instytucie jest ró¿ny. Wynika to
m.in. z ograniczonych zasobów kadro-
wych. Wybór kandydatów do prowadze-
nia tych placówek jest ubogi, bowiem
zajmujemy siê specjalizowaniem, ale nie
kszta³cimy kadr odpowiednich do pro-
wadzenia licznych niezale¿nych intelek-
tualnie placówek. I d³ugo sytuacja siê
nie zmieni, gdy¿ brakuje na takie dzia-
³ania pieniêdzy. Powinny powstawaæ
nowe oœrodki, do których trafialiby m³o-
dzi, bardzo ambitni ludzie, robi¹cy ba-
dania, maj¹cy pomys³y, którym  pañstwo
oferowa³oby znacz¹ce œrodki na granty
i rozwój. Tymczasem mamy Narodowe
Centrum Nauki, gdzie o przyznaniu

grantu decyduje pozycja promotora,
a nie m³odego lekarza. Do zrobienia jest
zatem bardzo du¿o.

Czy jest nadzieja na poprawê?

Na pewno, ale potrzebujemy radykalnej
zmiany myœlenia i dop³ywu œwie¿ej
krwi. �

Ta fala jeszcze nie nadeszła,

lecz już odczuwamy zwiększenie

liczby wizyt. Możliwości lekarzy

są na wyczerpaniu, a obłożenia

grafików dramatyczne.

Musi rozwijać się życie

akademickie, niezbędne

jest inwestowanie w kadrę

naukową, potrzebne są setki

doktoratów i habilitacji,

dziesiątki profesur. Dorobek

na międzynarodowym

poziomie.
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Najprostsza odpowiedŸ: nie wia-
domo. Od zapowiedzi minê³o
ju¿ ponad 3,5 miesi¹ca, projekt

ma – wed³ug ubiegaj¹cego siê o reelek-
cjê Andrzeja Dudy i jego wspó³pracow-
ników – trafiæ do Sejmu (jako projekt pre-
zydencki, to znaczy niepodlegaj¹cy
konsultacjom publicznym) lada moment.
To wa¿ne, bo dwa sztaby konkurentów
– W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza i Ra-
fa³a Trzaskowskiego – niespe³nion¹
obietnicê powo³ania Funduszu Medycz-
nego wpisa³y na listê zarzutów wobec
Andrzeja Dudy.

Mo¿na siê wiêc spodziewaæ, ¿e pro-
jekt rzeczywiœcie do Sejmu dotrze.
Diabe³ tkwi w szczegó³ach i wszyst-
ko wskazuje, ¿e powodów do radoœci
– z punktu widzenia pacjentów oraz
ca³ego  systemu  ochrony  zdrowia
– brak. Dlaczego? Oczywiœcie przy-
czyn¹ s¹ pieni¹dze.

Pieni¹dze i polityka to grzech pierwo-
rodny tego projektu. Andrzej Duda
obieca³ Fundusz Medyczny, ¿eby
„przykryæ” swoj¹ decyzjê o podpisa-
niu ustawy dotycz¹cej przekazania

niemal 2 mld z³ rocznie (w ci¹gu piêciu lat to blisko 10 mld
z³) mediom publicznym. Opozycja chcia³a, by zamiast te-
lewizji publicznej, która otrzyma³a lwi¹ czêœæ œrodków,
z dodatkowych pieniêdzy skorzysta³ system ochrony zdro-
wia, zw³aszcza onkologia. Prezydent d³ugo siê waha³,
a raczej d³ugo prowadzi³ targ polityczny. ¯¹da³ m.in. g³o-
wy Jacka Kurskiego oraz zgody rz¹du na dodatkowy stru-
mieñ pieniêdzy, by w czasie kampanii wyborczej opozycja
nie mog³a szermowaæ argumentem, ¿e prezydent pozbawi³
chorych na raka pieniêdzy umo¿liwiaj¹cych szybsze i lep-
sze leczenie.

Prawo i Sprawiedliwoœæ przysta³o na ¿¹dania g³owy pañstwa.
Jacek Kurski odszed³, a prezydent, maj¹c u boku premiera
Mateusza Morawieckiego, zapowiedzia³ dodatkowe 2,75 mld
z³ na Fundusz Medyczny.

Minê³o kilkanaœcie tygodni. Jacek Kurski po utracie stano-
wiska prezesa zosta³ najpierw doradc¹ zarz¹du TVP, potem
cz³onkiem zarz¹du. Wszystko wskazuje, ¿e lada dzieñ po-
wróci na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Co z Fun-
duszem Medycznym? Prezydent obiecywa³, ¿e zacznie dzia-
³aæ jeszcze w tym roku. Tak siê jednak na pewno nie stanie.
Poza tym nie bêd¹ to wcale dodatkowe pieni¹dze na zdro-
wie. Dotacja z bud¿etu pañstwa zostanie wliczona do puli
wynikaj¹cej z ustawy 6 proc. PKB. To zaœ oznacza ni mniej,
ni wiêcej, ¿e bud¿et pañstwa i tak te pieni¹dze musia³by prze-
kazaæ, w formie dotacji, do Narodowego Funduszu Zdro-
wia, aby wype³niæ przepisy „mapy drogowej” dochodzenia
do 6 proc. PKB na zdrowie. 2,75 mld z³ – zak³adaj¹c, ¿e
w³aœnie taka kwota zostanie ostatecznie zarezerwowana dla
Funduszu Medycznego – zmniejszy bud¿et p³atnika.

Rz¹d stara siê ju¿ w tej chwili ostro¿nie to komunikowaæ.
– Obci¹¿enia, które szacujemy na 2021 r. z tytu³u zmniej-
szonej sk³adki chocia¿by zdrowotnej do funduszu, obci¹¿e-
nia bud¿etu, który bêdzie musia³ uzupe³niæ te nak³ady, bêd¹
doœæ du¿e. Dzisiaj jestem bli¿szy wersji (ale nie zosta³o to
jednoznacznie przes¹dzone), ¿e bêd¹ to œrodki w ramach
6 proc. – mówi³ podczas jednej z czerwcowych debat
wiceminister S³awomir Gadomski.

#SPRAWDZAM
Fundusz Medyczny,
czyli dodatkowe pieni¹dze w zdrowiu?
Nie do koñca

MEDIA

Na początku marca prezydent Andrzej
Duda obiecał utworzenie Funduszu
Medycznego dysponującego kwotą niemal
3 mld zł, z którego miały być finansowane
m.in. innowacyjne terapie w onkologii
i chorobach rzadkich. Ważne, że miały
to być dodatkowe środki z budżetu
państwa. A jaka jest rzeczywistość?
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PAWE£ KOWAL

Wirus na medialnym
poligonie

Na zarzut, ¿e pieni¹dze przekazane na Fundusz Medyczny to
nie bêd¹ obiecane „dodatkowe œrodki”, Gadomski odpowie-
dzia³, ¿e w momencie sk³adania przez Andrzeja Dudê dekla-
racji, czyli w marcu, sytuacja by³a zupe³nie inna. – W marcu
faktycznie planowaliœmy dalszy wzrost sk³adki, utrzymanie
poziomu bezrobocia itd. To wtedy obiecane pieni¹dze musia-
³yby byæ dodatkowymi œrodkami, bo na 6 proc. w ogromnej
czêœci sk³ada³oby siê to, co ma dzisiaj minister zdrowia, i to,
co jest w NFZ. Wtedy rzeczywiœcie by³a mowa o dodatko-
wych œrodkach i takie za³o¿enie zosta³o przyjête. Natomiast
je¿eli planowaliœmy wstêpnie, ¿e dotacje z bud¿etu pañstwa
do systemu ochrony zdrowia wynios¹ 3–4 mld, a dzisiaj

szacujemy, ¿e nawet 10–11 mld z³, to pewnie bêdzie trudno
o kolejne dodatkowe œrodki.

To hiobowe wieœci dla p³atnika i ca³ego systemu ochrony zdro-
wia. Co prawda nie ma jeszcze projektu planu finansowego
NFZ, ale z nieoficjalnych informacji, p³yn¹cych z oddzia³ów
funduszu, wynika, ¿e na pokrycie kosztów œwiadczeñ w roku
2021 NFZ bêdzie potrzebowa³ (uwzglêdniaj¹c wy³¹cznie zo-
bowi¹zania wynikaj¹ce z obecnych regulacji) o ponad 10,5
mld z³ wiêcej ni¿ w 2020. �

Ma³gorzata Solecka

hamulcem dla rz¹dz¹cych
– ¿eby nie przesadzali
z lockdownem.

Tymczasem racje medycz-
ne pozostan¹ aktualne, bo
w wielu krajach po znie-
sieniu covidowych za-
ostrzeñ wzrasta liczba zachorowañ. Lekarze bêd¹ mówiæ, ¿eby
zostaæ w domu, nie kontaktowaæ siê, odwo³ywaæ wielkie im-
prezy. Przeciw tym argumentom pojawi¹ siê inne. Ludzie biz-
nesu bêd¹ opowiadaæ o straconych zarobkach i samobójstwach
pope³nionych przez w³aœcicieli firm, którzy zbankrutowali.
Przesadzam trochê, ale te przeciwstawne racje bêd¹ siê zde-
rzaæ a¿ do wynalezienia szczepionki i podania jej setkom mi-
lionów ludzi. W tym sensie œwiat po koronawirusie faktycz-
nie nie bêdzie ju¿ taki sam.

Arbitrami bêd¹ pewnie politycy. Dla nich najwa¿niejsze, by
w mediach nie pokazywano konaj¹cych (choæby ma³o licz-
nych) chorych, którzy nie mog¹ skorzystaæ z respiratora. Tych,
którzy nie dostan¹ szansy na wyleczenie wy³¹cznie ze wzglê-
du na niedomagania finansowe s³u¿by zdrowia. To nie zaufa-
nie do wiedzy i nie szacunek dla lekarskich porad zadecydo-
wa³y w marcu o wprowadzeniu obostrzeñ na ca³ym œwiecie.
To respekt wobec medialnego obrazka by³ tym motorem. Pa-
radoksalnie podobnie mo¿e byæ jesieni¹, gdy znów trzeba bê-
dzie decydowaæ: zdrowie czy gospodarka. Gorzka to satys-
fakcja dla medyków, ale tym razem politycy mog¹ ich
pos³uchaæ. �

Na naszych oczach nast¹pi³o coœ niespotykanego
w ostatnich stuleciach, coœ czego nie by³o ani
w czasie I, ani II wojny œwiatowej, ani w stanie

wojennym. Okaza³o siê, ¿e mo¿na wy³¹czyæ na wiele tygodni
du¿¹ czêœæ gospodarki, a niezadowolenie ludzi przysypaæ go-
tówk¹. Mo¿e najpowa¿niejsz¹ konsekwencj¹, jaka nas dotknê-
³a, s¹ depresje i psychiczne k³opoty wielu odizolowanych
w domach ludzi. Wraz z zamkniêciem obywateli skoczy³y sta-
tystyki przemocy domowej, rozwodów, k³ótni i rozstañ.

Trudno powiedzieæ, czy bogate zachodnie gospodarki wy-
trzymaj¹ kolejne zamkniêcia, jeœli jesieni¹ oka¿e siê, ¿e wio-
senny atak wirusa by³ tylko przygrywk¹ do czegoœ znacznie
powa¿niejszego. Niepewnoœæ, ile wytrzyma bud¿et, oraz do-
³ek psychiczny spo³eczeñstwa bêd¹ w przysz³oœci g³ównym

Czas po pandemii? Ludzie mówią „w czasie

pandemii to albo tamto”. W rzeczywistości
chodzi im o to, że skończył się lockdown, czyli
zniesiono zakaz wychodzenia z domu (przy
okazji przyswoiliśmy nowe angielskie słówko).
Pandemia będzie trwała, liczba zachorowań
pewnie się jeszcze zwiększy, a wirus będzie
mutował. Zachodni świat przećwiczył zacho-
wania w czasie kryzysu, które prawdopodobnie
będą jeszcze niejeden raz stosowane
w podobnych sytuacjach.

Okazało się, że

można wyłączyć

na wiele tygodni

dużą część

gospodarki,

a niezadowolenie

ludzi przysypać

gotówką.
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W
ielu polityków uwa¿a, ¿e zdrowie mo¿e czekaæ w kolejce. Jako

organizatorzy chcemy, ¿eby idee, które zrodz¹ siê podczas tego

spotkania, wywo³a³y ponadpolityczn¹ dyskusjê o tym, jak wszy-

scy mo¿emy stan¹æ z sercem po stronie zdrowia. Bo zdrowie jest i bêdzie

priorytetem – powiedzia³ na pocz¹tku debaty, która odby³a siê 4 czerwca
w siedzibie OIL, prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie £ukasz
Jankowski.

Chêci do dyskusji zabrak³o zaproszonym do udzia³u w spotkaniu: Krzyszto-
fowi Bosakowi, Andrzejowi Dudzie i Rafa³owi Trzaskowskiemu. Nie przy-
byli tak¿e Robert Biedroñ i Szymon Ho³ownia, którzy odwo³ali swój udzia³
na dzieñ przed debat¹ (pierwszy w reakcji na decyzjê drugiego). – Trudno
zrozumieæ, czemu politycy ubiegaj¹cy siê o najwa¿niejsze stanowisko w pañ-
stwie ogl¹daj¹ siê na siebie nawzajem, a nie bior¹ pod uwagê oczekiwañ
obywateli – stwierdzi³ w wypowiedzi dla mediów prezes Jankowski, nawi¹-
zuj¹c do badañ opinii spo³ecznej pokazuj¹cych, ¿e dla oko³o 80 proc. ankie-
towanych ochrona zdrowia stanowi najwa¿niejszy problem w Polsce.

Ostatecznie w debacie prowadzonej przez
rzeczniczkê OIL w Warszawie, redaktor na-
czeln¹ „Pulsu” Renatê Jezió³kowsk¹ i dzien-
nikarkê medyczn¹ Aleksandrê Kurowsk¹
wzi¹³ udzia³ tylko W³adys³aw Kosiniak-Ka-
mysz. Aktywnie g³os zabierali lekarze: Maria
K³osiñska, Micha³ Gontkiewicz i Maciej No-
wak. Wœród poruszanych przez nich kwestii
dominowa³y realne, codzienne problemy sys-
temu ochrony zdrowia, m.in. kolejki do spe-
cjalistów, niedofinansowanie, braki kadrowe
w zawodach medycznych. Znalaz³o siê jed-
nak te¿ miejsce dla spraw mniej oczywistych,
a wa¿nych dla œrodowiska medycznego, takich
jak system no-fault.

Maria K³osiñska zwróci³a uwagê na to, ¿e
ochrona zdrowia w Polsce opiera siê na pracy
medyków ponad si³y. – Epidemia dowiod³a,
¿e wszystkie zawody medyczne s¹ równie wa¿-
ne, i pozwoli³a na wyci¹gniêcie wniosków na
przysz³oœæ – podkreœli³a. Lekarka pyta³a, które

Z sercem
po stronie zdrowia

Większość polityków zaproszonych na debatę „Z sercem po stronie zdrowia”,
zorganizowanej dla kandydatów na prezydenta RP przez OIL w Warszawie, nie
odważyła się na rzeczową rozmowę z lekarzami. Jedyny obecny z zaproszonych
– Władysław Kosiniak-Kamysz – konfrontował swoje opinie z pustymi krzesłami.

DEBATA
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z tych wniosków kandydaci chcieliby zrealizowaæ w pierw-
szej kolejnoœci, jeœli wygraj¹ wybory. Oczekiwa³a te¿ de-
klaracji, czy lekarze i pacjenci mog¹ liczyæ na inicjatywê
ustawodawcz¹ realizuj¹c¹ postulaty œrodowiska medycz-
nego w sprawie znacznego zwiêkszenia finansowania ochro-
ny zdrowia.

Maciej Nowak przypomnia³, ¿e szpitale s¹ zawsze najdro¿-
szym elementem wszystkich systemów ochrony zdrowia,
a Polska – jak ka¿dy kraj – boryka siê z ograniczonymi
zasobami. Poprosi³ te¿ kandydata na prezydenta o przed-
stawienie jego pogl¹du na rolê prywatnej i publicznej
ochrony zdrowia w zaspokajaniu zró¿nicowanych potrzeb
pacjentów.

Micha³ Gontkiewicz z kolei pyta³, jak¹ kandydaci maj¹ wizjê
organizacji pracy placówek ochrony zdrowia podczas epide-
mii, by nie ograniczaæ dostêpu do leczenia pacjentom cierpi¹-
cym na inne choroby ni¿ COVID-19.

W debacie przewidziana by³a minuta na od-
powiedŸ na ka¿de pytanie. Oprócz pytañ ze
strony prowadz¹cych i lekarzy przedstawio-
no tak¿e wylosowane spoœród przys³anych
wczeœniej przez media. W³adys³aw Kosiniak-
Kamysz mówi³ o swoich pomys³ach na re-
formê systemu ochrony zdrowia. – Odd³u¿e-
nie szpitali ,  dofinansowanie leczenia,
skrócenie i uproszczenie procedur oraz pod-
niesienie wynagrodzeñ. To cztery ogólne
zagadnienia, które s¹ w moim programie
– wyjaœni³. Przyzna³ te¿, ¿e nie da siê jego
pomys³ów wcieliæ w ¿ycie bez postulowane-
go przez œrodowisko medyczne wzrostu na-
k³adów na ochronê zdrowia zaproponowane-
go w obywatelskim projekcie ustawy.
Zadeklarowa³ tak¿e, ¿e jako prezydent sko-
rzysta³by z przys³uguj¹cej mu inicjatywy
ustawodawczej, by te przepisy przed³o¿yæ
parlamentowi. W zaplanowanym na zakoñ-

czenie dwuminutowym podsumowaniu stwierdzi³, ¿e ¿a³u-
je nieobecnoœci innych kandydatów. – Myœlê, ¿e siê po pro-
stu bali. Bali siê trudnych merytorycznych pytañ. Nie maj¹
pomys³u na ochronê zdrowia, zapewniaj¹, ¿e jest ona prio-
rytetem, ale mówi¹ to tylko na konferencjach prasowych,
na których licytuj¹ siê has³ami o 6 proc., 6,8 proc. lub 6,7
proc. PKB na ochronê zdrowia.

– Ale nic za tym nie idzie – oceni³ i doda³: – Dziêkujê wszyst-
kim, którzy nas, polityków, mobilizuj¹ [do przeprowadzania
zmian – red.], w tym lekarzom za ich heroiczn¹ walkê.

Ze strony izby debatê podsumowa³a Renata Jezió³kowska:
– Jako izba mo¿emy z³o¿yæ obietnicê zupe³nie niewyborcz¹,
uniwersaln¹, ¿e zawsze bêdziemy „z sercem po stronie zdro-
wia” i zamierzamy nadal podejmowaæ inicjatywy, których
celem jest walka o lepsz¹ ochronê zdrowia. �

Micha³ Niepytalski
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Debata
 Media zapowiada³y i relacjonowa³y nasz¹ debatê „Z ser-

cem po stronie zdrowia”. „Takiej debaty nigdy wczeœniej nie
by³o. Pomys³ jest niezwyk³y, ale i sytuacja jest niezwyk³a”
– komentowa³a politolog dr hab. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
z Uniwersytetu Warszawskiego na podyplomie.pl w artykule
zapowiadaj¹cym wydarzenie. Informacje o planowanej deba-
cie pojawi³y siê m.in. na interia.pl, wpolityce.pl, media-

narodowe.com, pulsciechanowa.pl.

 Polsatnews.pl podkreœla³, ¿e z szeœciu goœci zaproszonych
przez lekarzy na debatê przyby³ jedynie W³adys³aw Kosiniak-
-Kamysz, kandydat na prezydenta z Polskiego Stronnictwa
Ludowego. On sam wypowiedzia³ siê nastêpuj¹co: „Szkoda,
¿e inni kandydaci nie mieli odwagi rozmawiaæ. Byæ mo¿e
nie maj¹ pomys³u na zmiany. Jako lekarz mam lepsze przy-
gotowanie, ale to nie zwalnia ich z obowi¹zku rozmowy.
Nie pokazali serca dla ochrony zdrowia. Ja bêdê je mia³
jako prezydent”.

 O zlekcewa¿eniu tematu zdrowia pisano na portalu Wirtu-

alna Polska: „Wybory prezydenckie ju¿ 28 czerwca, kampa-
nia ruszy³a pe³n¹ par¹. W dobie pandemii koronawirusa zdro-
wie jest tematem, który powinien pojawiæ siê na ustach
kandydatów – mówi¹ medycy”.

 WypowiedŸ prezesa OIL na ten temat przytoczy³ „News-

week”: „Politycy mówi¹ o ochronie zdrowia wtedy, kiedy im
siê to op³aca. Gdy maj¹ szansê merytorycznej rozmowy, nie
korzystaj¹ z niej. Mam wra¿enie, ¿e polityczne kalkulacje s¹
wa¿niejsze dla kandydatów ni¿ merytoryczna debata o ochro-
nie zdrowia”. Relacje z debaty publikowane by³y równie¿ m.in.
na: podyplomie.pl, bml.pl, mp.pl, federacjaonkologiczna.pl.

 Temat debaty naszej OIL wróci³ po debacie w TVP. Co-

wzdrowiu.pl: „W pierwszej debacie, zorganizowanej przez
TVP, ¿adne pytanie o zdrowie siê nie pojawi³o, choæ niektórzy
kandydaci do niego nawi¹zali. W drugiej temat pojawi³ siê na
koniec, ale nie dotyczy³ problemów, z jakimi zmagaj¹ siê pa-
cjenci, lecz szczepieñ przeciwko koronawirusowi, których jesz-
cze nawet nie ma”.

 O debacie mowa by³a równie¿ w „Fak-

tach po po³udniu”: „Dwa tygodnie temu
warszawscy medycy z Okrêgowej Izby Le-
karskiej zaprosili szeœciu kandydatów na
debatê o zdrowiu, ¿eby us³yszeæ, co kan-
dydaci maj¹ na ten temat do powiedze-
nia i ¿eby podzieliæ siê z nimi najwiêk-
szymi problemami s³u¿by zdrowia”.

MEDIA

#W ETERZE
W ostatnich tygodniach w mediach byliśmy
obecni w materiałach dotyczących naszej
debaty „Z sercem po stronie zdrowia” i akcji
rozwożenia pakietów ŚOI dla lekarzy.
Dziennikarze zwracali się do nas o komentarze
w sprawach związanych z epidemią, z przepi-
sami prawa, problemami systemowymi,
telemedycyną, prosili o wypowiedzi odnoszące
się do zjawiska hejtu i tzw. celebrytyzacji.
O tym, co szkodliwe i niepokojące, a także
co słuszne i ważne, należy głośno mówić.
Dlatego dbamy o to, by głos środowiska był
dobrze słyszalny zarówno w przekazach
ogólnopolskich, jak i lokalnych.

 Nieobecnoœæ wiêkszoœci kandydatów to tak¿e w¹tek przy-
wo³any na demagog.org.pl: „Na 4 czerwca br. Okrêgowa Izba
Lekarska w Warszawie zaplanowa³a prezydenck¹ debatê na
temat zdrowia, któr¹ nazwano »Z sercem po stronie zdrowia«.
Organizatorzy przedsiêwziêcia zaprosili na wydarzenie: Ro-
berta Biedronia, Krzysztofa Bosaka, Andrzeja Dudê, Szymo-
na Ho³owniê, W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza oraz Rafa³a
Trzaskowskiego. Pocz¹tkowo udzia³ w debacie potwierdzi³o
trzech kandydatów: Robert Biedroñ, Szymon Ho³ownia i W³a-
dys³aw Kosiniak-Kamysz”.
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Pakiety ŚOI
dla lekarzy z Mazowsza

 O akcji, w ramach której docieraliœmy z pakietami ŒOI do
lekarzy z ró¿nych czêœci Mazowsza, pisa³ Medexpress: „Oko-
³o 2 tys. km w nieca³e dwa tygodnie pokonali pracownicy izby
rozwo¿¹cy œrodki ochrony osobistej do 14 miast Mazowsza.
Akcja wydawania lekarzom pakietów w siedzibie OIL w War-
szawie zakoñczy³a siê”.

 Akcjê opisywa³o wiele lokalnych mediów. Artyku³ uka-
za³ siê m.in. w „Gazecie Wyborczej Radom”, gdzie przy-
toczono wypowiedŸ Mieczys³awa Szatanka, wiceprezesa
ORL w Warszawie i kierownika Oddzia³u Ginekologicz-
no-Po³o¿niczego Radomskiego Szpitala Specjalistyczne-
go: „Œrodki ochronne to w obecnej sytuacji epidemicznej
podstawa w pracy lekarza. Lekarze wci¹¿ zg³aszaj¹ braki.
Ka¿da akcja, dziêki której s¹ one uzupe³niane, przek³ada
siê na wiêksze bezpieczeñstwo medyków, a tym samym pa-
cjentów. Ka¿de wykluczenie lekarza z powodu zaka¿enia,
kwarantanny czy izolacji jest os³abieniem si³ w walce
z koronawirusem”.

 Temat poruszony zosta³ na antenie Radia Rekord, goœciem
„Porannej Rozmowy” by³a rzecznik prasowa OIL w Warsza-
wie Renata Jezió³kowska: „Nale¿y braæ pod uwagê fakt, ¿e
mamy zbyt ma³o lekarzy, szacuje siê, ¿e oko³o 60 tys. osób
brakuje do europejskiej œredniej. Dlatego œrodki ochronne s¹
bardzo wa¿ne, by lekarz mia³ bezpieczne warunki do bada-
nia, diagnozowania pacjentów”.

 Z kolei dla plonskwsieci.pl wypowiada³ siê Micha³ Gont-
kiewicz z ORL: „Dziêki takiej oddolnej akcji mo¿emy przy-
spieszyæ otwarcie czêœci gabinetów, zwiêkszyæ bezpieczeñ-
stwo personelu medycznego, ale przede wszystkim
bezpieczeñstwo naszych pacjentów i zapewniæ im opiekê, na
jak¹ zas³uguj¹”.

 Materia³y dotycz¹ce „objazdówki” ukaza³y siê ponadto m.in.
w: Radiu 7, „Kurierze M³awskim”, cozadzien.pl, „¯yciu Sie-
dleckim”, „Tubie Wyszkowa”, grodzisknews.pl, podlasie24.pl,
„¯yciu Grójca”, grojec24.net, KRDP FM, Radiu Oko, „Pulsie
Ciechanowa”, „Echu Dnia”, ciechanowinaczej.pl, to.com.pl,
„Nowym Wyszkowiaku”, naszciechanow.pl, „Tygodniku Cie-
chanowskim”, ciechtivi, „Wirtualnym Garwolinie”, Radiu
P³oñsk, TV Ciechanów, egarwolin.pl, Infodencie, „Kurierze
Garwoliñskim”, naszamlawa.pl, „Codzienniku M³awskim”,
plonszczak.pl, moja-ostroleka.pl.

Koronawirus

 Wypowiedzi lekarzy z OIL w Warszawie czêsto dotyczy³y
spraw zwi¹zanych z epidemi¹. „Wiele kole¿anek i kolegów
zbyt czêsto mówi »to tylko«. Przyk³ady? To tylko rok sta¿u,
podczas którego ³amany jest kodeks pracy, ale jakoœ siê prze-
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mêczmy, to tylko czas specjalizacji i, mimo ¿e naginane s¹
procedury i zasady, warto to przeczekaæ. Dziœ t³umacz¹, ¿e
epidemia to tylko miesi¹c lub dwa i trzeba zgodziæ siê na to,
¿e rekompensat za pracê w jednym miejscu nie bêdzie lub bêd¹
mniejsze. To b³¹d. Powinniœmy stanowczo za¿¹daæ obiecane-
go dodatku w wysokoœci 80 proc. wyp³at” – stwierdzi³ prezes
OIL w Warszawie w rozmowie z „Mened¿erem Zdrowia”.

 Wypowiedzi £ukasza Jankowskiego czytamy na ³amach
„Rzeczpospolitej”: „Postulowaliœmy, by œwiadczenie przys³u-
giwa³o wszystkim pracuj¹cym w tzw. strefie brudnej, czyli
maj¹cej kontakt z koronawirusem. Idealnie, gdyby przys³ugi-
wa³o ka¿demu lekarzowi, który rezygnuje z pracy w wielu miej-
scach, bez wzglêdu na to, czy pracuje w strefie brudnej (zaka-
¿onej), czy w czystej”.

 „¯eby lekarzowi przys³ugiwa³ zasi³ek w wysokoœci 100
proc., musi byæ zg³oszony do kwarantanny przez pracodawcê.
Nie chodzi tylko o nara¿enie na zaka¿enie w zwi¹zku z wyko-
nywaniem obowi¹zków, ale potwierdzenie tego faktu przez sze-
fostwo placówki. Problemem bywa jednak interpretacja”
– komentowa³a w „Gazecie Prawnej” Maria K³osiñska, koor-
dynator mediów OIL.

 Nasza izba goœci³a w Polsat News w „Interwencji Extra”:
„Najwy¿szy czas, by system wróci³ na w³aœciwe tory, tzn. by-
œmy wci¹¿ zabezpieczaj¹c siê przed koronawirusem, poœwiê-
cili doœæ uwagi innym pacjentom. Potrzebne s¹ standardy
postêpowania, standardy w dobie pandemii, standardy, jak
wróciæ do tej nowej normalnoœci”.

 Polska Times cytowa³a wiceprezesa ORL dr. Jaros³awa
Biliñskiego: „Je¿eli od razu na pocz¹tku epidemii przepro-
wadzi siê masowe testy, to mo¿na wykryæ osoby rzeczywiœcie
chore, otoczyæ je nadzorem epidemiologicznym i przeci¹æ ³añ-
cuch zaka¿eñ. U nas dzia³ano dosyæ chaotycznie. Pomijaj¹c
restrykcje, które stopniowo zmniejszano, to ci, którzy chcieli
zlecaæ te testy, napotykali na liczne problemy. Proces polega-
j¹cy na tym, ¿eby wiedzieæ, gdzie te testy potem wys³aæ, by³
tak skomplikowany, ¿e czêœæ personelu po prostu siê do tego
przyzwyczaja³a i przy ³agodnych objawach u pacjentów te-
stów nie zlecano”.

 S³owa koordynatora mediów Marii K³osiñskiej pojawi³y
siê na prawo.pl: „Wszystko trwa d³u¿ej, dlatego w ci¹gu dnia
nie jesteœmy w stanie przyj¹æ tylu ma³ych pacjentów, co przed
epidemi¹. D³u¿ej trwa kwalifikacja do szczepienia i przepro-
wadzanie go, poniewa¿ pielêgniarz czy pielêgniarka robi¹cy
zastrzyk dziecku wykonuj¹ tê czynnoœæ w kombinezonach,
a to nie jest ³atwe”. Na ³amach rp.pl odnosiliœmy siê do kwe-
stii badañ na obecnoœæ koronawirusa.

 Zabieraliœmy g³os tak¿e na ³amach „Rynku Zdrowia”:
„Pandemia pokaza³a, ¿e medycy nie s¹ wojskiem, najwy¿ej
pospolitym ruszeniem – wyposa¿onym w idee pomocy cho-
rym, ale czêsto bez profesjonalnego sprzêtu. Czy stra¿akowi
ka¿e siê gasiæ po¿ar go³ymi rêkoma, bo zabrak³o wody, he³-
mów i kombinezonów?”.

Przeciw hejtowi
 Podkreœlaliœmy w rozmowie z „Rzeczpospolit¹”, ¿e izba

jest w pe³nej gotowoœci, by reagowaæ na wszelkie przypadki
dyskryminacji zwi¹zane z koronawirusem. „Na razie ¿aden
z cz³onków nam ich nie zg³asza³. Spoœród 357 spraw, którymi
w kwietniu zajmowa³y siê prawniczki dy¿uruj¹ce na naszej
covidowej infolinii, ¿adna nie dotyczy³a hejtu – mówi dr Jan-
kowski. – Nie zmienia to jednak faktu, ¿e docieraj¹ do nas
informacje o przykrych zachowaniach wobec lekarzy i ich ro-
dzin. Czyichœ dzieci nie chciano zapisaæ do przedszkola, cór-
ka lekarki dowiedzia³a siê, ¿e jej kole¿anki potajemnie spoty-
kaj¹ siê w domu jednej z nich, ale jej nie zaprosz¹, bo »przenosi
wirusa«. Jednak takie sytuacje to krople w morzu pomocy
i ¿yczliwoœci wobec lekarzy”.

 Obszerny reporta¿ z naszym udzia³em
o hejcie ukaza³ siê w Natemat.pl: „Wal-
ka z koronawirusem to wojna, w której
wrogiem jest koronawirus. Wszyscy dzia-
³amy przeciwko temu wrogowi i z³e emo-
cje s¹ niepotrzebne, zw³aszcza wobec me-
dyków, którzy walcz¹ o zdrowie i ¿ycie

pacjentów, a przy tym maj¹ wiele w³asnych obaw i proble-
mów. Takie dodatkowe negatywne emocje s¹ bolesne i krzyw-
dz¹ce. Dla medyka po ciê¿kim dniu pracy w szpitalu hejt np.
w sklepie czy ze strony s¹siadów mo¿e byæ tym, co przepe³ni
czarê goryczy” – zaznacza³a Renata Jezió³kowska, rzecznik
OIL w Warszawie. Pawe³ Doczekalski, przewodnicz¹cy Ko-
misji M³odych Lekarzy, doda³, ¿e choæ tych przypadków nie
jest a¿ tak wiele – zdecydowanie wiêcej jest wyrazów uzna-
nia, wsparcia i mi³ych gestów – to na ka¿de negatywne za-
chowanie nale¿y reagowaæ: „Trzeba o tym mówiæ. Zaczyna
siê od hejtu w Internecie, a st¹d ju¿ niedaleko do okazywania
niechêci podczas zwyk³ych spotkañ, agresji bezpoœredniej
i ostracyzmu. Najgorzej jest w mediach spo³ecznoœciowych.
Ludzie chyba nadal maj¹ poczucie anonimowoœci w Internecie.
Kontaktowaliœmy siê ju¿ z Biurem Rzecznika Praw Obywatel-
skich, zg³aszaliœmy problem portalom, takim jak Facebook,
Twitter i Instagram. Liczymy na reakcjê w przypadku poja-
wiania siê krzywdz¹cych i nienawistnych wpisów”.

 Wywiadu poruszaj¹cego kwestie hejtu udzieli³a „Gazecie

Wyborczej” Renata Jezió³kowska, z Polska Times rozma-
wia³a Maria K³osiñska, na antenie Polskiego Radia wypo-
wiada³ siê Pawe³ Doczekalski.

Stop celebrytyzacji
 G³os naszej izby wybrzmiewa³ w licznych publikacjach

dotycz¹cych sprzeciwu wobec celebrytyzacji medycyny. Wy-
powiedŸ prezesa pojawi³a siê w Natemat.pl: „W¹tpliwoœci
budz¹ w nich [pacjentach] nie tylko typowi wyznawcy teorii
spiskowych, ale i popularne postaci, znane z ró¿nych dzia³al-
noœci, ale nieposiadaj¹ce fachowej wiedzy medycznej. To nie-
bezpieczny, nasilaj¹cy siê trend”.
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 Rozmowa w Onet Rano równie¿ sku-
pia³a siê na w¹tku celebrytyzacji: „Nie mó-
wimy celebrytom, jak maj¹ zapewniaæ roz-
rywkê. Szanujmy wzajemnie swoj¹ pracê
– celebryci lekarzy, a lekarze celebrytów.
Bêdzie to z korzyœci¹ dla pacjentów”.

 Artyku³y na podstawie depeszy Polskiej Agencji Praso-

wej o apelu ze stanowiskiem izby ukaza³y siê tak¿e m.in. w
„Polityce Zdrowotnej”, rynekaptek.pl, wnp.pl, mp.pl, filary-
biznesu.pl, isbzdrowie.pl, polskieradio24.pl, farmacja.pl, me-
donet.pl, fakt.pl.

Telemedycyna
 Dla tygodnika „Wprost” o telemedycynie wypowiada³ siê

Micha³ Gontkiewicz z ORL w Warszawie: „Wykorzystanie
telemedycyny ogranicza ryzyko transmisji wirusów. Mogê na
odleg³oœæ zbadaæ pacjenta, przeprowadziæ wywiad, zaordy-
nowaæ leczenie, wypisaæ e-receptê i e-skierowanie. Oczywi-
œcie, nie w ka¿dej sytuacji jest to mo¿liwe, warto jednak ko-
rzystaæ z telemedycyny”.

 Dentonet przytoczy³ wypowiedŸ wiceprezesa ORL Dariu-
sza Paluszka: „W swojej praktyce przeprowadzi³em kilka roz-
mów z pacjentami w formie porady zdalnej i w sprawach b³a-
hych uda³o siê udzieliæ pierwszej pomocy”.

 Do w¹tku du¿ej liczby zwolnieñ lekarskich w czasie epide-
mii odniós³ siê na antenie Polsatu w „Wydarzeniach” cz³onek
Prezydium ORL Micha³ Matuszewski: „Teleporady s¹ czymœ
nowym, a na pewno czymœ nowym na tak¹ skalê, wiêc weryfi-
kacja jest trudniejsza”.

System i regulacje
 Wywiad z wiceprezesem ORL dr. Jaros³awem Biliñskim

przeprowadzi³ brytyjski „Daily Mirror”:

„Two factors keep the crisis in the Pol-
ish health service from being even
worse. The first is that many staff work
beyond retirement age – they make up
around 30% of the total. The second is
that low pay forces many to take mul-
tiple jobs within hospitals, with adverse

consequences. Tiredness is a huge problem. Pay is low, so
doctors and nurses take several jobs, running from one to
the other. This is a result not only of low salaries but also
of staff shortages. If not for the fact that many doctors and
nurses have two jobs, waiting lists would be longer”.

 Jaros³aw Biliñski zabiera³ g³os
w mediach równie¿ w kwestii szkodli-
wych dla lekarzy i pacjentów nowych
przepisów prawa. W rozmowie z Radiem

Zet mówi³: „Lekarz, który bêdzie prze-
prowadza³ zabieg wewn¹trzmaciczny,
chc¹c uratowaæ dwa ¿ycia – matki

i dziecka w jej ³onie – i ten zabieg skoñczy siê niepomyœl-
nie (a jest to przecie¿ wpisane w nasz zawód, nie zawsze
wszystko siê udaje) pójdzie do wiêzienia. To skandal. Œro-
dowisko jest wœciek³e. Dopiero co by³y oklaski, mówiono,
¿e jesteœmy bohaterami, bo pracujemy w podwy¿szonym
ryzyku z pacjentami chorymi na COVID-19, a teraz, pod
p³aszczykiem pomocy obywatelom, w tarczy antykryzyso-
wej przepycha siê przepisy naprawdê szkodliwe dla oby-
wateli. Jestem ciekaw, czy prezydent Duda wie w ogóle,
co podpisa³, i zna skutki art. 37a kodeksu karnego, za-
ostrzaj¹cego przepisy dotycz¹ce nieumyœlnego spowodo-
wania œmierci. O ile temat jest oczywiœcie bardzo powa¿-
ny, a ka¿da œmieræ wymaga wyjaœnienia i zapewne
ukarania osoby, która jest temu winna, o tyle w przypad-
ku medyków, którzy pracuj¹ z pacjentami, szczególnie tych,
którzy wykonuj¹ zabiegi o podwy¿szonym ryzyku, jest to
bardzo szkodliwe”.

 Sprawê skomentowa³ tak¿e dla RMF FM: „Samorz¹d
lekarski chce zaproponowaæ, ¿eby podobnie jak w innych
krajach stworzyæ fundusz odszkodowañ za b³êdy pope³nio-
ne nieumyœlnie i które nie wynikaj¹ z zaniedbañ czy celo-
wego dzia³ania, ale np. z zastosowanej nowej metody tera-
peutycznej. Jesteœmy ludŸmi. Ka¿dy lekarz przynajmniej raz
w ¿yciu pope³ni jakiœ b³¹d. Ale po to siê je raportuje, ¿eby
wyci¹gaæ z nich wnioski. Zapisy mo¿na jeszcze zmieniæ.
Wiêkszoœæ b³êdów w tych zapisach prawdopodobnie wyni-
ka z jakichœ zmian organizacyjnych lub systemowych. Ba-
rykadowanie i straszenie ludzi bêdzie s³u¿y³o temu, ¿e nie
bêdziemy raportowaæ b³êdów i nie bêdziemy siê uczyæ, jak
je naprawiaæ”.

 O problemach ochrony zdrowia w Polsce przedstawiciele
naszej izby mówili m.in. podczas debaty Health Challenges
Congress Online, któr¹ relacjonowa³ „Puls Medycyny”, wy-
powiadaliœmy siê równie¿ w prawo.pl, Medexpress, i „Fak-
tach po po³udniu” w TVN24. �
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Osobę w masce trudno rozpoznać, więc tym
bardziej trudno zinterpretować jej emocje.
Maski były i są dla wielu lekarzy codziennością,
niedawno całe społeczeństwo musiało je nosić.
Niektórzy „oswajali” maski, czyniąc z nich ele-
ment garderoby i modny dodatek. Chyba każdy
się przekonał, ile istnieje utrudnień podczas prób
komunikowania się w maskach. Maska może
przeszkadzać, gdy chcemy w pełni się uze-
wnętrznić, jednak gdy chcemy coś ukryć, okazu-
je się pomocna. O maskach, nieco abstrahując
od ich medycznej roli, z Maciejem Orłosiem

rozmawiała Renata Jeziółkowska.

Gdy rozmówca nosi maskê, gdy nie

widzi siê czêœci jego twarzy, rozma-

wia siê z nim gorzej, czuje siê dys-

komfort. Podobne odczucia ma siê,

gdy samemu mówi siê w masce.

Czy mo¿liwa jest dobra komunika-

cja, kiedy istnieje taka bariera?

To jest ciekawe, bo z drugiej
strony maska daje te¿ pe-
wien komfort, poniewa¿

trochê przykrywa mimikê i niektóre rze-
czy mo¿na zakamuflowaæ. Chocia¿ tyl-
ko niektóre, bo oczy s¹ widoczne. Jed-
nak jak ktoœ ma grzywkê i jeszcze
okulary, to ju¿ w ogóle mo¿e siê scho-
waæ – za mask¹, za okularami, za
grzywk¹. Gdy jest tylko maska, oczy s¹
widoczne, a w oczach, jak wiemy, jest
prawda… Oczy s¹ najwa¿niejsze, wiêc
kamufla¿ jest ograniczony. Natomiast
rzeczywiœcie maska to k³opot komuni-
kacyjny, wygl¹da siê niefajnie, nie
wszystkim dobrze oddycha siê w ma-
skach i nie jest to naturalne.

Ktoœ jest w masce i chce ukryæ

swoje emocje albo wrêcz przeciwnie

– chce pokazaæ swoje emocje i ma

do tego tylko oczy. Mówimy teraz

o komunikacji niewerbalnej.

No tak, ale oczy s¹ zwierciad³em duszy
i w oczach nie ukryje tych emocji pod
mask¹. Jeœli emocje s¹ wielkie, w oczach
wszystko bêdzie widaæ. Coœ tam siê za-
kryje w ustach, w mimice, ale oczy zo-
staj¹. Jak ktoœ jest w emocjach, przykry-
wa sobie twarz. Zas³ania siê. Tworzy
barierê. A oczu ludzie nie przykrywaj¹,
chyba ¿e jest wielka tragedia. Wtedy ktoœ
siê ³apie za g³owê, za czo³o, g³owa w dó³,
przykrywa oczy. Chce siê odgrodziæ,
chce byæ gdzieœ indziej. Komuœ, kto
chcia³by siê przykryæ, odgrodziæ i ukryæ,
przyda siê maska i ciemne okulary.

Maski miewaj¹ uczestnicy konferen-

cji prasowych. Zdarza siê, a wcze-

œniej by³ to standard, ¿e reporter

przekazuj¹cy informacje do studia

telewizyjnego nosi maskê.

By³em zdziwiony, gdy widzia³em np.
polityka, który sta³ na tle pola przed
mikrofonem na stojaku. Mia³ maskê,
operator kamery by³ w znacznej odle-
g³oœci, w pobli¿u nie by³o nikogo wiê-

Ukryte emocje?
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cej. Oczywiœcie, pewnie wynika³o to
z obowi¹zuj¹cych przepisów, nakazuj¹-
cych noszenie maski na zewn¹trz. Ale
widaæ te¿ w takiej postawie, ¿e polityk
chce byæ hiperpoprawny. Widzia³em te¿
ludzi, którzy siedz¹ online przed kamer¹
w rêkawiczkach i masce…

Maski w przestrzeni publicznej to

jedno, ale one s¹ codziennoœci¹ wie-

lu lekarzy. A lekarz musi komuniko-

waæ siê z pacjentem.

To trudna sytuacja i dla lekarza, i dla
pacjenta. Pacjent, który nie ma maski,
te¿ odczuwa dyskomfort. Niektórych
mo¿e taka blokada dodatkowo przera-
¿aæ, mo¿e dzia³aæ do³uj¹co. Dla pa-
cjenta nie jest to ani naturalne, ani
komfortowe – tak ogólnie mo¿na to
uj¹æ. I pytanie, jak jest ze s³yszalno-
œci¹… Mnie przydarza siê to czêsto
w sklepach: przegroda z pleksi, ma-
ski… I taki problem komunikacyjny
pojawia siê, ¿e s³ucham, s³ucham…
i nie wiem, co siê do mnie mówi. Za-
s³oniêta osoba powinna pamiêtaæ, ¿e
artykulacja musi byæ wyraŸniejsza
i natê¿enie g³osu powinno byæ nieco
wiêksze ni¿ zwykle. ¯eby podczas
rozmowy np. lekarza z pacjentem pa-
cjent tego lekarza zrozumia³.

Ale pewnie trzeba uwa¿aæ, ¿eby

pacjent nie odebra³ wy¿szego natê-

¿enia g³osu jako krzyczenia na nie-

go. A mówi¹c powa¿nie, czy mo¿na

zrobiæ coœ jeszcze poza g³oœniejszym

mówieniem, by warunki komunika-

cji poprawiæ?

Wyobrazi³em sobie scenê a la Monty
Python – siedzi taki skulony, przera¿o-
ny pacjent, a lekarz do niego prawie
krzyczy, wyraŸnie artyku³uj¹c s³owa.
Naturalnie, trzeba to odpowiednio zbalan-
sowaæ, ³agodziæ innymi chwytami, spo-
sobami. Czyli jest maska, ale w oczach
widaæ uœmiech, widaæ, ¿e jesteœmy przy-
jaŸnie nastawieni, jest otwarta gestyku-
lacja, jest ¿yczliwe podejœcie. Przyjazne
nastawienie pokazujemy mow¹ cia³a,
spojrzeniem, tym, co mamy w oczach.
Nie trzeba widzieæ uœmiechu na ustach,
¿eby wiedzieæ, ¿e ktoœ jest uœmiechniê-
ty. I to jest wystarczaj¹co wyraŸne, wia-
dome, widoczne. Jest to wyzwanie, ale
do przezwyciê¿enia.

Obowi¹zek noszenia masek w prze-

strzeni publicznej wiele osób ignoro-

wa³o lub podchodzi³o do niego bardzo

lekko. Czêst¹ praktyk¹ by³o noszenie

masek na brodach, na szyjach, u¿y-

wanie wielokrotne. Z drugiej strony

innym, czyli osobom bardzo powa¿nie

podchodz¹cym do zagro¿enia zaka-

¿eniem, maski dawa³y poczucie bez-

pieczeñstwa. Czy „zamaskowanie”

spo³eczeñstwa mo¿na by³o trakto-

waæ trochê jak grê pozorów?

Ja widzia³em w Warszawie du¿o dyscy-
pliny. A¿ czasami wiêcej, ni¿ mo¿na by
siê spodziewaæ. Widzia³em maski u ro-
werzystów je¿d¿¹cych niekoniecznie
wœród ludzi, co mi siê wydawa³o nawet
niezdrowe. Ci¹gle widzê ludzi w ma-
skach, na zasadzie takiej: a, na wszelki
wypadek, nigdy nie wiadomo. S¹ te¿

sytuacje, np. w sklepach, ¿e klienci nie
zak³adaj¹ masek, jakby zinterpretowali
rozluŸnienie obostrzeñ jako „ju¿ jest luz,
nie trzeba uwa¿aæ”. Mamy sporo zale-
ceñ wydaj¹cych siê sprzecznymi, bo gdy
idziemy do knajpy, siedzenie bez maski
jest OK. Ale gdy idziemy do sklepu,
nawet gdy trzymamy dystans, powinni-
œmy nosiæ maski… Ja te¿ miewam ta-
kie przemyœlenia, ale staram siê zak³a-
daæ maskê, jak wchodzê do sklepu, dla
komfortu obu stron.

Zgodnie z odgórnymi komunikatami

najpierw nie mo¿emy wchodziæ do

lasu i wychodziæ z domu, póŸniej to

siê zmienia i nagle wszyscy musz¹

nosiæ maski, a za chwilê nie nosz¹.

Tymczasem notowany jest wzrost

zachorowañ. Mo¿na siê zupe³nie

pogubiæ. Czy zarz¹dzaj¹c sytuacj¹

kryzysow¹, mo¿na pozwalaæ sobie na

sprzecznoœci lub niekonsekwencjê?

Z jednej strony ja w³adzê (nie tylko
u nas, ale wszelkie w³adze) rozumiem.
Wszyscy siê zderzyli z czymœ ca³kiem
nowym. Coœ ta w³adza musi zrobiæ, ¿eby
nie by³o, ¿e nic nie zrobi³a. No, wiêc robi,
próbuje siê po³apaæ w tym. Tutaj coœ od-
mrozi, tutaj oka¿e siê, ¿e coœ jest niekon-
sekwentne. I wszyscy o tym mówi¹, i to
wiedz¹. Widywa³em wejœcia do lasu za-
s³oniête taœm¹. Lasy s¹ dosyæ du¿e, nie
da siê zas³oniæ wszystkich wejœæ do lasu
taœm¹, poza tym, co to za problem przejœæ
pod taœm¹. Gdzieœ widzia³em taœmê, po
chwili by³a zerwana, gdzieœ jej nie by³o.
PóŸniej mo¿na by³o wchodziæ, ale tylko
w masce. No, a potem w³adza „odmrozi-
³a” lokale. I nagle w mediach pojawia siê
obrazek z premierem, który siedzi z w³a-
œcicielami restauracji gdzieœ na Œl¹sku…
I póŸniej t³umaczy³, ¿e s¹ zalecenia, a nie
nakazy czy zakazy. Brzmi to dziwnie…
W knajpach mia³o byæ tak, ¿e przy jed-
nym stoliku tylko rodzina. Jeszcze jakieœ
oddzielenie pleksi… Tak siê nie da, bo
kto mia³by sprawdzaæ, kto jest rodzin¹,
a kto nie jest? Takich pomys³ów nie da
siê broniæ. Ale ten brak konsekwencji do-
tyczy te¿ ró¿nego traktowania np. restau-
racji, si³owni i teatrów.

Czy tego rodzaju niekonsekwencja

mo¿e skutkowaæ utrat¹ zaufania do

osób podejmuj¹cych decyzje? Pod-

wa¿aæ wiarygodnoœæ decydenta?

Powinno byæ zaufanie, czyli ufamy, ¿e
gdy coœ jest wprowadzane, to ma sens,
znaczenie, z czegoœ wynika. A widz¹c
sprzecznoœci, wiele osób zapewne my-
œli: sami nie wiedz¹, co robi¹…

Mo¿na w ten sposób traciæ autorytet?

Jak najbardziej!

Z drugiej strony nie mo¿na bagateli-

zowaæ ryzyka.

Zgadza siê, dlatego potrzebna jest we
wszystkim racjonalnoœæ. �

Staram się zakła-

dać maskę, jak

wchodzę do skle-

pu, dla komfortu

obu stron.

Przyjazne nasta-

wienie pokazuje-

my mową ciała,

spojrzeniem,

tym, co mamy

w oczach.

`

ZABIEGI WIZERUNKOWE
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Wszystko sprowadza siê do dzia³ania mózgu.
Poszukiwania odpowiedzi na te pytania s¹
fascynuj¹ce same w sobie i pokazuj¹, ¿e biolo-

giczne rozumienie cz³owieka i jego zachowañ nie musi
zak³adaæ redukcjonizmu...

„Gadzi mózg”
Matka natura wyposa¿y³a nas w prosty, uniwersalny me-
chanizm – w reakcji na zagro¿enie odruchowo urucha-
mia siê jedna z trzech pierwotnych reakcji: ucieczka, atak
lub znieruchomienie (zamro¿enie).

Mamy prymitywny, gadzi mózg i trzy opcje dzia³ania.
Skoro nawet odruchowe, zapisane w genach od dziesi¹-
tek tysiêcy lat reakcje mog¹ byæ tak skrajnie ró¿ne, nie
ma siê co dziwiæ ca³ej palecie zachowañ warunkowanych
dzia³aniem wy¿szych, korowych oœrodków mózgu.

Serotonina, dopamina i noradrenalina
Jesteœmy przedstawicielami tego samego gatunku, jednak
nasze mózgi bardzo siê ró¿ni¹. W zale¿noœci od tego, który
z g³ównych uk³adów neuroprzekaŸnikowych ma funkcjo-
naln¹ przewagê, zaliczamy siê do trzech g³ównych typów:

1. unikacze przykroœci (ang. harm avoidance) maj¹ mózg
„serotoninowy”, g³ównym motywatorem ich dzia³añ jest
d¹¿enie do ³agodzenia nieprzyjemnych stanów emocjo-
nalnych i unikanie ich,

2. poszukiwacze nowoœci (novelty seeker) maj¹ mózg „do-
paminowy” – szukaj¹ wra¿eñ, nowych doznañ, kieruj¹
siê otwartoœci¹ i ciekawoœci¹,

3. zale¿ni od nagród (award dependence) maj¹ mózg „nor-
adrenergiczny”, z przewag¹ uk³adu nagrody.
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Matka natura, epidemia
i neuroprzekaŸniki
MAGDALENA FLAGA-£UCZKIEWICZ

Ka¿dy z tych typów inaczej zareaguje w sytuacji zagro¿enia
czy wprowadzania ograniczeñ, poniewa¿ percepcja jest za-
sadniczo inna: u pierwszych przewa¿a lêk, u drugich ekscyta-
cja i ciekawoœæ, u trzecich potrzeba wygody i zaspokojenia. Co
ciekawe, dostosowanie postêpowania leczniczego do pacjen-
ta, a konkretnie do jego „profilu neuroprzekaŸnikowego”,
poprawia znacznie compliance, np. w leczeniu depresji, po-
niewa¿ uwzglêdnia potrzeby i preferencje danej osoby. Algo-
rytmy leczenia sugeruj¹, ¿e wszyscy s¹ tacy sami, ale ka¿dy
klinicysta wie, ¿e ka¿dy chory jest unikalny. 

Ugodowy czy rywalizujący?
Polscy badacze pod przewodnictwem Marcina Zajenkow-
skiego z Wydzia³u Psychologii UW podjêli próbê scharak-
teryzowania psychologicznych cech osób wykazuj¹cych siê
skrajnie ró¿nym compliance do zaleceñ sanitarno-epidemio-
logicznych podczas pandemii COVID-19 oraz ich sposobu
postrzegania obecnej sytuacji. Poni¿ej podsumowanie najwa¿-
niejszych wyników tego œwie¿utkiego (opublikowanego
dos³ownie kilkanaœcie dni temu) badania:

osoby stosujące się osoby lekceważące

do zaleceń podczas zalecenia podczas

pandemii pandemii

wysokie poczucie obowiązku skłonność do rywalizacji

wysoki poziom lęku cynizm

i poczucie zagrożenia mniejsza troska o innych

ugodowość pragnienie władzy

współczucie dla innych

Na koniec
Chêtnie opowiedzia³abym jeszcze o wielu sprawach, tylko
miejsca nie starczy! O mechanizmach obronnych osobowo-
œci. O tym, ¿e z kryzysem mo¿emy radziæ sobie na wiele
sposobów (np. koncentruj¹c siê na emocjach, na zadaniu lub
na unikaniu). O tym, ¿e nasze reakcje warunkowane s¹ przez
temperament (znów geny!), ale te¿ doœwiadczenie ¿yciowe,
przekonania, mo¿liwoœci i ograniczenia… Bo wszystko mo¿e
mieæ znaczenie. A wypadkowa tych wszystkich czynników
tworzy ca³e bogactwo i ró¿norodnoœæ naszych reakcji i za-
chowañ, unikalnych i niepowtarzalnych. Inaczej œwiat by³-
by bardzo nudny. �

Jedni są przerażeni, dezynfekują się co chwila
i zachowują pięciometrowy dystans, inni otwar-
cie wyśmiewają zalecenia ekspertów i beztro-
sko spędzają czas jak dawniej. Teorie spiskowe
„tłumaczące” pochodzenie wirusa mnożą się
jedna po drugiej, w mediach i w Internecie
wrze od gorących dyskusji, nawet reakcje
ekspertów bywają bardzo rozbieżne.
Co sprawia, że reagujemy tak różnie?

Z̀ród³o: Marcin Zajenkowski, Peter K. Jonason, Maria Leniarska, Zuzanna

Kozakiewicz – Who complies with the restrictions to reduce the spread of

COVID-19?: Personality and perceptions of the COVID-19 situation?

Z NASZEJ PRAKTYKI
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W
 prawie ca³ym semestrze letnim roku akademickiego
2019/2020 kszta³cenie odbywa³o siê w formie zdalnej.

Rozwijana przed pandemi¹ platforma e-learningowa sta³a siê
niemal g³ównym narzêdziem dydaktycznym. Liczba kursów
na polskojêzycznej platformie e-learningowej na pocz¹tku mar-
ca wynosi³a 477, a na pocz¹tku czerwca ju¿ 1293, na anglo-
jêzycznej  odpowiednio 95 i 229. Tu¿ przed pandemi¹ z pol-
skiej wersji platformy korzysta³o dziennie 1,2 tys. osób, na
pocz¹tku czerwca zaœ 6850, liczba u¿ytkowników wersji an-
gielskiej wzros³a z 99 dziennie do 553.

W kursach e-learningowych studenci doceniaj¹ szczególnie
mo¿liwoœæ uczenia siê w dowolnym miejscu i czasie. Zdaniem
specjalistów trzeba zadbaæ nie tylko o liczbê e-zajêæ, ale w rów-
nym stopniu o ich jakoœæ. Dla nauczycieli najwiêkszym wyzwa-
niem jest przygotowanie kursów. Specjaliœci ds. e-learningu
WUM wspieraj¹ akademików w tworzeniu e-zajêæ.

Podczas pandemii zaowocowa³a wczeœniejsza budowa syste-
mu egzaminów w formie elektronicznej. Wprawdzie niemo¿-
liwe by³o u¿ytkowanie specjalnych sal i oprogramowania przy-
stosowanych do tej formy sprawdzania wiedzy, ale opracowana

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, zgodnie

z ideą „Izba dla lekarzy”, zarówno na co dzień,

jak i w sytuacjach kryzysowych aktywnie

działa na rzecz naszego środowiska.

Z
naleŸliœmy siê w niestandardowych okolicznoœciach i sta-
nêliœmy przed ogromnymi wyzwaniami. W trosce o nasz¹

grupê zawodow¹, która szczególnie mocno odczuwa skutki roz-
przestrzeniania siê koronawirusa i ciê¿ar odpowiedzialnoœci
za walkê z nim, wychodzimy naprzeciw Pañstwa potrzebom.

587 zestawów wymazówek wyda³a nasza izba do ostat-
nich dni czerwca lekarzom chc¹cym przebadaæ siê pod k¹tem
COVID-19. Wymazówkê, po zarejestrowaniu siê w laborato-
rium Warsaw Genomics, mo¿na odebraæ w siedzibie OIL przy
ul. Pu³awskiej 18.

7986 u¿ytkowników pod koniec czerwca mia³y (od mo-
mentu uruchomienia) strony koronaalarm.pl i coronaalarm.pl
zawieraj¹ce aplikacjê stworzon¹ przez OIL w Warszawie
i agencjê Today z niezbêdnikiem wiedzy o koronawirusie.
W tym czasie serwisy odnotowa³y 13 381 ods³on.

359 porad prawnych od pocz¹tku maja do 24 czerwca
udzielono lekarzom w ramach naszej akcji „Prawnik dla leka-
rza”. Zdecydowana wiêkszoœæ pytañ dotyczy³a spraw zwi¹-
zanych z epidemi¹. Pomoc prawnika w siedzibie OIL w War-
szawie mo¿na uzyskaæ w poniedzia³ek w godz. 10–18.00 oraz

od wtorku do pi¹tku w godz. 9.00–17.00 osobiœcie (ul. Pu-
³awska 18, wejœcie C), drog¹  e-mailow¹: prawnikdlaleka-
rza@oilwaw.org.pl, a tak¿e przez telefon w godzinach pracy
prawników, pod numerem 728-988-518.

80 mieszkañ znajduje siê na liœcie w programie „Mieszka-
nie dla lekarza”. Izba kontaktuje lekarzy, którzy pragn¹c unik-
n¹æ ryzyka zara¿enia swoich rodzin, zamierzaj¹ na czas epi-
demii odizolowaæ siê od bliskich, z osobami i organizacjami
udostêpniaj¹cymi mieszkania. Pod numerem 22-542-83-48
przyjmujemy zg³oszenia poszukuj¹cych mieszkañ lekarzy oraz
oferuj¹cych je osób.

51 razy od pocz¹tku epidemii rzecznik praw lekarza przy
OIL w Warszawie wystêpowa³ z inicjatyw¹ w zakresie roz-
wi¹zañ systemowych w sprawach zwi¹zanych z epidemi¹.

Prawie 150 – to liczba porad udzielonych w ramach po-
mocy psychologicznej organizowanej przez izbê. By uzyskaæ
fachow¹ pomoc, wystarczy zadzwoniæ do pe³nomocnika ds.
zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okrêgowej Izby Lekar-
skiej Magdaleny Flagi-£uczkiewicz pod numer: 660-672-133
(je¿eli nie bêdzie mog³a odebraæ, na pewno oddzwoni). Mo¿-
na równie¿ wys³aæ SMS b¹dŸ e-mail: pelnomocnikzdro-
wia@oilwaw.org.pl.

25 kwietnia wyczerpa³a siê pula 100 odszkodowañ wyku-
pionych przez izbê dla lekarzy i lekarzy dentystów zaka¿o-
nych koronawirusem. �                                                                mn

wczeœniej baza pytañ zosta³a wykorzystana do przeprowadze-
nia egzaminów zdalnych. Mo¿liwe jest umieszczanie na plat-
formie bazy pytañ, z której ka¿demu studentowi mo¿e zostaæ
losowo przydzielona odpowiednia liczba zadañ, z opcj¹ taso-
wania dystraktorów odpowiedzi. Czas rozpoczêcia i trwania
testu mo¿na regulowaæ. Utrudnia to zdaj¹cym porozumiewa-
nie siê ze sob¹ i korzystanie z pomocy, a tak przeprowadzony
egzamin staje siê wiarygodn¹ podstaw¹ oceny wiedzy studenta.
Egzaminy ustne mo¿na przeprowadzaæ za pomoc¹ us³ugi
Teams, bowiem uczelnia od lat ma umowê z Microsoftem do-
tycz¹c¹ u¿ytkowania ró¿nych niezwykle przydatnych w pro-
cesie zdalnego nauczania funkcji pakietu Office 365.

Kiedy piszê te s³owa, trwa letnia sesja egzaminacyjna, która
w tym roku odbywa siê g³ównie w formie zdalnej. Stanowi to
wielkie wyzwanie organizacyjne i techniczne dla uczelni, jest
te¿ nowoœci¹ dla studentów. Zastosowane w jej trakcie roz-
wi¹zania bêdzie mo¿na oceniæ po zakoñczeniu sesji, czyli de
facto na pocz¹tku kolejnego roku akademickiego. �

Marta Ewa Wojtach, rzecznik prasowy WUM

#IzbaDlaLekarzy

Kszta³cenie w czasach pandemii
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ŒOI trafi³y do lekarzyŒOI trafi³y do lekarzy
Maj w izbie minął pod znakiem akcji wydawania pakietów środków ochrony osobistej.
OIL w Warszawie zorganizowała ją tak, by dostęp do materiałów ochronnych był dla
lekarzy jak najłatwiejszy. Stąd m.in. wizyty naszych pracowników w kilkunastu miastach
województwa mazowieckiego.



Materia³y ochronne przeka-
za³a nam do dystrybucji
fundacja Lekarze Leka-
rzom, która kupi³a
je dziêki datkom
p o c h o d z ¹ c y m
g³ównie od Kul-
czyk Foundation.
By³o to: 246 400
masek KN95, 162 tys. trójwar-
stwowych masek chirurgicz-
nych, 16 400 przy³bic, 16,4 tys.
gogli i 16,4 tys. kombinezonów
ochronnych.

Wiêkszoœæ z prawie 12 tys. pakietów, skompletowanych
z wymienionych produktów, wydaliœmy w Warszawie, w sie-
dzibie naszej izby. Prawie 2,5 tys. zawieŸliœmy do 14 miast
Mazowsza. Od 5 maja odwiedziliœmy: Radom, Zwoleñ, Gró-
jec, Grodzisk Mazowiecki, Miñsk Mazowiecki, Siedlce, So-
ko³ów Podlaski, Wyszków, Ostro³êkê, M³awê, Ciechanów,
P³oñsk, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Garwolin. Podziêko-
wania nale¿¹ siê firmie PSA Retail, która odda³a nam do dys-
pozycji dwa samochody dostawcze.

Przewidzieliœmy tak¿e mo¿liwoœæ dostarczania pakietów przez
kurierów. Zainteresowanych tak¹ form¹ dostawy zg³osi³o siê
ponad 2,2 tys. Darmow¹ dostawê zapewni³a firma FM Logistic
Polska oraz Rohlig Suus Logistics, którym dziêkujemy tak¿e
za pomoc lekarzom i izbie. �
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Akcjê pakowania pakietów rozpoczêliœmy na pocz¹tku maja,
tu¿ po d³ugim weekendzie. Pracownicy izby uwijali siê jak
w ukropie, dziêki czemu uda³o siê przygotowaæ oko³o 12
tys. zró¿nicowanych pakietów. W ka¿dym znalaz³y siê ma-
seczki ochronne KN95. Oprócz tego, w zale¿noœci od zg³o-
szonego zapotrzebowania, w paczce by³y gogle ochronne,
30 maseczek chirurgicznych albo przy³bica.

By uda³o siê dotrzeæ ze wsparciem do 29 tys. lekarzy i leka-
rzy dentystów oraz do szpitali, w akcjê zaanga¿owali siê
wszyscy pracownicy izby. Zajmowali siê m.in. rozpakowy-
waniem materia³ów, dzieleniem ich na indywidualne pakie-
ty, transportem, logistyk¹, ró¿nego rodzaju sprawami orga-
nizacyjnymi, formalnymi, udzielaniem informacji
i nag³aœnianiem przedsiêwziêcia.

Tylko w Warszawie rozda-
liœmy grubo ponad 8 tys.
pakietów. Najwiêksza licz-
ba lekarzy zg³osi³a siê 7
maja – tego dnia odebrano
1157 zestawów. By zapew-
niæ jak najwygodniejszy
odbiór paczek, pracowali-
œmy tak¿e w soboty. Ostat-
nim dniem wydawania pa-
kietów w Warszawie by³a
w³aœnie sobota 16 maja.
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Akcja objazdowa rozpoczê³a siê 5 maja. W pierwszej ko-
lejnoœci pojechaliœmy na po³udnie. Pakiety trafi³y do de-
legatury w Radomiu, do której w kolejnych dniach leka-
rze mogli siê zg³aszaæ po odbiór œrodków ochrony
osobistej. Tego samego dnia dotarliœmy tak¿e do Grodzi-
ska Mazowieckiego, Grójca i Zwolenia.



6 maja przybyliœmy do Miñska Mazowieckiego i Siedlec.
Pogoda nie by³a najlepsza, ale otuchy dodawa³y nam s³owa
wsparcia ze strony lekarzy. Dziêkujemy za wszystkie oferty
ciep³ych napojów! Podczas ca³ej akcji objazdowej pokona-
liœmy oko³o 2 tys. km.

Oprócz pakietów z maseczkami, goglami i przy³bicami Okrê-
gowa Izba Lekarska dystrybuowa³a kombinezony ochronne.
Trafi³y bezpoœrednio do ponad 70 placówek medycznych na-
szego okrêgu. Z ich pe³n¹ list¹ mo¿na siê zapoznaæ na stronie
internetowej OIL. Zosta³y wytypowane w oparciu o dane
przekazane przez Mazowiecki Oddzia³ Wojewódzki Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Dziêkujemy za pomoc lekarzom,
którzy zaanga¿owali siê w dystrybucjê kombinezonów.

Oprac. Micha³ Niepytalski
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To, co zosta³o, przekazaliœmy placówkom medycznym
na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem.

Przedsiêwziêcie spotka³o siê z ogromnym zainteresowaniem
lokalnych mediów. Trafiliœmy na ³amy kilkudziesiêciu por-
tali internetowych. – Œrodki ochronne to w obecnej sytuacji
epidemicznej podstawa w pracy lekarza. Lekarze wci¹¿ zg³a-
szaj¹ braki. Ka¿da akcja, dziêki której s¹ one uzupe³niane,
zwiêksza bezpieczeñstwo medyków, a tym samym pacjentów.
Ka¿de wykluczenie lekarza – z powodu zaka¿enia, kwaran-
tanny czy izolacji – jest os³abieniem si³ w walce z koronawi-
rusem – stwierdzi³a w wypowiedzi dla dziennikarzy rzecz-
niczka OIL w Warszawie Renata Jezió³kowska.



Dr n. med. Leszek Kraj, onkolog kliniczny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kiedy zda³ pan sobie sprawê, ¿e mo¿e byæ chory

na COVID-19?

U mnie symptomy choroby pojawi³y siê 48 godzin po
wykonaniu testu na izbie przyjêæ, tzw. covidowej
mojego szpitala. Wtedy choroba przebiega³a dosyæ

typowo. Na pocz¹tku by³a gor¹czka, os³abienie, bóle miê-
œniowe, póŸniej straci³em wêch i smak, a czwartego dnia…
nast¹pi³a nawet niewielka poprawa. Wydawa³o mi siê, ¿e to
mo¿e nawet bêdzie ju¿ koniec infekcji, która w zasadzie
pocz¹tkowo wygl¹da³a jak niegroŸna infekcja grypopodob-
na. Uspokaja³em rodzinê i znajomych, ¿e COVID-19 prze-
chodzê bardzo ³agodnie i pewnie szybko to siê skoñczy. Nie-
stety, oko³o siódmego dnia nast¹pi³o pogorszenie. Wróci³a
bardzo wysoka gor¹czka, silne os³abienie, pojawi³ siê pro-
blem z nabraniem powietrza, uczucie rozpierania, k³ucia
w klatce piersiowej, saturacja spad³a mi wtedy do 93–92 proc.
Wiedzia³em, ¿e na tym etapie bêdê potrzebowa³ profesjo-
nalnej opieki lekarskiej. Wezwa³em pogotowie i trafi³em do
szpitala zakaŸnego w Warszawie. Tam pocz¹tkowo w RTG
nie wygl¹da³o to nawet Ÿle. Widaæ by³o jakieœ niewielkie
zapalenie p³uc, miernie podwy¿szone wskaŸniki stanu za-
palnego. Ale zosta³em w szpitalu, a choroba siê rozwija³a.
Dzisiaj wiem, ¿e to tzw. burza cytokinowa spowodowa³a stan,
w jakim siê znalaz³em. Skoñczy³o siê na zapaleniu p³uc, które
obejmowa³o praktycznie wszystkie p³aty. Z dnia na dzieñ
pogorszenie funkcji oddechowej, wysoka gor¹czka, os³abie-
nie, wyniszczenie. By³em w stanie tylko przejœæ z ³ó¿ka do
³azienki. Takiego przebiegu choroby siê nie spodziewa³em.
Jestem jeszcze stosunkowo m³ody, nie chorujê przewlekle,
w styczniu robi³em badania okresowe u lekarza medycyny
pracy i powiedziano mi, ¿e jestem „zdrowy jak koñ”. Jako
lekarz liczy³em siê z tym, ¿e mogê zachorowaæ, ale taki prze-
bieg choroby by³ dla mnie ogromnym zaskoczeniem, tym
bardziej ¿e pracujê na oddziale hematologii i onkologii, bar-
dzo czêsto mam kontakt z ró¿nymi patogenami i wydawa³o
mi siê, ¿e w³aœnie dlatego jestem szczególnie odporny. Raz
w ¿yciu by³em na zwolnieniu lekarskim.

COVID z twarz¹ lekarza
Nieporównywalne z niczym fatalne samopoczucie, obawa, że wkrótce może nadejść śmierć.
W przypadku 36-letniego, prowadzącego zdrowy tryb życia lekarza, który, jak sam mówi,
żył w poczuciu pełnego zdrowia, wspominanie choroby to bezradność, brak sił, ogromna
niepewność. Inny młody lekarz przechodził COVID-19 bezobjawowo. Żaden z nich nie chciałby
przeżyć tego ponownie. Nie każdy z naszych czytelników chorował i nie każdy nawet
zna kogoś, kto zmagał się z COVID-19, dlatego w tym numerze rozmawiamy z medykami,
którzy doświadczyli, czym jest zakażenie koronawirusem. Dwóch różnych historii
wysłuchała Renata Jeziółkowska.

PROSTO Z FRONTU

Domyœla siê pan, jak siê pan zakazi³?

Nadal nie wiem do koñca, co mog³o byæ Ÿród³em choroby. Kiedy
dowiedzia³em siê, ¿e mam wynik dodatni, skupia³em siê na ro-
dzinie, martwi³em siê o kolegów i pacjentów, z którymi mia³em
kontakt. Z epidemiolog szpitaln¹ analizowaliœmy wszystkie moje
kontakty, by³y podejmowane decyzje, kto ma iœæ na kwarantan-
nê. Na szczêœcie okaza³o siê, ¿e choæ przebywa³em z kolegami
na oddziale, nikogo nie zakazi³em. Na pocz¹tku to by³o dla mnie
najwa¿niejsze. Powa¿ne problemy w tamtym czasie by³y
z kontaktem z regionalnym sanepidem. I o ile ze strony szpi-
tala mog³em liczyæ na du¿e wsparcie i regularny kontakt, to
ze strony sanepidu wygl¹da³o to znacznie gorzej. Trochê to
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rozumiem – pracownicy sanepidu, którzy do tej pory praco-
wali w innych realiach, zostali postawieni na pierwszej linii
frontu prawdziwej wojny. Tam wtedy bardzo trudno by³o siê
w ogóle dodzwoniæ. Jestem lekarzem, wiêc dopóki by³o do-
brze, nie potrzebowa³em na szczêœcie wsparcia merytorycz-
nego, potrafi³em te¿ samodzielnie rozpoznaæ moment, kiedy
koniecznie musia³em udaæ siê do szpitala.

Jak ocenia pan wszystkie procedury zwi¹zane z chorob¹

oraz sam¹ opiekê? Jak to wygl¹da z perspektywy

pacjenta?

Staram siê postrzegaæ rzeczywistoœæ w kolorowych barwach,
wiêc problemy organizacyjne, g³ównie w sanepidzie, t³umaczê
wyj¹tkowoœci¹ sytuacji. Wszyscy znaleŸliœmy siê na wojnie,
na której na pewno nie jest idealnie. Jeœli chodzi o opiekê
w szpitalu zakaŸnym, jestem pod ogromnym wra¿eniem profe-
sjonalizmu zespo³u. Czu³em siê bezpieczny, chocia¿ zdawa³em
sobie sprawê z codziennie pogarszaj¹cych siê wyników badañ
pomimo zastosowanego leczenia. Szpital da³ mi jednak coœ bar-
dzo wa¿nego – poczucie bezpieczeñstwa.
Wiedzia³em, ¿e w razie czego jest oddzia³
intensywnej terapii i respirator. To mia³o
znaczenie tak¿e ze wzglêdu na prze¿y-
wanie dramatu izolacji. Przebywa siê na
sali izolowanej, bezpoœredni kontakt
z personelem jest bardzo ograniczony
i do tego problemy z oddychaniem, dusz-
noœæ pojawiaj¹ca siê g³ównie w nocy.
Sam studentów tego uczê, ¿e bólowi
w klatce piersiowej czy dusznoœci czê-
sto towarzyszy uczucie strachu przed
œmierci¹. I niestety na w³asnej skórze
tego doœwiadczy³em. W ka¿dym razie
szpital da³ mi poczucie bezpieczeñstwa,
mimo ¿e nie by³o wiadomo, czy terapie s¹ skuteczne. Du¿o siê
uczymy i sporo ju¿ nauczyliœmy siê na temat tego wirusa, ale
pewnie jeszcze sporo przed nami. Dla mnie ta lekcja „perspek-
tywy pacjenta”  to by³a ogromna lekcja pokory wobec medycy-
ny i ¿ycia w ogóle.

Jeœli zaœ chodzi o system, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nawet
w warunkach standardowych jest niewydolny. Zawsze pod-
kreœlam, ¿e wy³¹cznie dziêki dzia³aniom personelu, dziêki po-
œwiêceniu konkretnych ludzi, udaje siê na razie poskromiæ
epidemiê w Polsce. Dziêki zaanga¿owaniu i poœwiêceniu pra-
cowników ten system jeszcze siê nie zawali³. Gdy trafi³em do
szpitala, znalaz³o siê dla mnie miejsce, nastêpowa³a rotacja
pacjentów i kolejni pacjenci mieli zapewnion¹ opiekê.

Kiedy pana stan zacz¹³ siê poprawiaæ?

U mnie choroba przebiega³a doœæ burzliwie i jej zakoñczenie
zaskoczy³o mnie. Z dnia na dzieñ czu³em siê coraz gorzej,
w wynikach badañ normy by³y wielokrotnie przekroczone
i nagle po chyba najbardziej krytycznej nocy obudzi³em siê
rano w zupe³nie innej rzeczywistoœci. Pierwszy raz od kilku-
nastu dni po szeœciu godzinach od za¿ycia paracetamolu nie

mia³em gor¹czki. I po prostu zupe³nie inaczej siê czu³em.
W moim przypadku nie tyle wirus stanowi³ problem, ile w³a-
œnie tzw. burza cytokinowa. Nie wiadomo, dlaczego choroba
skoñczy³a siê tak nagle, nie w³¹czono mi w tych dniach ¿ad-
nej nowej terapii. Dla mnie to ciekawa lekcja, bo gdyby ktoœ
tej nocy da³ mi jakieœ lekarstwo, powiedzia³bym, ¿e to cu-
downy lek. To pokazuje, ¿e tzw. case report nie maj¹ wielkiej
wartoœci, szczególnie w przypadku chorób, których nie zna-
my. Gdyby tej krytycznej nocy zastosowano u mnie jak¹œ now¹
terapiê, by³by to dowód, ¿e dzia³a rewelacyjnie. WskaŸniki
stanu, interleukina-6 i CRP, w ci¹gu nastêpnych dwóch – trzech
dni po prostu znormalizowa³y siê. Tymczasem okaza³o siê, ¿e
taki by³ u mnie naturalny przebieg choroby.

Ile czasu by³ pan chory?

Od momentu drugiej fali objawów gor¹czkê mia³em 13 dni.
Ujemne wyniki testów CRP pojawi³y siê po oko³o 21 dniach.
Ale skutki choroby odczuwa³em co najmniej przez dwa mie-
si¹ce. Choæ objawy ust¹pi³y, saturacja wróci³a do normy i pro-

ces zapalny siê skoñczy³, konsekwen-
cje choroby odczuwa³em doœæ d³ugo.
Wychodzi³em ze szpitala z podwy¿szo-
nymi transaminazami, chudszy, nadal
os³abiony. Po powrocie do domu mia-
³em problem z zejœciem po schodach,
a zaledwie miesi¹c wczeœniej by³em ak-
tywnym, zdrowym mê¿czyzn¹ w pe³ni
si³. Uwa¿a³em,  ¿e dopiero w wieku
powy¿ej 80 lat bêdê mia³ jakiekolwiek
problemy z pokonaniem schodów
w swoim domu. Stara³em siê æwiczyæ,
ale niemoc trwa³a doœæ d³ugo. Po mie-
si¹cu niepokoi³o mnie, ¿e nie jestem
w stanie przejechaæ na rowerze wiêcej

ni¿ 5 km, choæ mo¿e za szybko spodziewa³em siê powrotu do
formy. Na szczêœcie teraz czujê, ¿e powróci³o ju¿ 95 proc.
wydolnoœci, któr¹ mia³em przed chorob¹.

Najbardziej niepokoj¹ mnie dziœ – i jest to przestroga dla tych,
którzy uwa¿aj¹, ¿e przecie¿ wiêkszoœæ bezobjawowo przecho-
dzi chorobê – odleg³e konsekwencje infekcji. Nie wiem, czy
za pó³ roku nie rozwinie siê u mnie np. zw³óknienie p³uc. Ostat-
nio czyta³em niepokoj¹ce doniesienia neurologów na temat
ryzyka uszkodzenia uk³adu nerwowego. Mam nadziejê, ¿e
mnie to nie bêdzie dotyczyæ. Ale mój przypadek pokazuje, ¿e
my tej choroby po prostu jeszcze nie znamy. „ZakaŸmy siê,
nab¹dŸmy stadnej odpornoœci” – mo¿na by by³o tak¹ kon-
cepcjê przyj¹æ, jeœli mielibyœmy lek, znalibyœmy odleg³e kon-
sekwencje choroby. To, co obserwujê, niepokoi mnie. W cza-
sie, kiedy ja trafi³em do szpitala, panowa³a kompletna panika.
Pamiêtam, ¿e jak jecha³em karetk¹, ulice by³y puste. Teraz
jest doœæ du¿e rozprê¿enie, podczas gdy mamy o wiele wiêcej
zaka¿eñ i zgonów.

Czy uwa¿na pan, ¿e mo¿na skutecznie zapobiegaæ

zachorowaniom? Czy faktycznie ostre restrykcje

to s³uszna droga?

Sam studentów tego

uczę, że bólowi w klatce

piersiowej czy duszności

często towarzyszy uczucie

strachu przed śmiercią.

I niestety na własnej skórze

tego doświadczyłem.
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Na pewno musimy siê nauczyæ ¿yæ w nowej rzeczywistoœci,
¿yæ z koronawirusem. Ka¿da skrajnoœæ jest z³a. Drugi lock-
down jest kompletnie niemo¿liwy. Ale nie mo¿emy te¿ daæ
siê ponieœæ fali optymizmu i rozprê¿enia. Nie chcia³bym za-
chorowaæ drugi raz, nawet bezobjawowo. Musimy nauczyæ
siê funkcjonowaæ, pamiêtaj¹c o ostro¿noœci i przestrzeganiu
nowych procedur. Pewnie czeka nas zunifikowanie zasad
– czy wszystkich pacjentów testowaæ, kiedy testowaæ, jak te-
stowaæ, co z personelem? Uwa¿am, ¿e na szczeblu central-
nym powinno byæ zaproponowane bardziej uniwersalne po-
stêpowanie i wdro¿one pewne nowe standardy w odniesieniu
do personelu medycznego.

A czy zna pan wiele osób, które zachorowa³y?

Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy typu „nie znam

nikogo takiego, nie ma epidemii”.

No w³aœnie. Znajomi czêsto mówi¹: – Jesteœ pierwsz¹ osob¹,
któr¹ znam, która by³a w szpitalu, do tej pory wydawa³o mi siê,
¿e wirus istnieje tylko w telewizji. Rzeczywiœcie przechodzimy
przez pandemiê bez wielkiego szczytu. Nie jest tak jak we W³o-
szech, gdzie wiele rodzin kogoœ straci³o albo mia³o kogoœ po-
wa¿nie chorego. U nas w wielu miejscach nie by³o nikogo, kto
chorowa³, wiêc mo¿e wydawaæ siê, ¿e problem nie istnieje. Ja
sam nie znam wielu takich osób. Poza szpitalem oczywiœcie,
gdzie na szczêœcie ogromna wiêkszoœæ przesz³a COVID-19
zupe³nie ³agodnie, choæ by³y te¿ sytuacje tragiczne.

Co by pan powiedzia³ osobom, które lekcewa¿¹

zagro¿enie, uwa¿aj¹, ¿e jest wyimaginowane?

Zapyta³bym, czy ¿yczyliby sobie zachorowania na chorobê, na
któr¹ nie ma leku, której biologii i odleg³ych skutków komplet-
nie nie znaj¹. Czy naprawdê chcieliby sytuacji, jaka mia³a miej-
sce w wielu innych pañstwach. Sam jestem dowodem, ¿e choro-
ba istnieje i mo¿e byæ groŸna nawet dla osób, które wydawa³oby
siê s¹ na koñcu listy zagro¿onych ciê¿kim przebiegiem.

Martwi³ siê pan o swoich pacjentów? Jaki pañska

choroba mia³a wp³yw na rodzinê, znajomych,

najbli¿sze otoczenie?

Oczywiœcie, ¿e siê martwi³em. Pacjenci i koledzy, z którymi
mia³em kontakt, byli poddani kwarantannie. Na szczêœcie wte-
dy ju¿ mieliœmy w szpitalu œrodki ochrony, w zwi¹zku z tym
wiêkszoœæ kontaktów nie by³a zaliczana do bezpoœrednich. Nie
spotka³em siê z niechêci¹ wœród zna-
jomych, s¹siadów, z ¿adnym hejtem.
Odwrotnie, œrodowisko, dyrekcja szpi-
tala, uczelnia okazywa³y mi bardzo
du¿o zainteresowania, chêci pomocy.
To by³o bardzo pozytywne i buduj¹ce.
Ciekawostka, jeœli chodzi o nasze œro-
dowisko: jako „ozdrowieniec” chcia-
³em oddaæ krew, bo mam przeciwcia³a,
i okaza³o siê, ¿e dziewiêciu z oko³o 30
dawców osocza to w³aœnie lekarze. I to
nie tylko dlatego, ¿e tak wielu lekarzy

chorowa³o. My, jako grupa
zawodowa, naprawdê chce-
my pomagaæ innym lu-
dziom. To te¿ jest bardzo bu-
duj¹ce.

Skorzysta³ pan ze wspar-

cia izby, którym by³o

odszkodowanie dla 100

zaka¿onych lekarzy?

Tak, to by³a bardzo konkret-
na pomoc. Mia³em zwolnie-
nie lekarskie, d³ugo przeby-
wa³em w szpitalu. W takiej
sytuacji ka¿de wsparcie fi-
nansowe jest przydatne. In-
formowa³em te¿ o tej formie
pomocy innych kolegów.
Korzystali, te¿ byli bardzo
pozytywnie zaskoczeni.
Równie¿ akcja przekazywa-
nia przez OIL œrodków
ochrony indywidualnej wywo³a³a pozytywne reakcje. Œwiet-
ne inicjatywy, bo konkretne i przydatne.

30-letni lekarz, chcący
zachować anonimowość

Czy wie pan, jak siê zakazi³, kiedy?

Jedyny kontakt z osob¹ z dodatnim wynikiem testu na
SARS-CoV-2 mia³em w pracy. By³a to opiekunka
medyczna, która równolegle pracowa³a w jednym z war-

szawskich szpitali. Rozmawialiœmy oko³o minuty. Gdy do-
wiedzia³em siê kilka dni póŸniej o jej dodatnim wyniku testu,
pobra³em sobie wymaz i w ten sposób dowiedzia³em siê, ¿e
jestem zaka¿ony…

Czy coœ wskazywa³o na chorobê?

Nie mia³em ¿adnych objawów. Test wykona³em z w³asnej ini-
cjatywy. Do tej pory nie odczu³em ¿adnych konsekwencji zdro-
wotnych zaka¿enia, choæ z niepokojem œledzê doniesienia
o jego póŸnych skutkach.

Jak d³ugo trwa³a choroba, co siê dzia-

³o od pocz¹tku do koñca w kontekœcie

procedur? Czy by³y problemy?

Pozytywny wynik testu otrzyma³em 31
kwietnia. Bezzw³ocznie skontaktowa³em
siê z lokalnym sanepidem oraz powiado-
mi³em pracodawcê. Poniewa¿ odwiedza³em
wtedy rodziców w ma³ej miejscowoœci
w województwie lubelskim, w³aœciwym
sanepidem by³a dla mnie ma³a powiatowa

PROSTO Z FRONTU

Rozmawialiśmy około

minuty. Gdy dowiedziałem

się kilka dni później o jej

dodatnim wyniku testu,

pobrałem sobie wymaz

i w ten sposób dowiedziałem

się, że jestem zakażony…
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jednostka. Pracownice sane-
pidu, choæ bardzo uprzejme
i pomocne, nie zna³y proce-
dur. Pocz¹tkowo, mimo bra-
ku objawów, skierowano
mnie na badanie do szpitala
jednoimiennego oddalonego
o ponad 100 km. Wi¹za³o siê
to z pó³toragodzinnym trans-
portem karetk¹ z ratownika-
mi w pe³nych œrodkach
ochrony indywidualnej. Po-
lecono mi jedynie spakowaæ
siê „na wszelki wypadek”,
bo byæ mo¿e zostanê umiesz-
czony w izolatorium – od-
dziale chorób zakaŸnych
pobliskiego powiatowego
szpitala (w³aœciwe izolatoria
jeszcze wtedy nie by³y goto-
we). Otrzyma³em infor-
macjê, ¿e nie bêdê móg³
mieszkaæ w jednym domu

z rodzin¹, mimo osobnego wejœcia, ³azienki i braku kontak-
tu z pozosta³ymi domownikami. Pracownicy sanepidu po-
wo³ywali siê na najnowsze rozporz¹dzenia Ministerstwa
Zdrowia, lecz gdy pyta³em o konkretne podstawy prawne,
nie potrafili mi udzieliæ odpowiedzi innej ni¿ „taki mamy
przekaz od prze³o¿onych”.

W szpitalu jednoimiennym konsultuj¹ca mnie pani doktor by³a
wizyt¹ równie zdziwiona jak ja. Odes³a³a mnie z zaleceniem
izolacji w domu. Dziêki uprzejmoœci
przyjació³ mog³em mieszkaæ w ich
mieszkaniu, nie musia³em jechaæ do
izolatorium.

Podczas pobytu w izolacji sanepid kon-
taktowa³ siê ze mn¹ kilkakrotnie. Usta-
lone zosta³y dwa terminy pobrania te-
stów kontrolnych. Gdy uzyska³em
ujemny wynik drugiego testu, pracow-
nik sanepidu zleci³ mi konsultacjê u le-
karza chorób zakaŸnych, która mia³a
wyjaœniæ, czy mo¿e zwolniæ mnie z izo-
lacji. Na pytanie, jak mam siê udaæ do
lekarza, skoro jestem formalnie w izolacji i nie mogê opusz-
czaæ mieszkania, us³ysza³em: – To ju¿ pana sprawa, jeœli chce
pan skoñczyæ izolacjê.

To tylko przyk³ad absurdów urzêdniczych, jakie mnie spotka-
³y podczas pobytu w izolacji. Odnios³em wra¿enie, ¿e sane-
pid nie zna procedur b¹dŸ ich nie ma. Nie mogê zarzuciæ z³ej
woli pracownikom sanepidu, bo czu³em, ¿e sami s¹ zagubie-
ni, ale ich postawa by³a skrajnie asekuracyjna.

Jaki wp³yw pana sytuacja mia³a na otoczenie, na innych?

Mój pozytywny wynik testu zasadniczo wp³yn¹³ na funkcjono-
wanie oddzia³u, w którym pracujê. Ca³y personel oraz wszyscy

pacjenci zostali przetestowani, ci, z którymi mia³em bliski kon-
takt, poddani kwarantannie. Moja ¿ona, dzieci, rodzice i ro-
dzeñstwo równie¿ przebywali na kwarantannie po kontakcie
ze mn¹. Na pocz¹tku wszystko by³o jedn¹ wielk¹ niewiadom¹.
Myœli o tym, czy nie zakazi³em swoich bliskich, pacjentów,
kole¿anek i kolegów z pracy, ci¹gle mi towarzyszy³y. Wytchnie-
nie przysz³o wraz z ujemnymi wynikami testów.

Czy pana zdaniem da siê skutecznie zapobiegaæ

zaka¿eniu siê?

Moim zdaniem to nierealne, zw³aszcza w pracy lekarza. Je-
dyn¹ mo¿liwoœci¹ jest traktowanie ca³ego szpitala jak strefy
ska¿onej i praca w pe³nych ŒOI, poniewa¿ nigdy nie wiado-
mo, czy nie trafimy na bezobjawowego nosiciela. Pewnym
rozwi¹zaniem jest stosowanie przez wszystkich maseczek,
które zmniejszaj¹ ryzyko transmisji.

Zna pan kogoœ, kto chorowa³ na COVID-19?

Znam cztery osoby, które zachorowa³y na COVID-19. Wszyst-
kie mia³y ³agodny przebieg, z objawami takimi jak gor¹czka
i utrata wêchu.

Nie ka¿dy zna osobê, która zmaga³a siê z COVID-19,

wiêc wiele osób bagatelizuje epidemiê. Jak pan to

ocenia?

Jestem m³ody, zdrowy i mia³em szczêœcie, ¿e nie wyst¹pi³y
u mnie ¿adne objawy. Niestety, gdybym nie wykona³ testu,
móg³bym byæ Ÿród³em zaka¿enia dla innych, równie¿ dla pa-

cjentów, którzy s¹ w wiêkszoœci obci¹-
¿eni innymi chorobami i infekcja by³a-
by dla nich o wiele groŸniejsza ni¿ dla
mnie.

Zdarzaj¹ siê opinie, ¿e przesadna

ostro¿noœæ nie ma sensu, lepiej

przejœæ chorobê i „mieæ to z g³owy”.

Jakie jest pana zdanie?

Wydaje mi siê, ¿e koronawirus nam spo-
wszednia³. Nie jest ju¿ tematem numer
jeden w mediach. Uci¹¿liwe restrykcje
zosta³y zniesione w momencie, kiedy

o wiele ³atwiej zakaziæ siê ni¿ na pocz¹tku, z powodu wiêk-
szej liczby chorych. Moim zdaniem kluczowa jest tutaj odpo-
wiedzialnoœæ za innych. Owszem, wiêkszoœæ ludzi m³odych i
zdrowych przejdzie chorobê bezobjawowo lub ³agodnie, ale
mog¹ byæ Ÿród³em zaka¿enia dla bliskich starszych osób, któ-
rym grozi znacznie ciê¿szy jej przebieg.

Czy skorzysta³ pan z odszkodowania w ramach pomocy

OIL w Warszawie dla 100 pierwszych zaka¿onych

w pracy lekarzy?

Tak, by³em jednym z pierwszych, którzy skorzystali z tego
wsparcia. �

Jedyną możliwością

jest traktowanie całego

szpitala jak strefy skażonej

i praca w pełnych ŚOI,

ponieważ nigdy nie wiado-

mo, czy nie trafimy na bez-

objawowego nosiciela.
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DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Ruszyliœmy...
i widaæ potrzebê
zmian

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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Stomatolodzy tak¿e oczekuj¹
dostosowania wytycznych do
warunków, w których dzia³aj¹.

Nasze propozycje zg³osiliœmy resor-
towi zdrowia. Niestety, od pocz¹t-
ku maja czekamy na odpowiedŸ.
Zmiana wytycznych umo¿liwi³aby
przede wszystkim zwiêkszenie licz-
by pacjentów oczekuj¹cych w po-
czekalni, a tak¿e skrócenie przewi-
dzianego czasu trwania wizyty,
który obecnie wynosi pó³torej go-
dziny (lub godzinê), gdy¿ nie ka¿de
œwiadczenie stomatologiczne wyma-
ga a¿ tak d³ugiej obecnoœci pacjenta
w gabinecie. Na przestoje miêdzy
wizytami skar¿¹ siê np. ortodonci.
Lecz póki nie zostan¹ og³oszone
zmiany obostrzeñ, musimy dzia³aæ
wed³ug dotychczasowych wytycz-
nych. Czy stomatologia to wytrzy-
ma? Prywatna chyba tak, natomiast

leczenie stomatologiczne oparte na kontrakcie z NFZ staje
siê nieop³acalne z uwagi na wydatki na œrodki ochrony in-
dywidualnej i zmniejszenie liczby pacjentów spowodowa-
ne nakazanymi odstêpami czasu miêdzy wizytami. Wzrost
kosztów i niezmienna wycena punktowa oraz przyjmowa-
nie pacjentów tylko w stanach nag³ych mo¿e skutkowaæ
tym, ¿e lekarz w pe³ni przygotowany do pracy za godzinê
leczenia od NFZ otrzyma 20, mo¿e 30 z³. Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej i Komisja Stomatologiczna NRL
nie po raz pierwszy wnioskuj¹ o now¹ wycenê œwiadczeñ
w okresie epidemii, o zmianê wspó³czynników koryguj¹-
cych. Jednak¿e zaproponowane przez NFZ w projekcie za-
rz¹dzenia podniesienie wartoœci najni¿ej wycenianych
œwiadczeñ œrednio o nieca³e 10 proc. nie jest tym, czego
oczekujemy. Je¿eli ktoœ, kto dostawa³ 22 z³ za godzinê,
dostanie 24 z³, to taka zmiana nie poprawi kondycji finan-
sowej placówki maj¹cej kontrakt z NFZ. Mimo zg³oszo-
nych uwag, zarz¹dzenie prezesa NFZ z 26 czerwca 2020 r.
nie spe³ni³o naszych oczekiwañ.

A co z gabinetami poza NFZ? W placówkach œwiadcz¹-
cych us³ugi komercyjne dzia³alnoœæ opiera siê na rachunku
ekonomicznym. Poniewa¿ koszty sta³e nie uleg³y zmianie,
a wp³ywy z leczenia, od których trzeba odliczyæ œrodki
ochrony indywidualnej, s¹ niewystarczaj¹ce, i tu pojawi¹
siê problemy.

Tymczasem pacjenci nie chc¹ czekaæ. Zainteresowanie le-
czeniem nie tylko stanów nag³ych, ale te¿ planowym, które
by³o zawieszone i odwlekane, jest du¿e, mimo re¿imu sani-
tarnego, w którym dzia³amy. Na podstawie w³asnych obser-
wacji i informacji docieraj¹cych do Komisji ds. Lekarzy
Dentystów mogê potwierdziæ, ¿e pacjenci s¹ zdyscyplino-
wani, rozumiej¹, i¿ musz¹ przed wejœciem do gabinetu przejœæ
wywiad, mieæ zmierzon¹ temperaturê, bo to dzia³ania dla ich
dobra. Natomiast my, lekarze, mamy z tym problem, gdy¿
utrudnia nam organizacjê pracy, szczególnie w niewielkich
gabinetach, koniecznoœæ wydzielenia czêœci „brudnej”
i „czystej” oraz pilnowania, by w poczekalni przebywa³a
tylko jedna osoba.

Po okresie zastoju w stomatologii,
spowodowanym epidemią koronawirusa,
po dostosowaniu placówek do pracy
w nowym reżimie sanitarnym nasze
gabinety wznowiły działalność. Przyjmujemy
pacjentów, choć nie w tak szerokim zakresie,
jak byśmy tego oczekiwali. Nadal pracujemy
w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia
na czas epidemii, ale w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy sytuacja uległa zmianie.
Nastąpiło odmrożenie gospodarki, zostały
otwarte sklepy, gabinety kosmetyczne
i salony fryzjerskie.
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Statuetka
patronki dentystów

S
tatuetk¹ œw. Apolonii, patronki lekarzy dentystów, bêd¹ honorowane osoby, insty-

tucje i organizacje, które w szczególny sposób zas³u¿y³y siê dla œrodowiska lekarzy

dentystów OIL w Warszawie. Wyró¿nienie zosta³o ustanowione przez Okrêgow¹ Radê

Lekarsk¹ w Warszawie, z inicjatywy i na wniosek wiceprezesa Dariusza Paluszka oraz

cz³onków Komisji ds. Lekarzy Dentystów.

Regulamin przyznawania Statuetki œw. Apolonii jest zamieszczony na stronie interne-

towej: www.izba-lekarska.pl (w zak³adce: „lekarze dentyœci”). �

ach

Patrz¹c w przysz³oœæ, mo¿emy byæ pew-

ni, ¿e NFZ nie zwiêkszy znacz¹co wy-

cen punktowych. Lekarze pracuj¹cy

w ramach kontraktu z funduszem musz¹

wiedzieæ, ¿e o ile do tej pory leczenie

by³o bardzo s³abo wyceniane, o tyle w

tej chwili stawki na pewno nie pokryj¹

zwiêkszonych kosztów. Fakt, ¿e komi-

sje stomatologiczne izb lekarskich pisz¹

pisma, absolutnie nie zmienia stanowi-

ska p³atnika. Oczywiœcie, mo¿emy dys-

kutowaæ o niewielkich zmianach, ale

proszê nie liczyæ na to, ¿e otrzymamy

100 proc. wiêcej za procedurê.

NFZ ma zapewniæ zaspokojenie potrzeb stomatologicznych

spo³eczeñstwa na danym obszarze. Dzisiaj, gdy gabinety

s¹ znów otwarte, w pe³ni to zadanie realizuje. Decydenci

NFZ nie czuj¹ zagro¿enia, gdy¿ lekarze dentyœci poszli

do pracy i, mimo narzekania, jak zwykle wype³nili lukê

w systemie ochrony zdrowia w³asnym kosztem.

Niestety, w przysz³oœci niektóre gabinety bêd¹ musia³y za-

przestaæ dzia³alnoœci, gdy¿ ich utrzymanie bêdzie niemo¿li-

we. Dlatego warto zadaæ pytanie: czy nie nale¿a³oby w³a-

œnie teraz rozpocz¹æ dyskusji o reorganizacji ca³ego

systemu opieki stomatologicznej w Polsce?

Po pierwsze, powinniœmy zastanowiæ siê nad wydzieleniem

gabinetów przyjmuj¹cych wy³¹cznie w ramach NFZ, œwiad-

cz¹cych us³ugi w ramach ubezpieczenia, ale za du¿o wy¿sze

ni¿ obecnie stawki wynegocjowane w kontraktach. Gabine-

tów tych zapewne by³oby zdecydowanie mniej ni¿ obecnie,

ale wy¿sza wycena œwiadczeñ pozwala³aby im utrzymaæ p³yn-

noœæ finansow¹.

Po drugie, musimy pomyœleæ o stworzeniu jednego wspólne-

go rejestru dla wszystkich praktyk stomatologicznych, np.

w izbie lekarskiej. Obecnie gabinety stomatologiczne reje-

strowane s¹ w okrêgowych izbach

i urzêdach wojewódzkich. Skutkuje to

brakiem planowania i dostosowania

liczby gabinetów do potrzeb ludnoœci

na danym terenie. Bywa, ¿e na jednej

ulicy, w odstêpie kilkuset metrów,

znajduje siê kilka klinik dentystycz-

nych, ale s¹ miejsca, gdzie rzeczywi-

œcie potrzeba ich wiele. Odpowiednie

planowanie umo¿liwi³oby utrzymanie

liczby pacjentów przypadaj¹cych na

dany gabinet zgodnej z normami Unii

Europejskiej pozwalaj¹cymi nie tylko

na przetrwanie placówki, ale tak¿e na

kszta³cenie pracuj¹cych w niej lekarzy, zakup nowego

sprzêtu, wprowadzanie nowych technik. Takie planowa-

nie jest standardem w wielu krajach UE, np. w Niemczech.

Czy nam to siê uda? Droga jest daleka, ale je¿eli nie za-

czniemy myœleæ o dog³êbnej reformie opieki stomatolo-

gicznej, zarówno œwiadczonej w ramach NFZ, jak i pry-

watnej, dojdzie do zamkniêcia wielu gabinetów. Wówczas

byæ mo¿e rolê lidera na rynku przejm¹ placówki siecio-

we, w których koszt leczenia obliczany jest wed³ug zu-

pe³nie innych zasad.

Bardzo proszê kole¿anki i kolegów lekarzy dentystów, by

nie poddawali siê emocjom, tylko spokojne przemyœleli

wskazane zagadnienia. Jest to bowiem jedyna droga do stwo-

rzenia w perspektywie kilku, kilkunastu lat rynku us³ug sto-

matologicznych opartego na rzetelnych wycenach procedur.

Czy epidemia koronawirusa, a z pewnoœci¹ sytuacja, w któ-

rej siê znaleŸliœmy w zwi¹zku z ni¹, bêdzie bodŸcem do zmian

w polskiej stomatologii? Chcia³bym, aby dyskusja na ten

temat siê rozpoczê³a. �

https://nil.org.pl/aktualnosci/4879-stanowisko-podjete-przez-pnrl-
-w-dniu-8-czerwca-2020-r

https://nil.org.pl/aktualnosci/4880-zarzadzenie-prezesa-nfz-doty-
czace-stomatologii

Czy nie należałoby

właśnie teraz

rozpocząć dyskusji

o reorganizacji

całego systemu opieki

stomatologicznej

w Polsce?
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Epidemia COVID-19 zmieniła codzien-

ność placówek ochrony zdrowia.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wiru-

sa i zakażeniom, zostały wprowadzone

liczne obostrzenia. Reżim sanitarny objął

pacjentów i ich bliskich. Wstrzymano od-

wiedziny chorych przebywających na od-

działach szpitalnych, w zakładach opie-

kuńczo-leczniczych, hospicjach. Na od-

działach ginekologiczno-położniczych

czasowo zrezygnowano z porodów ro-

dzinnych. Rodzice i opiekunowie małych

pacjentów obawiali się, czy będą mogli

towarzyszyć dzieciom podczas hospitali-

zacji. Rodziny niepokoiły się o utrzymanie

kontaktu z bliskimi, zwłaszcza osobami

w wieku senioralnym, obciążonymi wielo-

ma chorobami. Nadzwyczaj trudna była

niemożność pożegnania się z umierają-

cymi, czuwania przy nich w ostatnich

chwilach życia. Pacjenci doświadczali

samotności w chorobie i odosobnienia

w miejscu leczenia. Pacjentami i ich ro-

dzinami targały emocje – z jednej strony

mieli poczucie niepewności, niezgody na

obostrzenia, z drugiej rozumieli, że sytu-

acja jest wyjątkowa. Wszystkim pozosta-

wała komunikacja na odległość, a jej

środkiem – telefon lub tablet. W tym

szczególnym okresie z pacjentami byli

lekarze i pozostały personel medyczny.

O porodach, opiece pediatrycznej

i pacjentach hospicjum w dobie

pandemii opowiedzieli nasi rozmówcy.

� Mobilizacja,
aby urodziæ…
Dr n. med. Małgorzata Reinholz-Jaskólska,
ordynator Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Praskiego w Warszawie

Poród jest szczególnym wydarzeniem dla pary spodzie-
waj¹cej siê dziecka. Równie¿ szczególn¹ sytuacj¹,
z jak¹ najczêœciej nikt z nas siê wczeœniej nie spo-

tka³, jest epidemia koronawirusa. Niepokój zwi¹zany z ob-
ostrzeniami udziela siê rodzinom oczekuj¹cym narodzin,
przede wszystkim przysz³ym mamom. Nie sprzyja im na-
t³ok czasem sprzecznych informacji i komunikatów sani-
tarnych. Pacjentki nierzadko chc¹ siê upewniæ, czy szpi-
tal, który wybra³y jako miejsce porodu (o ile mia³y
wczeœniej mo¿liwoœæ spotkania siê z jego personelem
w ramach szko³y rodzenia albo odwiedzin oddzia³u), dzia-
³a, czy w zwi¹zku z epidemi¹ nie wstrzymano pracy od-
dzia³ów. Równie¿ do nas dzwoni¹ pacjentki z pierwszymi
objawami porodowymi i pytaj¹, czy porody s¹ przyjmowa-
ne, czy zostan¹ przyjête na oddzia³, jakie obowi¹zuj¹ za-
sady. Czasowy zakaz porodów rodzinnych by³ trudnym do-
œwiadczeniem dla kobiet, które planowa³y rodziæ wspierane
przez osobê blisk¹.

Mimo ¿e pacjentki maj¹ wiele oczywistych obaw, obser-
wujemy, ¿e panie zg³aszaj¹ce siê do szpitala w pocz¹tko-
wej lub zaawansowanej fazie porodu s¹ bardzo zmobilizo-
wane. Z jednej strony nie maj¹ przy sobie osoby, która je
wspomo¿e fizycznie i psychicznie podczas porodu, z dru-
giej – rozumiej¹ wyj¹tkowoœæ sytuacji. Wiedz¹ równie¿,
¿e maj¹ zapewniony kontakt z rodzin¹ na odleg³oœæ – wy-
sy³aj¹ zdjêcia, filmy. Dostrzegaliœmy, ¿e po porodzie, kie-
dy mobilizacja do urodzenia dziecka ju¿ ustêpuje, kobie-
tom na oddziale po³ogowym potrzebna jest pomoc nie tyle
fizyczna, ile psychologiczna ze strony po³o¿nych, które
ostatnio przebywaj¹ z naszymi pacjentkami d³u¿ej. Cho-
cia¿ porody rodzinne znowu siê odbywaj¹, odwiedziny
i bezpoœredni kontakt z blisk¹ osob¹ nadal nie s¹ mo¿liwe.
Z pewnoœci¹ obecnie panie potrzebuj¹ wiêcej czasu na uspo-
kojenie siê, odzyskanie psychicznej równowagi, tym bar-
dziej ¿e epidemia trwa i pacjentki nadal s¹ bombardowane

ró¿nymi informacjami. Wychodz¹c z dziec-
kiem do domu, nie wiedz¹, jak bêd¹ organi-
zowane kontrole lekarskie w przychodni,
szczepienia, wiêc tym bardziej spoczywa na
nich wiêksza odpowiedzialnoœæ za zdrowie
nowo narodzonego dziecka.

Odwiedziny
przez
telefon

PROSTO Z FRONTU

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 7–8/2020 (303–304)38  



� Najwa¿niejsze
– uspokoiæ
rodziców…
Lek. Piotr Hartmann,
kierownik Pionu Zachowawczego,
lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem
Pediatrii z Pododdziałem Alergologii,
Endokrynologii, Neurologii, SZPZOZ
im. Dzieci Warszawy z siedzibą
w Dziekanowie Leśnym

Rodzice chorych dzieci, do których w pocz¹tkowym
okresie epidemii dociera³y liczne sprzeczne informa-
cje, czuli siê coraz bardziej zaniepokojeni. Nie mog¹c

uzyskaæ pe³nej porady lekarskiej i zbadania dziecka w porad-
niach (niewyposa¿onych w œrodki ochrony osobistej), musie-
li zg³aszaæ siê z dzieckiem do szpitala. W pierwszych dniach
epidemii liczba pacjentów w szpitalnych izbach przyjêæ i na
oddzia³ach ratunkowych zaczê³a rosn¹æ, ale trwa³o to krótko.
W wielu przypadkach strach przed szpitalem i nowym wiru-
sem przewa¿a³ i dzieci leczono w domu. Oddzia³y szpitalne
zaczê³y pustoszeæ (równie¿ ze wzglêdu na wstrzymanie przy-
jêæ planowych), ale jednoczeœnie ka¿dy pacjent zg³aszaj¹cy
siê z gor¹czk¹ i kaszlem musia³ byæ traktowany jak zaka¿ony.

� Po prostu ¿al
Lek. Ewa Bochner, ordynator oddziału
stacjonarnego Fundacji Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa
w Warszawie

Z powodu epidemii odwiedziny w hospicjum zosta³y
wstrzymane, ale staramy siê w drodze wyj¹tku wpusz-
czaæ bliskich do pacjentów umieraj¹cych. Odwiedza-

j¹cych ubieramy w stroje ochronne. Mamy nadziejê, ¿e pa-
cjenci rozpoznaj¹ ich, choæ s¹ w fartuchach, goglach, maskach
i przy³bicach. To bardzo trudna sytuacja, tym bardziej ¿e ogra-
niczenia w ¿yciu spo³ecznym s¹ luzowane. Bliscy pacjentów
te¿ tego oczekuj¹. Dlatego zastanawiamy siê, co robiæ. Spraw-
dzamy, jak radz¹ sobie z tym problemem w innych szpitalach
i hospicjach, wiemy, ¿e tu i ówdzie, za zgod¹ ordynatora,

Wiêkszoœæ szpitali ju¿ na pocz¹tku roku ograniczy³o od-

wiedziny (tak jak w poprzednich sezonach infekcyjnych).

Niestety, dyrektorzy niektórych placówek podjêli decyzjê

o ca³kowitym zamkniêciu szpitali dla rodziców chorych

dzieci. Mimo ¿e by³y to nieliczne placówki, informacja

zosta³a rozprzestrzeniona przez media w taki sposób, jak-

by wszystkie oddzia³y dzieciêce nie pozwala³y na pobyt

rodzica z dzieckiem.

Rodzice z jednej strony wystraszeni mo¿liwoœci¹ zara¿enia

SARS-CoV-2, a z drugiej zaniepokojeni koniecznoœci¹ pozo-

stawienia dziecka w szpitalu bez ich opieki, wielokrotnie nie

wyra¿ali zgody na hospitalizacjê lub nawet nie zg³aszali siê

do szpitala mimo wydanego skierowania.

Personel oddzia³ów pediatrycznych mia³ wtedy trudne za-

danie zapewnienia dzieciom spokoju podczas leczenia,

a jednoczeœnie uspokojenia rodziców. Wydaje siê, ¿e to siê

udawa³o. Obawialiœmy siê reakcji dzieci na widok lekarzy

przeprowadzaj¹cych badania w ubraniu ochronnym, ale

mali pacjenci okazywali raczej zaciekawienie ni¿ strach

i szybko przyzwyczajali siê do nowej rzeczywistoœci. Rów-

nie¿ rodzice w wiêkszoœci stosowali siê do wprowadzonych

w szpitalu zasad i wspó³pracowali personelem.

Obecnie, po pewnym rozluŸnieniu ograniczeñ,

notujemy wiêksz¹ liczbê przyjmowanych pa-

cjentów, chocia¿ nadal mniejsz¹ ni¿ w poprzed-

nich latach. Jednoczeœnie niestety teraz trudniej

przekonaæ rodziców i pacjentów do przestrze-

gania zasad higieny i izolacji.

pozwala siê na wizyty. W naszym hospicjum mamy patio, byæ

mo¿e pozwolimy ju¿ wkrótce na spotkania na zewn¹trz. Nasi

podopieczni to pacjenci d³ugoterminowi. Zdajemy sobie spra-

wê, ¿e przywrócenie odwiedzin niesie ryzyko infekcji, ale z

drugiej strony to mo¿e byæ ostatnie spotkanie.  Zauwa¿yli-

œmy, ¿e w ostatnim czasie trafiaj¹ do nas chorzy w du¿o ciê¿-

szym stanie ni¿ przed epidemi¹, gdy¿ rodziny bardzo d³ugo

wstrzymuj¹ siê przed przywiezieniem bliskiego do oœrodka,

m.in. z powodu obawy, ¿e nie bêd¹ mogli ju¿ siê spotkaæ.

Widaæ, ¿e jak najd³u¿ej staraj¹ siê zapewniaæ swoim bliskim

opiekê w domu. Oczywiœcie, od pocz¹tku epidemii zapew-

niamy rodzinom i pacjentom po³¹czenia przez Skype’a. Przy-

znajê, ¿e taka forma kontaktu nie zawsze siê sprawdza. Od-

wiedzaj¹c pacjenta, mo¿emy byæ przy nim, rozmawiaæ lub nie,

wykonywaæ inne czynnoœci, np. zrobiæ herbatê. Kontaktuj¹c

siê przez komunikator, mo¿na tylko rozmawiaæ, a nie ka¿dy

potrafi, nie ka¿dy wie jak i o czym. Zdajemy sobie sprawê, ¿e

przywrócenie odwiedzin niesie ryzyko infekcji, ale z drugiej

strony po prostu ¿al ludzi. �

oprac. ach
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LEKARZ W OBLICZU PSEUDONAUKI

Lekarz Micha³ Sutkowski, rzecz-
nik prasowy Kolegium Leka-
rzy Rodzinnych, pod koniec

maja sta³ siê na antenie TVP celem
personalnego ataku jednego z goœci
programu „Pytanie na œniadanie”.
Obecny obok dr. Sutkowskiego spor-
towiec Wojciech Brzozowski zarzuci³
mu, ¿e jest op³acany przez ludzi, któ-
rym zale¿y na straszeniu spo³eczeñ-
stwa koronawirusem. Tymczasem – jak
twierdzi³ windsurfer – COVID-19 jest
mniej groŸny ni¿ grypa. Wpisa³ siê tym
samym do grona celebrytów propagu-
j¹cych teorie spiskowe.

W reakcji na to i podobne zdarzenia
Fundacja Watch Health Care wysz³a
z inicjatyw¹ akcji „Stop celebrytyza-
cji pseudonauki”, wspart¹ przez 20 or-
ganizacji, w tym Okrêgow¹ Izbê Le-
karsk¹ w Warszawie. W ramach
przedsiêwziêcia wystosowano apel do
osób zabieraj¹cych g³os w przestrze-
ni publicznej o wyj¹tkow¹ ostro¿noœæ
w wypowiedziach o zdrowiu.

Pseudonaukowe teorie w wielu dziedzinach zyskuj¹ na popu-

larnoœci. Medycyna nie jest wyj¹tkiem. Wed³ug ich propagato-

rów koronawirus: zosta³ wyprodukowany w chiñskich

laboratoriach medycznych i celowo uwolniony, by zdestabili-

zowaæ œwiatow¹ gospodarkê; jest stworzony, by zredukowaæ

ludzk¹ populacjê w myœl zamierzeñ Billa Gatesa; to efekt wdra-

¿ania technologii 5G, w ogóle nie jest groŸny, a lockdown s³u-

¿y³ zamkniêciu ludzi w domach. Tych teorii jest wiêcej i do³¹-

czaj¹ do szeregu innych, stoj¹cych w sprzecznoœci z wiedz¹

medyczn¹, a mówi¹cych np. o ukrywaniu przez koncerny far-

maceutyczne leków na raka lub o dodawaniu do wody szkodli-

wych substancji pozwalaj¹cych na kontrolowanie umys³ów.

Źródło spisku

Teorie spiskowe nie s¹ wynalazkiem ostatnich lat. Doœæ wspo-

mnieæ broszurê z 1900 r. pt. „Kanalizacya miasta Warszawy

jako narzêdzie judaizmu i szarlataneryi”, by dowieœæ, ¿e i nie-

którzy nasi przodkowie ulegali pseudonaukowym wywodom.

Ruch antyszczepionkowy jest zaœ tak samo stary jak szcze-

pionki. Ale tendencja siê nasila, co czêsto jest przypisywane

mo¿liwoœciom, jakie daje Internet w zakresie dzielenia siê nie

tylko wiedz¹, ale i opiniami, a nawet zabobonami.

– Filmy na YouTube propaguj¹ce postawy antyszczepionkowe
zwykle oddzia³uj¹ na nasze emocje. Autorzy pokazuj¹ nam np.
ma³ego Krzysia, który zosta³ zaszczepiony i teoretycznie z tego
powodu ma autyzm. Ten obraz znacznie lepiej do nas przema-
wia ni¿ sucha informacja, ¿e 150 mln przypadków nie potwier-
dza teorii, i¿ ma to ze sob¹ coœ wspólnego – wyjaœnia dr hab.

Wojciech Kulesza, profesor psychologii spo³ecznej SWPS Uni-

wersytetu Humanistycznego. Jego zdaniem skutecznoœæ tego

przekazu jest dodatkowo wzmacniana przez okreœlone zabie-

gi, m.in. wykorzystuje siê w nim opinie rzekomych eksper-

tów, osób najczêœciej stoj¹cych na marginesie œrodowiska na-

ukowego. Przyk³adem z polskiego podwórka jest Hubert

Czerniak, lekarz, któremu Naczelny S¹d Lekarski zawiesi³

prawo wykonywania zawodu na dwa lata z powodu wypo-

wiedzi na temat szkodliwoœci szczepieñ ochronnych. – Oni
udaj¹ prawdziw¹ naukê i prawdziwe Ÿród³a. Problem polega
te¿ na tym, ¿e w ich przekazie k³amstwo jest zmieszane z prawd¹
– twierdzi Kulesza, przypominaj¹c, ¿e niektóre szczepienia

maj¹ opisane naukowo rzadkie efekty uboczne, z czego ich

przeciwnicy wyci¹gaj¹ zupe³nie nieproporcjonalne i fa³szy-

we wnioski. – Jeœli odbiorca sprawdzi jakiœ szczegó³ takiej
wypowiedzi i oka¿e siê on prawdziwy tak¿e wed³ug Ÿróde³ g³ów-
nego nurtu, to – bêd¹c nieobeznanym z nauk¹ – mo¿e uznaæ,
¿e ca³a reszta te¿ jest prawdziwa – uwa¿a psycholog. Jego

zdaniem na korzyœæ propagatorów pseudonauki dzia³a fakt,

¿e pos³uguj¹ siê jêzykiem przystêpnym dla przeciêtnego od-

biorcy, tymczasem jêzyk nauki jest hermetyczny, bo wyma-

ga podbudowy teoretycznej i metodologicznej.

Paradoksalnie podatny grunt dla teorii paranaukowych

przygotowuje edukacja. Jej powszechnoœæ, tak¿e w zakresie

studiów wy¿szych, w takich krajach jak Polska powoduje,

¿e mamy silniejsze przekonanie o w³asnej nieomylnoœci.

Zdaniem Wojciecha Kuleszy problemem nie jest jednak nad-

Pandemia stała się kolejną okazją dla twórców

pseudonaukowego opisu świata do snucia

historii o tym, jaki globalny spisek stoi za

pojawieniem się koronawirusa. Lekarze zaś są

na pierwszej linii frontu w walce nie tylko

z COVID-19, ale i z dezinformacją. Rzeczowa,

acz krótka, rozmowa z wątpiącymi pacjentami

– to w ramach owej walki zalecają specjaliści.

Jak walczyæ
z epidemi¹
teorii
spiskowych?
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mierna edukacja, ale sposób, w jaki jest prowadzona – zamiast

uczyæ krytycznego myœlenia, skupia siê na wpajaniu wiedzy

i bezkrytycznego do niej podejœcia. To w³aœnie sprzyja nad-

miernemu poczuciu eksperckoœci, co szczególnie zauwa¿alne

jest w polityce, prawie, sporcie i niestety w medycynie. A przy-

najmniej niektórych jej ga³êziach. – Tak siê sk³ada, ¿e upodo-
baliœmy sobie onkologiê i wakcynologiê. A czemu nie ginekolo-
giê albo stomatologiê? Wydaje mi siê, ¿e nowotwory i choroby
zakaŸne s¹ bardzo obrazowe, przemawiaj¹ce do wyobraŸni
albo po prostu najbardziej groŸne i dlatego w tych dziedzinach
staramy siê odnajdywaæ poczucie kontroli – sugeruje Kulesza.

Brak poczucia kontroli pcha pacjentów w objêcia szarlatanów,

tak¿e przez to, ¿e – jego zdaniem – pozornie poœwiêcaj¹ oni wiê-

cej uwagi swoim „podopiecznym”. Tymcza-

sem realia systemu ochrony zdrowia, takie

jak d³ugie kolejki i deficyt specjalistów, po-

woduj¹, ¿e prawdziwi lekarze nie zawsze

mog¹ daæ z siebie pacjentom tyle, ile by

chcieli. W takiej sytuacji pacjent czuje siê try-

bikiem systemu, pozbawionym mo¿liwoœci

podejmowania samodzielnych decyzji. – Je-
¿eli lekarz mi mówi, ¿e mam np. wiele mie-
siêcy siê leczyæ z nowotworu, a przychodzi
pan Ziêba i twierdzi, ¿e wystarczy braæ wi-
taminê C, to daje mi z³udzenie wyboru.
I oczywiœcie ta druga opcja jest du¿o bar-
dziej atrakcyjna – wyjaœnia dr hab. Kulesza.

Wszystko to powoduje, ¿e wspomniany na

pocz¹tku lekarz Micha³ Sutkowski w roz-

mowie z „Pulsem” przyznaje, i¿ jest „umiarkowanym pesy-

mist¹”, jeœli chodzi o to, czy pseudonaukowe trendy bêd¹ siê

nasilaæ: – My siê z tym problemem bêdziemy mierzyæ d³ugo-
falowo. Oprócz osób bezwzglêdnie przekonanych do teorii
pseudomedycznych jest bowiem jeszcze ogromna grupa lu-
dzi w¹tpi¹cych, zagubionych. I my przede wszystkim musi-
my ich z tego zw¹tpienia wyprowadziæ. 

Spiskowa teoria
i lekarska praktyka

Jak przekonaæ w¹tpi¹cych?

– Spokojnie, logicznymi argu-
mentami nale¿y zdyskredytowaæ
spiskowe teorie, ale te¿ przed-
stawiæ metody leczenia. Je¿eli
pacjent nie jest nastawiony kon-
frontacyjnie, nale¿y mu wyt³u-
maczyæ raz, a porz¹dnie, i ju¿ do
tematu nie wracaæ. Bo im wiêcej
mówimy o pseudonaukowych
teoriach, tym bardziej umacnia-
my przekonanie pacjentów,
¿e coœ jest na rzeczy – mówi Sut-

kowski. Jego zdaniem konie-

czne jest te¿ wprowadzenie

w szko³ach edukacji medycznej.

Wojciech Kulesza podkreœla zaœ, ¿e w relacji z pacjentem koniecz-

ne jest danie mu poczucia kontroli nad w³asnym ¿yciem, choæby

by³o to nawet z³udzenie, bo skutki mog¹ byæ podobne od efektu

placebo. – W koñcu niektórzy ju¿ po wejœciu do szpitala czy przy-
chodni czuj¹ siê lepiej, bo maj¹ wra¿enie, ¿e „nadje¿d¿a kawale-
ria”. Jeœli pacjent wychodzi z gabinetu lekarskiego z rozpisanym
planem dzia³ania, który sam musi zrealizowaæ, jest to znacznie
lepsze ni¿ wo¿enie go na wózku z punktu A do punktu B. Na po-
czucie kontroli mog¹ wp³ywaæ nawet zupe³nie drobne rzeczy. Mo¿-
na pozwoliæ pacjentowi wybraæ kolejnoœæ jakichœ dzia³añ, jeœli
nie ma to du¿ego wp³ywu na leczenie. A nawet zapytaæ go o opi-
niê – twierdzi. Zapewnia te¿, ¿e warto odwo³ywaæ siê nie do liczb,

badañ i innych abstrakcyjnych dla pacjenta pojêæ, lecz do nama-

calnych, personalnych przyk³adów. – W stosunku do pacjentów
onkologicznych takim przyk³adem smutnych
konsekwencji niestosowania siê do zaleceñ
medycyny jest Steve Jobs, który przez kilka
miesiêcy od zdiagnozowania raka trzustki
odmawia³ poddania siê leczeniu szpitalne-
mu, zamiast tego eksperymentowa³ z diet¹,
zio³olecznictwem i akupunktur¹ – podkre-

œla dr hab. Wojciech Kulesza.

To rady skuteczne w sytuacjach, kiedy le-

karz ma do czynienia z pacjentem zagu-

bionym, ale niekoniecznie nastawionym

konfrontacyjnie. Bywa jednak, ¿e sprawê

trzeba postawiæ jasno – jeœli pacjent d¹¿y

do starcia i, podobnie jak windsurfer Brzo-

zowski, zarzuca lekarzowi, ¿e za pieni¹-

dze z premedytacj¹ dzia³a na szkodê pa-

cjenta. – Jeœli pacjent chce siê leczyæ, powinien mieæ minimum
zaufania do lekarza. Jeœli go nie ma, to przecie¿ nie musi siê
u niego leczyæ. Sam dokonuje wyboru i nara¿a swoje zdrowie
– podsumowuje Micha³ Sutkowski i dodaje: – Nie powinni-
œmy t³umaczyæ, ¿e nie jesteœmy wielb³¹dami. �

Micha³ Niepytalski

Oprócz osób

bezwzględnie

przekonanych

do teorii pseudo-

medycznych jest

jeszcze ogromna

grupa ludzi

wątpiących,

zagubionych.

Tymczasem realia

systemu ochrony

zdrowia, takie jak

długie kolejki i deficyt

specjalistów, powodują,

że prawdziwi lekarze

nie zawsze mogą dać

z siebie pacjentom

tyle, ile by chcieli.
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Chcia³a pani zostaæ sanitariuszk¹?

Zapytano mnie, czy chcê byæ
sanitariuszk¹, czy ³¹czniczk¹.
£¹czniczk¹ by³am przez parê lat

przed powstaniem. Poprosi³am o przy-
dzia³ do sanitariatu. O moim wyborze
zdecydowa³y wczeœniejsze prze¿ycia.
Zaraz po wybuchu wojny mojego tatê
ewakuowano wraz z Ministerstwem
Komunikacji. Wyjechaliœmy z Warsza-
wy razem – rodzice, dwie starsze siostry

i ja. 5 wrzeœnia 1939 r. poci¹g ewaku-

acyjny zosta³ zbombardowany. Ludzie

krzyczeli, wzywali pomocy. Wówczas

nie mia³am przeszkolenia sanitarnego,

ale stara³am siê pomagaæ. To moje

pierwsze dramatyczne prze¿ycie z cza-

su wojny.

Wci¹¿ mieszka pani w tym samym

mieszkaniu, co przed wojn¹.

St¹d, z domu przy ul. Wawelskiej,

posz³a pani do powstania?

By³am z innymi sanitariuszkami

w mieszkaniu kole¿anki. Czeka³yœmy

na wskazanie miejsca zbiórki. Gdy do-

tar³a do nas informacja, ¿e mamy byæ

o godz. 17 na Woli, mia³am niewiele

czasu, aby wróciæ do mieszkania, prze-

braæ siê. Chcia³am zobaczyæ rodziców.

Tramwaje ju¿ nie jeŸdzi³y. Pomóg³ mi

m³ody, ¿yczliwy cz³owiek i zawióz³ ro-

werem w okolice mojego domu. Zabra-

³am torbê sanitarn¹ i po¿egna³am siê

z rodzicami.

Rodzice wiedzieli?

O konspiracji tak. Wiedzieli, ¿e ka¿da

z nas coœ robi, ale nie wiedzieli, czym

siê zajmujemy. Z naszego miesz-

kania korzysta³o wiele osób. Tutaj

odbywa³y siê zebrania. Drzwi by³y

zamkniête, nikt nie móg³ wchodziæ

i wychodziæ. W pokoju, w którym roz-

mawiamy, nie pamiêtam ju¿ jak d³u-

go, mo¿e dwa lata, odbywa³y siê wy-

k³ady z anatomii dla studentek

medycyny. By³a wœród nich moja sio-

stra Danuta. Rodzice wszystko akcep-

towali. Tata tylko raz siê zdenerwowa³,

gdy w pokoju, który by³ udostêpniony

lokatorowi, podczas sprz¹tania znale-

ziono spory zapas broni. – Nie prote-
stowa³bym – mówi³ – ale powinienem
wiedzieæ. Krótko potem nasz lokator

siê wyprowadzi³.

Pamiêta pani pierwsze chwile

powstania?

Z trudem zd¹¿y³am na zbiórkê na Woli.

Mia³am problemy z dojazdem, a nie

mog³am siê spóŸniæ. Gdy by³am ju¿ bar-

dzo blisko miejsca zgrupowania, zoba-

czy³am, ¿e w moj¹ stronê idzie m³ody

mê¿czyzna z bia³o-czerwon¹ opask¹ na

ramieniu, trzymaj¹cy broñ. Uprzedza³

napotkanych, ¿eby siê schronili. Tym-

czasem ludzie wychodzili z domów,

obejmowali siê, cieszyli. Widzia³am ra-

doœæ, entuzjazm. Chwilê póŸniej wybu-

ch³o powstanie. Zobaczy³am pierwszych

zabitych i rannych. Tak siê zaczê³o...

Zapamiêta³a pani osoby, którym

nios³a pomoc?

Pamiêtam, jak zdobywaliœmy jeden dom,

ludzie ginêli. Wo³ano sanitariuszkê do

kolegów z oddzia³u. Jeden by³ ciê¿ko

„S³awka”
O pomocy niesionej innym, przyjaźni, zaufaniu, nadziei

w czasach wojny i okupacji z dr n. med. Haliną Jędrzejewską

„Sławką”, uczestniczką Powstania Warszawskiego,

rozmawia Anetta Chęcińska.

NA PRZESTRZENI LAT
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ranny w nogi. Drugi z ran¹ pleców. Wi-

dzia³am du¿o ran, ale tak¹ pierwszy

i ostatni raz w ¿yciu. Wiedzia³am, ¿e

ch³opak umiera. Musia³am podj¹æ decy-

zjê, kogo ratowaæ pierwszego, ale kole-

ga z ranami nóg wskaza³ na powstañca

obok. Mia³ prawo decyzji. Z pomoc¹

cywilów odnios³am rannego do Szpitala

Jana Bo¿ego. Przepychaliœmy siê przez

t³um, ludzie wszêdzie le¿eli pokotem,

trudno sobie wyobraziæ, jak to wygl¹da-

³o. Lekarze zabrali kolegê na salê opera-

cyjn¹. Nie wiem jak d³ugo czeka³am, nim

pozwolono mi wejœæ. – „S³awka”, po-
¿egnaj kolegów. Pomœcijcie mnie – us³y-

sza³am. Dwa razy podczas powstania

p³aka³am. To by³ ten pierwszy. Nie mo-

g³am siê pogodziæ, ¿e siê nam nie uda³o.

Czasami szczêœcie sprzyja³o. Pamiêtam

inn¹ akcjê: na placu byli ranni, ale nie

by³o do nich bezpiecznego dostêpu. Zo-

sta³yœmy wezwane, ale dowódcy pozosta-

wili nam wybór, gdy¿ teren by³ pod

ostrza³em. Mimo to ruszy³yœmy. Pe³z³y-

œmy w stronê rannych, os³aniaj¹c g³owy

torbami. Do dzisiaj nie wiem, jak uda³o

siê prze¿yæ, choæ niemieckie kule œwista³y

nam nad g³owami. Dosta³yœmy ochronê

od naszego oddzia³u, dotar³yœmy do ran-

nych i zabra³yœmy bezpiecznie kolegów.

Doœwiadczenia powstañcze mia³y

wp³yw na wybór przez pani¹ zawodu?

Mo¿e tylko umocni³y mnie w postano-

wieniu. O tym, ¿e skoñczê medycynê,

zdecydowa³am w zbombardowanym

poci¹gu. Chcia³am coœ robiæ, aby rato-

waæ cierpi¹cych ludzi. Wielu lekarzy

bra³o udzia³ w powstaniu. Tak¿e wielu

m³odych ludzi, którzy zajmowali siê ran-

nymi, a wczeœniej nie mieli zwi¹zków

z medycyn¹, ukoñczy³o studia lekarskie.

To by³a dla nas szko³a ¿ycia.

Czy uwa¿a pani, ¿e pamiêæ o powsta-

niu jest nale¿ycie chroniona?

Nie zawsze. Jest mi przykro, gdy ktoœ

mówi o powstaniu z niechêci¹: „Po co
ono by³o? Tylu ludzi zginê³o, a nic to nie
da³o”. To nieprawda. Da³o bardzo wie-

le, mimo ¿e straty by³y ogromne. Chcia-

³oby siê czasem zapomnieæ, aby nie mieæ

tych strasznych obrazów przed oczami,

ale siê nie da. Muszê powiedzieæ, ¿e

mia³am wspania³ych kolegów w oddzia-

le. Byliœmy zaprzyjaŸnieni. Ba³am siê

jednego, aby nie wpaœæ ¿ywa w rêce

Niemców. Ale gdy by³am z oddzia³em,

wiedzia³am, ¿e koledzy do tego nie do-

puszcz¹. To moi przyjaciele na œmieræ

i ¿ycie.

Sk¹d wziê³a siê S³awka?

Taki pseudonim konspiracyjny wybra-

³am. Przyjecha³a do mnie do domu oso-

ba, która mog³a przyj¹æ przysiêgê. To

dzia³o siê w tym pokoju. – Na pewno
chcesz byæ „S³awk¹”? – zapyta³a. Po-

twierdzi³am i tak zosta³o. Wszyscy, któ-

rzy mnie znaj¹ z tamtych lat, a jest ju¿

ich coraz mniej, znaj¹ „S³awkê”. Nie s³y-

sza³am, aby kiedykolwiek zwracali siê

do mnie Halina. �

Halina Jêdrzejewska, z domu Dudzi-

kówna, ps. S³awka, urodzi³a siê 19

paŸdziernika 1926 r. w Warszawie.

Ukoñczy³a warszawskie Gimnazjum

i Liceum im. Juliusza S³owackiego,

a maturê zda³a na tajnych komple-

tach w 1944. Nale¿a³a do harcer-

stwa. Od 1940 r. dzia³a³a w konspi-

racji w Konfederacji Narodu, od

1943 – w Armii Krajowej. Bra³a

udzia³ w Powstaniu Warszawskim

jako sanitariuszka batalionu „Mio-

t³a”, Zgrupowania „Rados³aw”.

Po upadku powstania razem z woj-

skiem opuœci³a Warszawê. Trafi³a

do obozu jenieckiego w Sandbostel,

a nastêpnie Oberlangen. Po wyzwo-

leniu dotar³a do Wielkiej Brytanii,

gdzie s³u¿y³a w Pomocniczej S³u¿bie

Kobiet w Polskich Si³ach Lotniczych.

Do Polski powróci³a w 1946 r. Roz-

poczê³a studia medyczne w Pozna-

niu, a w 1947 przenios³a siê do

Warszawy i kontynuowa³a naukê

na Wydziale Lekarskim Uniwersy-

tetu Warszawskiego. W 1958 r.

uzyska³a II stopieñ specjalizacji

z chirurgii urazowej i ortopedii,

w 1966 obroni³a pracê doktorsk¹.

Od 1952 r. a¿ do przejœcia na eme-

ryturê pracowa³a w klinice ortope-

dycznej. Podczas powstania by³a

dwukrotnie odznaczona Krzy¿em

Walecznych. W 2019 r. otrzyma³a

tytu³ honorowego obywatela m.st.

Warszawy.
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D
elegaci otrzymali zakodowane e-maile ze szczegó³o-

wym instrukta¿em logowania siê do strony interne-

towej, sk¹d mogli pobraæ druki uchwa³ – wyjaœni³

Artur Drobniak, przewodnicz¹cy zjazdu. – Zgodnie z regula-
minem uchwa³y musia³y zostaæ wydrukowane, w³asnorêcznie
podpisane, nastêpnie zeskanowane i przes³ane pod e-mailo-
wym adresem zjazdu. Kworum zosta³o osi¹gniête doœæ szyb-
ko. G³osowa³o ponad 150 osób. Mimo niecodziennych warun-
ków, niezbêdne dla funkcjonowania samorz¹du g³osowania
uda³o siê przeprowadziæ.

Zjazd podda³ pod g³osowanie uchwa³y w sprawie: przyjêcia

Regulaminu Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza w try-

bie obiegowym, zatwierdzenia sprawozdania finansowego

i rachunku wyników za rok 2019, udzielenia absolutorium

Okrêgowej Radzie Lekarskiej oraz uchwalenia bud¿etu OIL

w Warszawie na rok 2020. G³osowanie odbywa³o siê od 11 do

30 maja 2020 r.

Materia³y zjazdowe udostêpniono delegatom na serwerze

z ograniczonym dostêpem. By³y to m.in.; pismo prezesa ORL

do delegatów z podsumowaniem roku 2019, projekty uchwa³

XLI OZL z za³¹cznikami, sprawozdania organów OIL, komi-

sji i zespo³ów ORL z dzia³alnoœci w roku 2019, tabela zawie-

raj¹ca rozliczenie bud¿etu w 2019 r. oraz preliminarz na 2020,

sprawozdanie bieg³ego rewidenta z badania rocznego spra-

wozdania finansowego, uchwa³y podjête przez ORL dotycz¹-

ce XLI OZL z za³¹cznikami.

– ̄ a³ujê, ¿e nie mogliœmy spotkaæ siê osobiœcie w gronie dele-
gatów, aby podsumowaæ dzia³alnoœæ izby w 2019 r. – podkre-

œli³ prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski. – W tej nad-
zwyczajnej sytuacji, wobec koniecznoœci formalnego
zatwierdzenia dokumentów finansowych oraz absolutorium dla
Okrêgowej Rady Lekarskiej, zdecydowaliœmy o organizacji
zjazdu w tzw. trybie obiegowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem, a tak¿e wytycznymi otrzymanymi z Naczelnej Rady
Lekarskiej. Z takiej formu³y organizacji zjazdu skorzysta³a
tak¿e wiêkszoœæ okrêgowych izb lekarskich w kraju. Dziêkujê
kole¿ankom i kolegom delegatom za zrozumienie sytuacji
i aktywny udzia³ w g³osowaniach. Cieszy mnie tak wysoka fre-
kwencja. Podkreœlenia wymaga pozytywna opinia delegatów
o dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej, o czym œwiadczy
niemal jednog³oœne udzielenie jej absolutorium. Dziêkujê kol.
Arturowi Drobniakowi za podjêcie siê roli przewodnicz¹cego
zjazdu. Mam nadziejê, ¿e przysz³oroczny zjazd odbêdzie siê
bez przeszkód. �
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UCHWA£A NR 29/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y nr 111/R-VIII/18

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjêcia

Regulaminu refundacji szczepieñ ochronnych

przeciwko meningokokom dla dzieci lekarzy i lekarzy

dentystów –  cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie, w ramach programu Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie „Szczepienia w OIL WAW”

Na podstawie art. 25 pkt 10 z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-

skich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j.) w zwi¹zku ze zmianami

w regulaminie oraz w celu usprawnienia procesu wysy³ania

PIT-ów za przyznane œwiadczenia oraz zmniejszenia kosztów

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwi¹zanych z ich

wysy³k¹ uchwala siê, co nastêpuje:

§1

W Uchwale nr 111/R-VIII/18 Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie z 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjêcia Regu-

laminu refundacji szczepieñ ochronnych przeciwko meningo-

kokom dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów – cz³onków

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, w ramach progra-

mu Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Szczepienia

w OIL WAW”, oraz w do³¹czonym regulaminie refundacji

szczepieñ ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci

lekarzy i lekarzy dentystów – cz³onków Okrêgowej Izby Le-

karskiej w Warszawie, w ramach programu Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie „Szczepienia w OIL WAW”, wpro-

wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) dodaje siê wyra¿enie w §3 ust. 2 (… lub paragon),

2) uwzglêdnia siê w §4 informacjê „przed ukoñczeniem 5.

roku ¿ycia” w zdaniu:

„Refundacj¹ mog¹ byæ objête dzieci, które zakoñczy³y pro-

ces szczepieñ zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki

i aktualnym kalendarzem szczepieñ”.

zastêpuje siê wyra¿eniem:

„Refundacj¹ mog¹ byæ objête dzieci, które zakoñczy³y pro-

ces szczepieñ przed ukoñczeniem 5. roku ¿ycia zgodnie

z zaleceniami producenta szczepionki i aktualnym kalen-

darzem szczepieñ”.

3) dodaje siê informacjê w §5 ust. 2 (…) w postaci PIT-11,

który zostanie przes³any pod podanym we wniosku adre-

sem e-mail.

§2

We wniosku o refundacjê w ramach programu „Szczepienia

w OIL WAW”, bêd¹cym integraln¹ czêœci¹ regulaminu refun-

dacji szczepionek ochronnych przeciwko meningokokom dzie-

ci cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w ra-

mach programu „Szczepienia w OIL WAW”, wprowadza siê

nastêpuj¹ce zmiany:

zdanie:

„Oœwiadczam, ¿e zosta³em/am poinformowany/a, ¿e w przy-

padku otrzymania refundacji otrzymam dokument PIT 8-C”

zastêpuje siê zdaniem:

„Oœwiadczam, ¿e zosta³em/am poinformowany/a, ¿e w przy-

padku otrzymania refundacji otrzymam dokument PIT-11, któ-

ry zostanie przes³any na podany we wniosku adres e-mail”.

§3

W pozosta³ym zakresie Uchwa³a nr 111/R-VIII/18 Okrêgo-

wej Rady Lekarskiej w Warszawie z 7 listopada 2018 r.

w sprawie przyjêcia Regulaminu refundacji szczepieñ ochron-

nych przeciwko meningokokom dla dzieci lekarzy i lekarzy

dentystów – cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warsza-

wie, w ramach programu Okrêgowej Izby Lekarskiej w War-

szawie „Szczepienia w OIL WAW”, pozostaje niezmieniona.

§4

Tekst jednolity stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska

DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH I REHABILITACJI W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Termin składania wniosków: 30 września 2020 r.

Projekt skierowany jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy:
�  przynależą do OIL w Warszawie  �  ukończyli 60. rok życia  �  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

OBIADY W KLUBIE LEKARZA

Warszawa, ul. Raszyńska 54, www.tlw.waw.pl

Serdecznie zapraszamy w poniedziałki i czwartki w godz. 12.00–14.00 na obiady klubowe.

Ceny obiadu: lekarze/lekarze dentyści seniorzy – 7 zł  �  lekarze/lekarze dentyści – 12 zł  �  przyjaciele – 17 zł.

Dla lekarzy/lekarzy dentystów/seniorów obiady są dofinansowywane przez OIL w Warszawie.

Fundacja Pro Seniore

02-512 Warszawa, ul. Puławska 18, tel. 22-542-83-30, e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl, www.proseniore.pl

FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PRO SENIORE

BIULETYN  ORL
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Aktualnoœci
prawnomedyczne

PRAWO

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
ZDROWIA W SPRAWIE DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ

15
kwietnia 2020 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie
ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresów
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu

jej przetwarzania,1które zast¹pi³o dotychczas obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie2 z 9 listopada 2015 r. Nowa regulacja wpro-
wadza liczne zmiany w newralgicznym aspekcie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych.

Podstawow¹ regu³¹ wynikaj¹c¹ z rozporz¹dzenia jest prowa-
dzenie dokumentacji medycznej wy³¹cznie w formie elektro-
nicznej, chyba ¿e warunki organizacyjno-techniczne to unie-
mo¿liwiaj¹ lub gdy przepisy wyj¹tkowo i wprost przewiduj¹
formê papierow¹, jak w przypadku karty zdrowia dziecka lub
karty przebiegu ci¹¿y. Co wiêcej, dokumentacja mo¿e byæ pro-
wadzona tylko w jednej formie, a zatem praktyka prowadze-
nia równolegle jej papierowej i elektronicznej wersji sta³a siê
niedopuszczalna.

Rozporz¹dzenie okreœla szczegó³owo wymagania dotycz¹ce
systemu teleinformatycznego s³u¿¹cego do prowadzenia do-
kumentacji, a tak¿e procedury zwi¹zane z bezpieczeñstwem
gromadzenia i udostêpniania danych. Wprowadza przy tym
zasadê, ¿e dopuszczalne bêdzie wykorzystywanie jedynie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego
lub podpisu PUE ZUS do podpisywania dokumentacji pro-
wadzonej w postaci elektronicznej. Dotychczas dopuszczalne
by³o stosowanie ró¿nych form podpisu, tak¿e zapewnionych
przez producenta oprogramowania s³u¿¹cego do prowadzenia
dokumentacji, obecnie dopuszczalne bêdzie tylko w zakresie

dokumentacji wewnêtrznej (tzn. prowa-
dzonej na potrzeby podmiotu udziela-
j¹cego œwiadczeñ zdrowotnych).

Ponadto pacjent zosta³ uprawniony do
sk³adania oœwiadczeñ o wyra¿eniu zgo-
dy na udzielenie informacji o stanie
zdrowia, o upowa¿nieniu do dostêpu
do dokumentacji medycznej oraz wy-
ra¿eniu zgody na udzielenie œwiadczeñ
zdrowotnych za poœrednictwem Inter-
netowego Konta Pacjenta, o czym po-
winien byæ poinformowany przed ich
z³o¿eniem. Jednoczeœnie dopuszczalna
bêdzie pisemna forma sk³adania wspo-
mnianych oœwiadczeñ.

Szczegó³owe regu³y prowadzenia okreœlonych rodzajów do-
kumentacji medycznej zak³adaj¹ ograniczenie zakresu danych
pacjenta w nich zamieszczanych. Je¿eli w dokumentacji pa-
cjenta zapisano numer PESEL, nie dopisuje siê ju¿ daty uro-
dzenia ani p³ci, a adres miejsca zamieszkania wpisuje siê tyl-
ko w pierwszej wytworzonej dla konkretnego pacjenta
dokumentacji wewnêtrznej.

Rozporz¹dzenie poszerza mo¿liwoœæ dokonywania wpisów
w karcie obserwacji przez ratownika medycznego oraz doty-
cz¹cych monitorowania bólu przez fizjoterapeutê. Przewidzia-
no tak¿e regulacjê dotycz¹c¹ odrêbnej dokumentacji medycz-
nej prowadzonej przez fizjoterapeutów.

Jak wspomnia³em, rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie 15 kwiet-
nia 2020 r., ale podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹
oraz dysponenci zespo³ów ratownictwa medycznego mog¹
prowadziæ dokumentacjê na dotychczasowych zasadach do
31 grudnia 2020 r., a ksi¹¿eczki zdrowia dziecka wydane
przed 31 grudnia 2020 zachowuj¹ wa¿noœæ. Za³¹cznikiem
do rozporz¹dzenia s¹ aktualne wzory dokumentacji medycz-
nej, w tym zmienione wzory kart obserwacji porodu oraz
ksi¹¿eczki zdrowia dziecka.

Warto dodaæ, ¿e w toku prac nad rozporz¹dzeniem prowadzo-
no szerokie konsultacje,3 w których czynny udzia³ bra³y m.in.:
Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielêgniarek i Po³o-
¿onych, uniwersytety medyczne i konsultanci krajowi ró¿nych

dziedzin, a wiele zg³oszonych uwag
znalaz³o odzwierciedlenie w treœci
aktu.4

ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ZDROWIA
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
COVID-19
Niezmiennie wysoka aktywnoœæ legi-
slacyjna Ministerstwa Zdrowia zwi¹-
zana jest ze stanem epidemii COVID-
-19, w zwi¹zku z którym opublikowa-
no rozporz¹dzenia w sprawach:

1. chorób zakaŸnych powoduj¹cych
powstanie obowi¹zku hospitalizacji,
izolacji lub izolacji w warunkach
domowych oraz obowi¹zku kwaran-
tanny lub nadzoru epidemiologicz-
nego,5

2 Rozporz¹dzenie MZ

z 9 listopada 2015 r.,

DzU 2015, poz. 2069.

1 Rozporz¹dzenie MZ

z 6 kwietnia 2020 r.,

DzU 2020, poz. 666.
4 https://nil.org.pl

3 https://legisla-

cja.rcl.gov.pl

5 Rozporz¹dzenie MZ

z 6 kwietnia 2020 r.,

DzU z 2020, poz. 607.
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2. Krajowego Rejestru Pacjentów
z COVID-19,6

3. standardów w zakresie ograniczeñ
w udzielaniu œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej pacjentom innym ni¿
z podejrzeniem lub zaka¿eniem wiru-
sem SARS-CoV-2 przez osoby wyko-
nuj¹ce zawód medyczny, maj¹ce
bezpoœredni kontakt z pacjentami
z podejrzeniem lub zaka¿eniem tym
wirusem,7

4. czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania uczelni medycznych
w zwi¹zku z zapobieganiem, prze-
ciwdzia³aniem i zwalczaniem
COVID-19.8

W pierwszym rozporz¹dzeniu wymie-
niono choroby zakaŸne powoduj¹ce
postanie obowi¹zku hospitalizacji, izo-
lacji, kwarantanny lub nadzoru epide-
miologicznego, a tak¿e obowi¹zki le-
karza i podmiotów leczniczych
z tym zwi¹zane. Ze wzglêdu na stan
epidemii istotne jest, ¿e obowi¹zkowej
izolacji podlegaæ maj¹ pacjenci
z podejrzeniem zachorowania do cza-
su otrzymania ujemnego wyniku testu
na obecnoœæ SARS-CoV-2, a tak¿e
z wyjœciowo dodatnim wynikiem te-

stu na obecnoœæ SARS-CoV-2 do momentu ust¹pienia obja-
wów i uzyskania kolejno dwóch ujemnych wyników testów
kontrolnych. Uzyskanie wyniku ujemnego i ust¹pienie obja-
wów koñczy izolacjê, nie oznacza jednak zwolnienia
z kwarantanny.

Drugie rozporz¹dzenie zobowi¹zuje podmioty lecznicze do
przekazywania wielu szczegó³owych danych o osobach zaka-
¿onych wirusem SARS-CoV-2, m.in. dotycz¹cych ich stanu
klinicznego, chorób wspó³istniej¹cych, wywiadu epidemiolo-
gicznego, przebiegu leczenia, czasu hospitalizacji, stanu pod-
czas wypisu, czasu stosowania wentylacji mechanicznej oraz
zgonu.

Trzeci akt prawny wprowadzi³ kontrowersyjne rozwi¹zanie
polegaj¹ce na zakazaniu personelowi medycznemu pracuj¹-
cemu bezpoœrednio przy przeciwdzia³aniu COVID-19 udzie-
lania œwiadczeñ opieki zdrowotnej innym pacjentom ni¿
z podejrzeniem lub zaka¿aniem wirusem SARS-CoV-2. Wy-
j¹tkiem ma byæ udzielanie œwiadczeñ za poœrednictwem sys-
temów teleinformatycznych. Zdaniem Naczelnej Izby Le-
karskiej9 regulacja godzi zarówno w pacjentów, którym
ograniczone zostaje prawo uzyskania œwiadczeñ medycznych,
jak i w lekarzy, których pozbawia mo¿liwoœci wykonywania
zawodu w innych miejscach, jeœli w jakimkolwiek zakresie
pracuj¹ przy zwalczaniu epidemii.

Moc¹ czwartego rozporz¹dzenia zawieszono kszta³cenie
na studiach i studiach podyplomowych w siedzibach uczel-
ni medycznych do 30 wrzeœnia 2020 r. Jednoczeœnie wpro-

wadzono regu³ê prowadzenia zajêæ na odleg³oœæ, z wyj¹t-
kiem tych, których nie mo¿na w ten sposób prowadziæ
(rektor uczelni okreœli warunki bezpiecznego ich prowa-
dzenia).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
W SPRAWIE OGRANICZEŃ,
NAKAZÓW I ZAKAZÓW
W STANIE EPIDEMII
W poprzednim numerze „Pulsu” omówi³em pokrótce rozpo-
rz¹dzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r.,10moc¹ którego
wprowadzono daleko id¹ce ograniczenia w zwi¹zku ze zwal-
czaniem zagro¿enia COVID-19. Warto odnotowaæ, ¿e na prze-
strzeni ostatnich dwóch miesiêcy akt ten by³ kilkunastokrot-
nie nowelizowany, niekiedy dzieñ po dniu. Aktualnie
obowi¹zuje nowe rozporz¹dzenie w sprawie ograniczeñ, na-
kazów i zakazów w stanie epidemii,11które wesz³o w ¿ycie 30
maja 2020 r., i zgodnie z którym nadal na terenie kraju obo-
wi¹zuje stan epidemii.

Wi¹¿¹ce pozostaj¹ zatem ograniczenia dotycz¹ce przekra-
czania granic, w tym obowi¹zek poddania siê kwarantannie
po powrocie do Polski, a katalog osób, których nakaz ten nie
dotyczy, obejmuje m.in. wykonuj¹cych czynnoœci zawodo-
we lub s³u¿bowe albo studiuj¹cych w pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej. Ograniczone jest prawo do zgro-
madzeñ, tak¿e w obiektach kultu religijnego, uczestnicy
musz¹ zachowaæ dystans 2 m od siebie, a ³¹czna ich liczba
nie mo¿e przekroczyæ 150 osób. Do odwo³ania obowi¹zuje
nakaz zakrywania nosa i ust, w szczególnoœci w transporcie
publicznym, zak³adach pracy, budynkach u¿ytecznoœci pu-
blicznej, obiektach handlowych i us³ugowych. Nie mamy
natomiast obowi¹zku noszenia maseczki, poruszaj¹c siê pie-
szo, o ile zachowujemy dystans 2 metrów, chyba ¿e opieku-
jemy siê dzieckiem do 13. roku ¿ycia lub idziemy z osob¹
wspólnie zamieszkuj¹c¹. Od 6 czerwca 2020 r. z pewnymi
ograniczeniami dopuszczalne bêdzie prowadzenie wiêkszo-
œci typów dzia³alnoœci gospodarczej, m.in. dzia³alnoœci lecz-
niczej, z wyj¹tkiem niektórych form us³ug rehabilitacyjnych

i leczenia stomatologicznego w tzw.
dentobusach. Od 15 czerwca 2020 r.
pod pewnymi warunkami mo¿liwe bê-
dzie tak¿e dzia³anie uzdrowisk i sana-
toriów.

Uzasadnieniem wzmo¿onej aktywno-
œci legislacyjnej Ministerstwa Zdro-
wia i Rady Ministrów jest niew¹tpli-
wie dynamicznie zmieniaj¹ca siê
sytuacja zagro¿enia epidemicznego.
Nie kwestionuj¹c koniecznoœci szyb-
kiego i zdecydowanego reagowania,
warto pamiêtaæ, ¿e poœpiech nie s³u-
¿y tworzeniu dobrego prawa, a wie-
lokrotne zmiany, czêsto wprowadza-
ne na przestrzeni dni, mog¹ rodziæ
wra¿enie chaosu, zamiast porz¹dku
prawnego. �

6 Rozporz¹dzenie MZ

z 7 kwietnia 2020 r.,

DzU z 2020, poz. 625.

7 Rozporz¹dzenie MZ

z 28 kwietnia 2020 r.,

DzU z 2020, poz. 775.

8 Rozporz¹dzenie MZ

z 22 maja 2020 r.,

DzU z 2020, poz. 917.

9 https://nil.org.pl

10 Rozporz¹dzenie Rady

Ministrów z 31 marca

2020 r., DzU 2020

poz. 566.

11 Rozporz¹dzenie Rady

Ministrów z 29 maja

2020 r.,  DzU 2020

poz. 964.
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Daje siê równie¿ zauwa¿yæ stopniowy powrót do aktywnoœci
zarówno placówek udzielaj¹cych œwiadczeñ ambulatoryjnych,
jak i stacjonarnych. Zaczynaj¹ siê przyjêcia planowe, otwie-
rane s¹ poradnie, lekarze podejmuj¹ przyjmowanie pacjentów
w gabinetach zamiast udzielaæ im teleporad. Oczywiœcie, da-
leko jeszcze do poziomu sprzed marca tego roku, bo nadal
mamy stan epidemii, mimo relatywnie niskiego wskaŸnika
zaka¿eñ, wynosz¹cego mniej ni¿ 700 przypadków na milion
mieszkañców.

Decyduj¹c siê na przyjmowanie wiêkszej liczby pacjen-
tów, nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e prawie po³owa zaka¿eñ
COVID-19 na Mazowszu mia³a miejsce w wyniku kon-
taktu w szpitalu lub przychodni (to najwy¿szy odsetek
w Polsce). Dlatego trzeba po³o¿yæ szczególny nacisk na
przestrzeganie procedur bezpieczeñstwa, równie¿ przez
personel placówek. Pamiêtajmy, ¿e czêœæ zara¿onych osób
ma bardzo ³agodne, nieswoiste objawy lub nawet ich brak.
St¹d koniecznoœæ zachowania daleko id¹cej ostro¿noœci
zarówno w kontaktach ze wspó³pracownikami, jak i pa-
cjentami. Nawet ujemny wynik testu na obecnoœæ wirusa
SARS-CoV-2 nie daje pewnoœci, ¿e pacjent jest „bezpiecz-
ny”, bo ekspozycja mog³a nast¹piæ na krótko przed bada-
niem. Niew¹tpliwie ujemny wynik testu zmniejsza praw-
dopodobieñstwo przyjêcia do szpitala osób zara¿onych,
ale przyjêcie pacjenta nie mo¿e byæ uzale¿nione od po-
siadania przez niego takiego wyniku badania. Szczegól-
nie naganne jest wymaganie, aby pacjent przed przyjê-
ciem wykona³ test na w³asny koszt.

Poniewa¿ obecnie nie sposób stwierdziæ, jak d³ugo utrzy-
ma siê stan zagro¿enia COVID-19, pozostaje dostosowaæ
siê do nowych realiów i podwy¿szone œrodki bezpieczeñ-
stwa traktowaæ jak nowy standard w opiece medycznej
i now¹ normalnoœæ.

Przy okazji chcia³bym przypomnieæ o wejœciu w ¿ycie od
1 lipca nowych wycen punktowych œwiadczeñ ambulato-
ryjnych, wprowadzonych Zarz¹dzeniem prezesa NFZ nr
25/2020/DSOZ z 25 lutego 2020 r. To pierwszy etap pod-
wy¿ek wartoœci œwiadczeñ opieki zdrowotnej wprowadzo-
nych z uwagi na rosn¹ce koszty ich udzielania. Kolejny
nast¹pi w styczniu przysz³ego roku. Wycena œwiadczeñ za-
biegowych w drugim pó³roczu wzroœnie o 10 proc. �

Wojciech Modzelewski

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

Powrót do normalnoœci?
Z początkiem czerwca

rozpoczął się kolejny, czwarty

miesiąc pandemii COVID-19

w Polsce i można się już

pokusić o zweryfikowanie jej

dotychczasowego wpływu na

planowe zabiegi w szpitalach.

Szczêœliwie nie mieliœmy sytuacji porównywalnej
z t¹, która wyst¹pi³a we W³oszech czy Hiszpanii,
ale nale¿a³o siê przygotowaæ na wszelkie scena-

riusze. Dlatego m.in. centrala NFZ zaleci³a wstrzymanie przy-
jêæ pacjentów na planowe operacje, w szczególnoœci du¿e,
takie jak endoprotezoplastyka stawów biodrowych, zabiegi ko-
rekcyjne krêgos³upa czy operacje aorty. Decyzjami wojewo-
dy szpitale posiadaj¹ce oddzia³ zakaŸny zobligowane zosta³y
do udzielania œwiadczeñ wy³¹cznie pacjentom z COVID-19
w czêœci swoich oddzia³ów, CSK MSWiA (a póŸniej równie¿
Radomski Szpital Specjalistyczny) zosta³ przekszta³cony
w szpital jednoimienny zakaŸny.

Aktualnie dane dotycz¹ce udzielonych œwiadczeñ nie pozo-
stawiaj¹ w¹tpliwoœci – ich realizacja zmniejszy³a siê w po-
równaniu z notowan¹ w miesi¹cach poprzedzaj¹cych wpro-
wadzenie stanu zagro¿enia epidemicznego i epidemii.
W przypadku leczenia szpitalnego spadek wyniós³ prawie
30 proc., w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 50 proc.,
a w zakresie œwiadczeñ stomatologicznych a¿ o 92 proc.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce wykonywania zabiegów w tym roku
pokazuj¹ jeszcze wiêksze ró¿nice – endoprotez stawów biodro-
wych, których w styczniu i lutym wszczepiano na Mazowszu
œrednio oko³o 650, w kwietniu wstawiono jedynie 106, czyli 16
proc. Jeszcze bardziej dramatycznie wygl¹da usuwanie zaæmy.
W kwietniu wykonano mniej ni¿ 300 takich zabiegów, podczas
gdy jeszcze na pocz¹tku roku by³o ich 4 tys. miesiêcznie.

Po ponad dwóch miesi¹cach pandemii, gdy nie wyst¹pi³ gwa³-
towny wzrost zachorowañ, zdecydowano o stopniowym po-
luzowaniu ograniczeñ zarówno w obszarze gospodarczym,
spo³ecznym, jak i w dzia³aniach ochrony zdrowia. Zmniej-
szono liczbê ³ó¿ek przeznaczonych do leczenia pacjentów
z COVID-19, pozostawiono w pe³nej gotowoœci tylko CSK
MSWiA, który jako jedyny ma mo¿liwoœci pe³nego zabezpie-
czenia operacyjnego pacjentów z potwierdzonym wynikiem
testu na obecnoœæ SARS-CoV-2.

OKIEM NFZ
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Tarcza antykryzysowa stanowi pakiet

rozwiązań wprowadzonych przez polski

rząd w związku z pandemią COVID-19,

którego celem jest wsparcie krajowej

gospodarki, przedsiębiorców, pracowni-

ków oraz sektora ochrony zdrowia.

Rozwi¹zania opracowane zosta³y przez Ministerstwo
Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej pod nadzorem Kan-

celarii Prezesa Rady Ministrów. Rz¹d szacuje, ¿e ca³kowita
wartoœæ wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej wynosi 212
mld z³, czyli stanowi oko³o 10 proc. PKB.

Wspomniany program opiera siê na piêciu filarach: bezpie-
czeñstwo pracowników, finansowanie przedsiêbiorstw, ochro-
na zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego, program in-
westycji publicznych.

W czasach pandemii, z któr¹ mierzy siê obecnie ca³y œwiat,
finansowanie przedsiêbiorstw jest kluczowe dla stabilnoœci
gospodarczej, zapewnienia miejsc pracy i bezpiecznego roz-
woju pañstwa, dlatego nie dziwi fakt, ¿e pomoc dla przedsiê-
biorców sta³a siê jednym z filarów programu rz¹dowego.

Pomoc oferowana przez polski rz¹d dynamicznie roœnie,
a wprowadzane regulacje prawne s¹ dostosowywane do aktu-
alnej sytuacji przedsiêbiorców. Do kolejnych wersji tarczy an-
tykryzysowej dodaje siê nowe rozwi¹zania w celu wsparcia
polskich firm i ochrony przed skutkami SARS-CoV-2. Jako
kluczowe rozwi¹zania pomocowe ze strony pañstwa dla przed-
siêbiorców nale¿y wymieniæ: zwolnienie ze sk³adek ZUS na
okres trzech miesiêcy, wprowadzenie programu wsparcia fi-
nansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-,
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, niskooprocentowan¹ po-
¿yczkê dla mikroprzedsiêbiorców z œrodków Funduszu Pra-
cy, œwiadczenie postojowe dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie
czêœci kosztów wynagrodzeñ pracowników, po¿yczkê obro-
tow¹ na sfinansowanie wynagrodzeñ w ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstwach, mo¿liwoœæ wstecznego rozliczenia straty
podatkowej w PIT i CIT poniesionej w 2020 r. przez odlicze-
nie jej od dochodu w 2019, wiêksze dofinansowanie do wy-
nagrodzenia pracownika z niepe³nosprawnoœci¹, mo¿liwoœæ

Tarcza
antykryzysowa

roz³o¿enia na raty nale¿noœci wobec ZUS i umorzenia zale-
g³oœci podatkowej.

Z punktu widzenia przedsiêbiorców i pracodawców uchwa-
lona przez Sejm najnowsza wersja tarczy, tzw. tarcza anty-
kryzysowa 4.0., która czeka na podpis prezydenta, wprowadza
kilka regulacji, na które warto zwróciæ uwagê.

W pierwszej kolejnoœci nale¿y wymieniæ zagadnienie zwi¹-
zane z uproszczon¹ restrukturyzacj¹, dziêki której przedsiê-
biorca bêdzie móg³ j¹ uruchomiæ bez zgody s¹du, wystarczy
podpisanie umowy z doradc¹ restrukturyzacyjnym oraz og³o-
szenie decyzji w Monitorze S¹dowym i Gospodarczym.

Po otwarciu postêpowania restrukturyzacyjnego (od dnia pu-
blikacji obwieszczenia) rozpoczyna swój bieg czteromie-
siêczny termin na zawarcie uk³adu z wierzycielami, podczas
którego przedsiêbiorca korzysta z ochrony przed postêpo-
waniem egzekucyjnym.

Warto równie¿ wspomnieæ o zmianach przewidzianych dla
pracodawców i pracowników, na podstawie których z powo-
du pandemii pracodawca zyskuje uprawnienie do udzielenia
pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 30
dni, który nie zosta³ przez niego wykorzystany w latach ubie-
g³ych. Wspomniany urlop nie wymaga zgody pracownika,
mo¿e zostaæ udzielony z pominiêciem planu urlopowego.

Tarcza 4.0. zapewnia równie¿ mo¿liwoœæ ubiegania siê o do-
finansowanie do wynagrodzeñ z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych przez przedsiêbiorców, którzy
mimo spadku obrotów podczas pandemii nie skorzystali
z objêcia swoich pracowników przestojem ekonomicznym ani
nie obni¿yli im wymiaru czasu pracy.

Podstawowym celem wprowadzonych przepisów jest utrzy-
manie p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstw, które dotkliwie
odczu³y skutki pandemii oraz wprowadzonych obostrzeñ do-
tycz¹cych niemal wszystkich bran¿.

Rozwi¹zañ, z których mo¿e skorzystaæ prowadz¹cy dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, jest oczywiœcie wiêcej. Informacje o for-
mach i zasadach przyznawania wsparcia oraz o tym, które
podmioty s¹ uprawnione do ubiegania siê o pomoc w ramach
konkretnego programu, zamieszczono na stronie www.gov.pl
(w zak³adce „tarcza antykryzysowa”). �

PRAWO
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Wynajmê lokal us³ugowy – przychodniê w Warszawie, przy al. KEN 103

(152 mkw. / 5 gabinetów / bezpoœrednio przy stacji metra Ursynów). Kontakt: 603-705-953.
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Udostêpniê prywatny gabinet lekarski w celu wspólnego u¿ytkowania. Nowy Dwór Mazowiecki i P³oñsk.

Profil gabinetów: zachowawczo-diagnostyczno-zabiegowy. Bardzo dobry aparat USG. E-mail: timon-pumba2@wp.pl.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – MAZOWSZE

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

U
pacjenta z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ serca, zagro¿o-
nego nag³ym zgonem sercowym, Zespó³ Oddzia³u
Elektrokardiologii i Kliniki Kardiologii CSK UCK

WUM wykona³ zabieg implantacji kardiowertera-defibryla-
tora. Urz¹dzenie zapewnia (oprócz standardowych funkcji
terapeutyczno-diagnostycznych), dziêki Bluetooth, przeka-
zywanie danych z dowolnego miejsca do oœrodka monitoru-
j¹cego za pomoc¹ smartfona pacjenta. Zespó³ kliniki, kiero-
wanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, jako pierwszy
w Polsce do³¹czy³ do nielicznego grona oœrodków, które maj¹
mo¿liwoœæ stosowania tego rodzaju rozwi¹zañ.

WSPARCIE PSYCHIATRII

N
ajwiêksze na Mazowszu Ambulatoryjne Centrum
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i M³odzie¿y powsta-

je w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A. W pobli¿u re-
montowanego obiektu budowany jest nowy – trzykondy-
gnacyjny. Bêd¹ siê w nim mieœci³y wszystkie oddzia³y dzien-
ne oraz poradnie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii:
oddzia³ dzienny psychiatryczny, poradnia dla osób z auty-
zmem dzieciêcym, poradnia zdrowia psychicznego, porad-
nia leczenia uzale¿nieñ, poradnia neurologiczna. Obok pla-
cówki zaprojektowano terapeutyczny plac zabaw dla dzieci
autystycznych oraz parking. Inwestycjê o wartoœci 18 mln
z³ finansuje samorz¹d województwa mazowieckiego. Ter-
min zamkniêcia prac przewidziano na koniec 2020 r.

AMBULANS DLA RADOMIA

R
adomska Stacja Pogotowia otrzyma³a nowy ambulans
 typu C, który bêdzie s³u¿y³ ratownikom medycznym

do wyjazdów zwi¹zanych m.in. z koronawirusem. Karetkê
kupiono w ramach realizowanego przez samorz¹d Mazow-
sza projektu „Zakup niezbêdnego sprzêtu oraz adaptacja po-
mieszczeñ w zwi¹zku z pojawieniem siê koronawirusa SARS-
-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Ca³kowita
wartoœæ projektu wynosi 150 mln z³, z tego 124,9 mln z³ po-
chodzi z funduszy europejskich. Mazowieckie jako pierwsze
województwo w kraju uruchomi³o œrodki unijne na ten cel.

SZPITAL W ZWOLENIU JAK NOWY

Z
akoñczy³ siê gruntowny remont wnêtrz szpitala Samo-
dzielnego Publicznego Zespo³u Zak³adów Opieki

Zdrowotnej w Zwoleniu. Zmodernizowano wszystkie kon-
dygnacje: piwnicê, parter, pierwsze i drugie piêtro. Uk³ad po-
mieszczeñ w pe³ni dostosowano do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych. Koszt prac przekroczy³ 5,121 mln z³, inwestycjê
w ca³oœci sfinansowano ze œrodków w³asnych powiatu.

RYSUNKI DLA MEDYKA

P
racê lekarzy i personelu medycznego doceniaj¹ naj-
m³odsi. Uczniowie Niepublicznej Szko³y Podstawowej

w Lubiczowie narysowali bohaterów walki z epidemi¹ ko-
ronawirusa i do³¹czyli podziêkowania dla medyków. �

oprac. ach

Sprzedam przychodniê lekarsko-dentystyczn¹ z kontraktem i domem w zieleni.

Krzysztof_mikulski@wp.pl, 605-243-568.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dwuletni zakaz leczenia
Tak surowego wyroku wobec lekarza, który jest przeciwni-
kiem obowi¹zkowych szczepieñ, jeszcze w Polsce nie wyda-
no. Do tej pory orzekano jedynie upomnienia i nagany.
Dr Hubert Czerniak z Opoczna, na wizytê do którego czeka
siê nawet rok, propaguje postawy antyzdrowotne, dlatego przez
dwa lata nie bêdzie móg³ wykonywaæ zawodu – przyjmowaæ
pacjentów, wystawiaæ recept ani skierowañ na badania – zde-
cydowa³ Naczelny S¹d Lekarski. W czasie swoich wyk³adów
dr Czerniak mówi m.in.: „ja wyci¹gam z autyzmu przy u¿yciu

witamin”, o kalendarzu szczepieñ: „¿aden organizm nie prze-

¿yje w zdrowiu takiej iloœci”.

Tylko 23 przypadki odry
Od pocz¹tku roku do koñca maja zanotowano w Polsce 23
przypadki odry. W 2019 by³o ich w tym samym czasie a¿ 1310
– wynika z raportu przygotowanego przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego – Pañstwowy Zak³ad Higieny.

Prestiżowy ranking
W zestawieniu najznakomitszych uczelni œwiata – QS
World University Ranking – z polskich uczelni
najwy¿ej, na 321. miejscu, uplasowa³ siê Uni-
wersytet Warszawski. Piêæ pozycji dalej zosta³
sklasyfikowany Uniwersytet Jagielloñski.
Miêdzy miejscami 511. a 520. znalaz³a siê Po-
litechnika Warszawska. Najlepszy spoœród
wszystkich uczelni okaza³ siê Massachusetts
Institute of Technology, tu¿ za nim uplasowa³y
siê Stanford University i Harvard University.
Oceniono 5500 szkó³ wy¿szych z ca³ego
œwiata.

Zysk kontra etyka
Skutecznoœæ medycyny regeneracyj-
nej, m.in. z u¿yciem komórek macie-
rzystych, potwierdzono w niewielu
przypadkach. Jednak prywatne kliniki,
kieruj¹c siê chêci¹ zysku, oferuj¹ terapie ko-
mórkowe i genowe o niesprawdzonym dzia³aniu – stwierdzaj¹
eksperci z europejskich akademii nauk. Opinie na temat ba-
dañ w dziedzinie medycyny regeneracyjnej przygotowa³y:
European Academies Science Advisory Council zrzeszaj¹ca
28 europejskich akademii nauk, w tym Polsk¹ Akademiê Nauk,
oraz Federation of European Academies of Medicine. W ra-
porcie eksperci zwracaj¹ uwagê, ¿e w niektórych krajach na-
rasta problem „oferowania nieuregulowanych prawem us³ug

i produktów, o s³abo udokumentowanej skutecznoœci oraz w¹t-

pliwym uzasadnieniu terapeutycznym”.

Hydroksychlorochina
Doœwiadczenia na makakach wykaza³y, ¿e hydroksychloro-
china nie chroni przed zachorowaniem na COVID-19 ani nie
pomaga w zmniejszaniu liczby wirusów u zara¿onych.
Naukowcy z francuskiego Narodowego Instytutu Badañ

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – POLSKA I ŚWIAT

Zdrowia i Medycyny (INSERM) oraz kilku innych oœrodków
naukowych tego kraju opisali w³aœnie wyniki eksperymentów
z hydroksychlorochin¹, które budzi³y nadziejê na skuteczn¹
walkê z SARS-CoV-2. Wiêcej informacji: www.researchsqu-
are.com/article/rs-27223/v1.

Koronawirus może uszkodzić płuca
Wiadomoœæ na ten temat zamieœci³ wydawany w Madrycie
dziennik „El Mundo”. Osoby zainfekowane nowym korona-
wirusem nie mia³y wczeœniej ¿adnych objawów typowych dla
tej infekcji ani dla zapalenia p³uc. Kilka dni przed drastycz-
nym pogorszeniem siê stanu zdrowia wystêpowa³o u nich  je-
dynie krótkotrwa³e z³e samopoczucie. Hiszpañscy lekarze
twierdz¹, ¿e powodem bezobjawowego uszkodzenia p³uc pa-
cjentów chorych na COVID-19 jest wywo³ana przez korona-
wirusa tzw. cicha hipoksja, czyli niedobór tlenu w tkankach.
Sygna³em alarmowym u pacjentów trafiaj¹cych do szpitala
z trudnoœciami w oddychaniu, ale bez objawów COVID-19,
by³ drastyczny spadek poziomu tlenu we krwi.

Zawał serca a obawa przed COVID-19
Na ca³ym œwiecie ponad po³owa pacjentów z zawa³em

unika zg³aszania do szpitala z obawy przed COVID-19.
Chorzy przychodz¹ zbyt póŸno, by odnieœæ korzyœci
z terapii ratuj¹cej ¿ycie – wynika z badania Europej-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Opubli-
kowano je w czasopiœmie „European Heart Journal
– Quality of Care and Clinical Outcomes”. Liczba pa-

cjentów zg³aszaj¹cych siê do szpitali z najciê¿szymi za-
wa³ami serca spad³a przeciêtnie o 50 proc. w porówna-

niu z notowan¹ w okresie przed epidemi¹
COVID-19. Œmiertelnoœæ z powodu koro-

nawirusa jest 10 razy mniejsza ni¿ z po-
wodu nieleczonego zawa³u serca.

Gen ostrej białaczki

szpikowej
Naukowcy z Uniwersytetu w Lund odkryli

kluczowy gen, który prowadzi do powstawania ostrej
bia³aczki szpikowej. Odkrycie mo¿e w dalszej perspektywie
doprowadziæ do opracowania nowych leków.  Badacze ustalili,
¿e gen oznaczany jako CXCR4 jest niezbêdny komórkom ma-
cierzystym bia³aczki do przetrwania, bo s¹ ca³kowicie zale¿ne
od bia³ka, za którego produkcjê on odpowiada.

Syntetyczne krwinki „lepsze niż prawdziwe”
Biotechnolodzy z University of New Mexico opracowali syn-
tetyczne czerwone krwinki, które maj¹ wszystkie cechy natu-
ralnych komórek. Nie tylko dostarczaj¹ tlen, ale mog¹ trans-
portowaæ leki i wykrywaæ toksyny. Wyniki badañ zosta³y
opublikowane w maju 2020 r. w artykule „Biomimetic Rebu-
ilding of Multifunctional Red Blood Cells: Modular Design
Using Functional Components”, który ukaza³ siê na ³amach
czasopisma naukowego „ACS Nano”. �

Jaros³aw Kosiaty

Przy opracowywaniu doniesieñ korzysta³em z serwisów: nauka.pap.com.pl, gazetaprawna.pl, newsweek.pl, wyborcza.pl, reuters.com, www.topuniversities.com,

pubs.acs.org, academic.oup.com/ehjqcco, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
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Sk¹d zainteresowanie motylami?

 

PóŸne lata szko³y podstawowej
i wczesne œredniej to by³ czas,
gdy bardzo interesowa³em siê

biologi¹ i nawet myœla³em o tym, by
zwi¹zaæ siê zawodowo z jakimœ biolo-
gicznym kierunkiem. Zrezygnowa³em
z tego pomys³u, poszed³em na medycy-
nê, ale ju¿ wtedy ciekawi³y mnie motyle
i inne owady, i zaczyna³em je powoli
zbieraæ. Zreszt¹ w liceum pozna³em swo-
jego przyjaciela, który jest profesorem
i dyrektorem Muzeum Zoologicznego
na Uniwersytecie Jagielloñskim, z któ-
rym wspó³pracujê i je¿d¿ê na wyprawy.
 
Kiedy na dobre zaczê³a siê

ta wspó³praca i wspólne wyjazdy?

 

Amatorsko jeŸdziliœmy w latach 70.,
póŸniej poszed³em na medycynê i kon-
takt nam siê urwa³. Kolega skoñczy³
afrykanistykê, a póŸniej jakieœ kierunki

W poszukiwaniu wyjątkowych motyli w Europie i na świecie

znalazł sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków

i przyziemnych spraw. Jest nawet motyl, który wziął

nazwę od jego nazwiska. O nietypowej pasji z lekarzem

Leszkiem Pawlakiem, ginekologiem położnikiem z Ciechanowa,

rozmawia Renata Jeziółkowska.  

biologiczne. By³ asystentem na UJ,
obecnie jest ju¿ profesorem uniwersy-
teckim i dyrektorem muzeum. W latach
90. zacz¹³em jeŸdziæ z naukowcami
z uniwersytetu na wyprawy, np. dwa
miesi¹ce spêdziliœmy w Kolumbii
w lesie deszczowym i tam ³apaliœmy
owady. PóŸniej by³em jeszcze na wy-
prawach w Kamerunie, Ghanie, Wene-
zueli, Brazylii. Czêsto jeŸdzimy po Eu-
ropie, gdzie najciekawsze s¹ kierunki
ba³kañskie, Ba³kany i Alpy. Tam za-
wsze udawa³o nam siê raz lub dwa razy
w roku pojechaæ.
 
Jak to wygl¹da w praktyce? Umawia-

cie siê i po prostu jedziecie?

 
Tak naprawdê to jest teraz bardzo sfor-
malizowane. Nie ma takiego ³apania, ¿e
ja sobie wezmê siatkê i pójdê, bêdê ³apa³.
Jak gdzieœ jedziemy, to musi byæ projekt.
Kolega dostaje grant z uczelni. Za³atwia-
my pozwolenia odpowiednika Minister-

stwa Ochrony Œrodowiska danego kraju
i zwykle realizujemy jakiœ projekt badaw-
czy. Ja jestem amatorem, ale kolega jest
zawodowym biologiem, wiêc pisze pro-
jekt, ruszamy, ³apiemy, badamy. Nie jest
tak, ¿e ³apiê sobie zwierz¹tka i siê nad
nimi znêcam, tylko to s¹ zawsze bada-
nia, w których uczestniczê. Interesuje
mnie to, wiêc zawsze chêtnie do³¹czam
do takich projektów. Gdy tylko mam czas
i urlop, jadê z naukowcami.
 
Czyli wybieracie siê w miejsce,

w którym wystêpuj¹ wyj¹tkowe

motyle, wypatrujecie, ³apiecie?

 

Jak pojechaliœmy do Brazylii, gdzie z³a-
pa³em nieodkrytego do tej pory motyla,
wiedzieliœmy, ¿e ¿yje tam motyl nieopi-
sany przez nikogo. S³yszeliœmy o nim
od kolegów – brazylijskich entomolo-
gów. Mówili, ¿e w górach w okolicach
São Paulo lata taki motyl, którego nikt
nie z³apa³ i nie opisa³. Pojechaliœmy tam,
przez tydzieñ go szukaliœmy i wreszcie
znaleŸliœmy.

I jest to, mo¿na powiedzieæ, pana

w³asny motyl!

 
Kolega go opisa³ i nazwa³ moim nazwi-
skiem, bo do tamtej pory by³ nieopisa-
ny i bezimienny.
 
Jak dok³adnie brzmi nazwa?

Praepedaliodes pawlaki.
 
Ile wypraw ma pan na koncie?

 
Takich dalekich, na inne kontynenty,
osiem. Do Ameryki Po³udniowej albo
do Afryki, bo g³ównie te kierunki eks-
plorujemy. Natomiast bli¿szych, po Eu-
ropie lub do krajów takich jak Turcja,
ju¿ nawet nie liczê. Kilkanaœcie by³o ich
na pewno.
 
Czy podczas wypraw zdarzaj¹ siê

jakieœ nieoczekiwane, wyj¹tkowe

sytuacje? By³y jakieœ przygody,

niespodzianki?

 

Muszê powiedzieæ, ¿e nic niespodzie-
wanego czy przykrego mnie w tych kra-
jach nie spotka³o. Zawsze czu³em siê
bezpiecznie, a z miejscowymi nasza
ekipa potrafi³a siê dogadaæ.

Ach, motyle!Ach, motyle!

PO GODZINACH
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A jeœli chodzi o motyle, który pana

najbardziej zachwyci³? Jakiœ abso-

lutnie niezwyk³y okaz siê trafi³?

 
Jest taki motyl w Afryce, Papilio zalmo-

xis. Widzieliœmy go w Kamerunie, jed-
nak nie udawa³o nam siê go z³apaæ. A¿
do jednego z ostatnich dni. To typowo
anegdotyczna historia, bo poszliœmy do
lasu ³apaæ motyle, a moja ¿ona zosta³a
w bungalowie, w którym mieszkaliœmy,
bo chcia³a zdjêcia porobiæ, pochodziæ po
okolicy, poogl¹daæ otoczenie. Jak wró-
ciliœmy z lasu, powiedzia³a, ¿e widzia³a
takiego wielkiego, niebieskiego moty-
la. Kolega profesor stwierdzi³, ¿e takich
tu lata du¿o, s¹ pospolite, to pewnie nic
nadzwyczajnego. PóŸniej ¿ona posz³a
nad rzekê fotografowaæ kobiety, które
robi³y pranie, i ten motyl, o którym nam
opowiedzia³a, przylecia³, wiêc zrobi³a
mu zdjêcia. Wróci³a do domku, by od-
nieœæ aparat, wziê³a siatkê i znów po-
sz³a nad rzekê. Motyl jeszcze tam sie-
dzia³ i ona go z³apa³a. To by³ w³aœnie
ten motyl, którego z naukowcami szu-
kaliœmy przez 10 dni…
 
W Polsce jest czego szukaæ, wystê-

puj¹ ciekawe gatunki motyli?

 

Polska jest uboga motylowo.
 
Epidemia zablokowa³a mo¿liwoœæ

dalszych wyjazdów…

 

Niestety, teraz siê nie pojedzie na mo-
tyle, wiêc siedzê i czekam.
 
Jest cel kolejnej podró¿y?

 

Mia³em zamiar pojechaæ do Kenii, jakoœ
we wrzeœniu, ale czy to siê uda? Wszyst-
ko bêdzie zale¿a³o od sytuacji, od od-
mra¿ania.

Czy ma pan w domu pami¹tki

zwi¹zane z motylami? Kolekcje?

Zdjêcia?

 

Mam prywatn¹ kolekcjê, ca³kiem
spor¹…
 
To znaczy?

 

Nie wiem. Nie liczê okazów, mam ich
ca³y pokój – taki pokój hobby nad gara-
¿em. Tam s¹ szuflady z motylami.
 
Kilkaset? Kilka tysiêcy?

 

To idzie w tysi¹ce, choæ ju¿ bardzo du¿o
przekaza³em Muzeum Zoologicznemu
UJ i sukcesywnie przekazujê. Ta kolek-
cja ma wartoœæ naukow¹ i powinna siê
znaleŸæ w muzeum specjalistycznym, ja-

kim jest w³aœnie mu-
zeum zoologiczne. Na
pewno np. do Muzeum
Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie siê nie
nadaje, bo trzeba umieæ
j¹ konserwowaæ, dbaæ
o to, ¿eby siê nie dosta-
³y szkodniki...
 
Zatem na miejscu

te¿ ma pan zajêcie

z motylami.

 

Gdy trwa pandemia, mam czas na
porz¹dkowanie kolekcji.
 
Jak na pana hobby reaguj¹

znajomi, otoczenie? Spotyka siê

z zaciekawieniem czy raczej ze

zdziwieniem? To doœæ egzotyczna

pasja.

 
Znam jeszcze jednego lekarza, który ma
podobne hobby. Dr Warecki z Przemy-
œla, neurolog, fotografuje motyle. Wyda³
przepiêkny „Atlas motyli polskich”, te-
raz robi atlas motyli Europy. JeŸdzi po
œwiecie i robi zdjêcia. Natomiast ento-
mologów w swoim œrodowisku nie spo-
tykam. Generalnie entomologów w Pol-
sce, zawodowych i amatorów, jest oko³o
200–300.
 
£apanie motyli to sposób na

spêdzanie wolnego czasu, radzenie

sobie ze stresem? Co daje takie

nietypowe zainteresowanie?

 
Oczywiœcie, ¿e to sposób radzenia so-
bie ze stresem, bo akurat specjalizacjê
mam dosyæ stresuj¹c¹ – po³o¿nictwo.
Jest to zatem odskocznia od wszystkich
problemów, gdy na tydzieñ czy na dwa
wyjadê. Odrywam siê od medycyny
i spêdzam czas z przyrod¹. �
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W drugiej po³owie marca ¿ycie

w Polsce zamar³o na skutek pande-

mii. Zgodnie z zaleceniami wolny czas

nale¿a³o spêdzaæ w domu. Kluby

sportowe, si³ownie, stadiony, baseny,

a nawet na krótko lasy i parki,

zosta³y pozamykane. Jak tzw. lock-

down – fizyczny zastój – wp³yn¹³

na nasz¹ kondycjê fizyczn¹?

Dramatycznie – to najprostsza
odpowiedŸ. Zalecenia kardio-
logiczne s¹ takie, by wysi³ku

fizycznego by³o co najmniej pó³ go-
dziny dziennie. Dla osób mniej aktyw-
nych, np. dla seniorów, jakakolwiek
stymulacja fizyczna, chocia¿by pój-
œcie na zakupy, przejœcie po schodach,
jest konieczna. To tak¿e forma trenin-
gu, a wiêc ma znaczenie psychiczne
i fizyczne.

Natomiast dla wytrenowanej osoby kil-
ka tygodni przestoju oznacza utratê tego,
co zyska³a przez kilka ostatnich miesiê-
cy, a mo¿e wrêcz lat. Dla intensywnie

biegaj¹cych czy je¿d¿¹cych na rowerze,
podobnie jak dla zawodowych sportow-
ców, wa¿ny jest wspó³czynnik maksy-
malnego poch³aniania tlenu (VO2 max).
To parametr obrazuj¹cy wydolnoœæ or-
ganizmu, który wzrasta w wyniku regu-
larnych treningów nawet o 15–20 proc.
w stosunku do naszych genetycznych
predyspozycji. I w³aœnie po dwóch ty-
godniach bezczynnoœci ów VO2 max
wraca do poziomu bazowego. To wp³y-
wa zarówno na osi¹gi, jak i na ogólne
samopoczucie.

Straciliœmy miesi¹ce,
a mo¿e i lata treningów
Powrót do formy po kilkutygodniowej przerwie w treningach, spowodowanej restrykcjami

w czasie epidemii koronawirusa, potrwa co najmniej dwa miesiące. Zarówno w przypadku

sportowców zawodowych, jak i amatorów zastój znacznie wzmógł podatność na kontuzje

– twierdzi prof. dr hab. n. med. Marek Postuła* w rozmowie z Michałem Niepytalskim.
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Nastêpnie spada nam masa miêœnio-
wa, bo brak stymulacji komórek miê-
œniowych powoduje zmniejszenie ich
objêtoœci. Ten proces zaczyna siê ko³o
10. dnia bezczynnoœci, a jego nega-
tywne skutki na dobre obserwujemy
mniej wiêcej w czwartym tygodniu.
Dlatego niektóre osoby regularnie
æwicz¹ce na si³owni próbowa³y zre-
kompensowaæ sobie treningi æwicze-
niami w domu. Niestety, w takich
warunkach znacznie trudniej siê zmo-
bilizowaæ do wysi³ku.

Wreszcie po oœmiu, dziewiêciu tygo-
dniach zaczynamy gromadziæ tkankê
t³uszczow¹. Zapotrzebowanie na kalo-
rie jest znacznie mniejsze ni¿ przy re-
gularnym wysi³ku fizycznym. Podsta-
wowy wskaŸnik tego zapotrzebowania
– Basal Metabolism Rate – bardzo
³atwo przekroczyæ, jeœli w okresie za-
stoju nie zmienimy struktury posi³-
ków, co nie jest ³atwe.

Zatem g³ówne obserwowane zmiany to
spadek wydolnoœci i masy miêœniowej
oraz przyrost tkanki t³uszczowej.

Czy zmiana diety mo¿e w jakimœ

stopniu zapobiec negatywnym

skutkom zastoju dla organizmu?

Tak, ale pod warunkiem, ¿e jest œwia-
doma. Tymczasem kiedy przysz³a
pandemia, wiele osób zrobi³o zaku-
py na zapas. Ja sam tak post¹pi³em.
Szybko okaza³o siê, ¿e mamy lodów-
ki pe³ne produktów z krótkim termi-
nem przydatnoœci do spo¿ycia. A ¿e
jedzenia nie chcemy wyrzucaæ…
Skupiæ siê wiêc trzeba na zdrowej
diecie, a nie na drastycznym ograni-
czaniu kalorii. Ale jeœli zakupów nie
robimy regularnie, trudno nam zapla-
nowaæ jad³ospis bogaty w œwie¿e
warzywa i owoce.

Jak d³ugo wraca siê do formy po

takim zastoju?

To s¹ miesi¹ce. W zale¿noœci od inten-
sywnoœci treningu – dwa lub trzy. Do
pe³nej aktywnoœci nie mo¿na wracaæ
zbyt szybko. Jeœli nic nie robiliœmy
przez trzy tygodnie albo nawet trzy mie-
si¹ce, wejœcie od razu na pe³ne obroty
to najprostsza droga do kontuzji. Musi-

my przyzwyczaiæ do wzmo¿onego wy-
si³ku uk³ad kostno-szkieletowy, miêœnie,
œciêgna. Tymczasem w pewnym wieku,
tzn. ju¿ po trzydziestce, nawet jeœli
wspominamy, ¿e jako dzieci byliœmy
w stanie ca³e wieczory spêdzaæ, np. gra-
j¹c w pi³kê, nasze cia³o reaguje zupe³-
nie inaczej. Istotna jest chocia¿by solid-
na rozgrzewka.

Poniewa¿ epidemia nie wygasa,

ci¹gle musimy siê liczyæ z przywró-

ceniem restrykcji. Czy z poprzednie-

go lockdown p³yn¹ wnioski, jak

w warunkach domowych zast¹piæ

treningi wydolnoœciowe?

Sam jestem kolarzem, wiêc kiedy
zacz¹³ siê lockdown, kupi³em trena¿er.
Nawiasem mówi¹c, okaza³o siê, ¿e jest
towarem deficytowym i ledwie tydzieñ
po moim zakupie wyczerpa³y siê zapa-
sy w magazynach. Ale trzeba pamiê-
taæ, ¿e trening w domu jest zupe³nie
inny ni¿ na zewn¹trz. Godzina jazdy na
trena¿erze stanowi wiêkszy wysi³ek ni¿
w terenie. Jednak wielu trenerów per-
sonalnych przenios³o swoj¹ dzia³alnoœæ
do Internetu i opracowuje treningi dla
osób przebywaj¹cych stale w domu.
W warunkach domowych nie da siê
wprawdzie przeprowadziæ pe³nego tre-
ningu wytrzyma³oœciowego, ale trenin-
gi si³owe mo¿na wykonywaæ bez przy-
rz¹dów. Przyk³adowo w kalistenice
wykorzystujemy tylko ciê¿ar w³asne-
go cia³a.

Czêœæ formy i tak stracimy, ale w cza-
sie epidemii wa¿na jest regularna sty-
mulacja miêœni, bo maj¹ udzia³ tak¿e
w zachowaniu prawid³owego dzia³a-
nia uk³adu odpornoœciowego. Przy
wiêkszej masie miêœniowej jest on
bardziej aktywny i lepiej chroni nas
przed infekcjami.

Jak zastój wp³ywa na kondycjê

psychiczn¹?

Zmiana codziennych zwyczajów odbi-
ja siê na tej kondycji negatywnie. Fizjo-
logicznie natomiast wygl¹da to tak, ¿e
przy wysi³ku fizycznym krew kr¹¿y
szybciej, a wiêc poprawia siê dotlenie-
nie oœrodkowego uk³adu nerwowego, co
wywo³uje wydzielanie siê neurohormo-
nów wp³ywaj¹cych pozytywnie na na-

sze samopoczucie. Na poziom zmêcze-
nia psychofizycznego oddzia³uje aktywa-
cja uk³adów wspó³czulnego i przywspó³-
czulnego – uwalniana jest adrenalina
i dodatkowe iloœci kortyzolu, czyli
hormonu stresu, ale to jest stres kon-
trolowany, o korzystnym dzia³aniu na
organizm.

Mówimy g³ównie o sportowcach

amatorach. A jak przymusowa

izolacja wp³ynê³a na sportowców

zawodowych?

Przede wszystkim po takim zastoju
musz¹ ponownie przejœæ cykl przygo-
towawczy. Dlatego decyzja o powrocie
do ró¿nego rodzaju rozgrywek nie zo-
sta³a podjêta z dnia na dzieñ. Dziêki
temu by³ czas na przeprowadzenie mi-
krocyklu przygotowawczego, co nie
zmienia faktu, ¿e sportowcy s¹ teraz
w znacznie gorszej formie ni¿ w nor-
malnych warunkach. Nawet jeœli tra-
dycyjnie przerwa w rozgrywkach
miêdzy sezonami trwa mniej wiêcej
tyle czasu co lockdown, to sportowcy
wyje¿d¿aj¹ wtedy na zgrupowania, któ-
rych przecie¿ teraz nie organizowano.
Ale przejœcie pe³nego cyklu przygoto-
wawczego powinno pozwoliæ im wró-
ciæ do osi¹gów sprzed pandemii, tym
bardziej ¿e z pewnoœci¹ nie siedzieli
tylko na kanapach przed telewizorami,
bo mieli rozpisane æwiczenia do wy-
konywania w domu.

Ostatecznie jednak dla kondycji

gorsze od zastoju jest zaka¿enie

koronawirusem. Mo¿e wiêc powin-

niœmy np. trenowaæ w maseczkach?

Maseczka upoœledza swobodne oddy-
chanie, wiêc trenowaæ trudniej. Du¿o
szybciej przechodzimy w beztlenow¹
przemianê materii. Taki trening jest
zatem nieefektywny. Ale znaczenie
ma przede wszystkim to, ¿e w³aœci-
woœci ochronne maseczki podczas
treningu znikaj¹ po kilku minutach.
Momentalnie staje siê wilgotna,
a wtedy nie stanowi ju¿ ¿adnej barie-
ry dla wirusów. �

* Prof. dr hab. n. med. Marek Postu³a jest kar-

diologiem i internist¹, wyk³adowc¹ Warszaw-

skiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyrek-

torem medycznym Longevity Center.

Z NASZEJ PRAKTYKI
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Jak pan, jako sportowiec, na co

dzieñ dba o zdrowie? Tak standar-

dowo, abstrahuj¹c od epidemii.

Dbam o kondycjê organizmu.
Wa¿na jest dla mnie suplemen-
tacja, dieta, trening uzupe³nia-

j¹cy i rehabilitacja. Raz w tygodniu
je¿d¿ê na rehabilitacjê, tzw. powiêziow¹,
bez wzglêdu na to, czy mnie coœ boli,

czy nie. Trenujê regularnie. Je¿eli cho-
dzi o ¿ywienie, od 10 lat mam ca³kiem
niez³e pojêcie o tym, jak powinienem
siê od¿ywiaæ. Kiedyœ korzysta³em
z porad specjalisty, który mi wyt³uma-
czy³ zasady funkcjonowania organi-
zmu, uczestniczy³em w kilku jego
seminariach – nagra³em te sesje, odtwa-
rza³em, uczy³em siê. Pierwsz¹ dietê on
mi u³o¿y³, póŸniej przez wiele lat sam

to korygowa³em. Odk¹d zmieni³em
dyscyplinê – z ciê¿arów na MMA – pra-
cujê z dietetyczk¹, która trenowa³a ju-
-jitsu. Ju-jitsu to jest jedna z walk par-
terowych, wiêc moja dietetyczka
dobrze rozumie i specyfikê ¿ywienia,
i sportu, który teraz uprawiam. Dieta
bywa ró¿na, bo czasami muszê osi¹-
gn¹æ wy¿sz¹ wagê, czyli np. przytyæ
6 kg, albo w trzy dni zrzuciæ 7. Jest co
robiæ i nad czym siê g³owiæ… Ale die-
ta dla sportowca to coœ naturalnego. Do
tego æwiczenia dodatkowe po treningu
– stabilizacyjne, rozci¹gaj¹ce. To s¹
ca³e zestawy æwiczeñ, robiê je od lat,
dwa, trzy razy w tygodniu, po to, ¿eby
zabezpieczyæ kolana, stawy skokowe,
biodrowe, barkowe. Mimo ¿e mam bar-
dzo urozmaicony trening – bo i zapasy,
i uderzenia, i MMA, i parter, mocno pil-
nujê stabilizacji i stretchingu po trenin-
gu. Odnowa biologiczna jest dla mnie
czymœ normalnym, sauna minimum dwa
razy w tygodniu. Mam œwietnych re-
habilitantów, zawsze jak jest jakiœ pro-
blem, szybko mi pomagaj¹. A gdy nie
mam ¿adnych problemów, spotkania
z nimi traktujê jak przegl¹d organizmu.

Nie ma mowy
o bezsilnoœci
Czy da się pogodzić troskę o zdrowie z ryzykowaniem zdrowia?

O tego typu paradoksach z Szymonem Kołeckim, mistrzem

olimpijskim, medalistą mistrzostw świata i Europy

w podnoszeniu ciężarów, a obecnie zawodnikiem MMA,

rozmawia Renata Jeziółkowska.
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Terapeuci potrafi¹ wyczuæ zmiany,
które z czasem mog¹ siê rozwin¹æ,
nawet jeœli my ich jeszcze nie czuje-
my. One mog¹ byæ pocz¹tkiem powa¿-
nych kontuzji. I dziêki takiej profilak-
tyce z pewnoœci¹ wielu kontuzji uda³o
mi siê unikn¹æ.

Jest pan w kontakcie z lekarzami?

Tak. Od lat wspó³pracujê z dwoma or-
topedami. Je¿eli zdarza mi siê powa¿-
niejszy uraz, a oczywiœcie mia³em nie-
jeden w czasie mojej przygody z MMA,
zawsze mogê na nich liczyæ.

A jak wygl¹da sprawa badañ

profilaktycznych?

Badania robiê profilaktycznie non stop.
Rozszerzona morfologia plus ró¿ne
czynniki dodatkowe. Przed ka¿d¹ walk¹
muszê zrobiæ badania na HIV, na ¿ó³tacz-
kê B i C, poniewa¿ podczas walki mo¿e
siê polaæ krew i, ¿eby nie zaraziæ prze-
ciwnika, te badania trzeba wykonaæ. Ale
ja robiê je czêsto niezale¿nie od walk,
przynajmniej raz na dwa miesi¹ce. Za-
wsze mia³em dosyæ niski jak na ciê¿a-
rowca poziom ¿elaza. Natomiast poziom
CPK czêsto miewam ca³kiem wysoki.
Badania pomagaj¹ mi regulowaæ trening.
Wyniki pokazuj¹, czy jestem zmêczony.
Po wskaŸnikach widzê, ¿e ju¿ jestem „za-
katowany”, choæ mam jeszcze zapa³
i myœlê, ¿e móg³bym dalej æwiczyæ. Jed-
nak wskaŸniki mi uœwiadamiaj¹, ¿e mu-
szê trochê zbastowaæ. W ten sposób siê
monitorujê.

Dba pan o zdrowie na co dzieñ,

przywi¹zuje wagê do treningu.

I przychodzi moment walki, a wtedy

nara¿a pan to zdrowie, bywaj¹

kontuzje, ró¿ne urazy…

Z doœwiadczenia wiem, ¿e podczas za-
wodów mo¿na z³apaæ kontuzjê, ale
z regu³y wiêksze ryzyko kontuzji wi¹¿e
siê z ciê¿kim treningiem, poniewa¿ kil-
kutygodniowe przygotowania maj¹ to
do siebie, ¿e obci¹¿enie organizmu
nawarstwia siê, kumuluje. Czasami
w przypadku naprawdê ma³ych ciê¿a-
rów czy w b³ahych sytuacjach mo¿e
dojœæ do kontuzji. Natomiast kiedy star-
tujê, jestem po dwu- lub trzytygodnio-
wym okresie zmniejszania obci¹¿eñ,

po du¿ej regeneracji organizmu, reha-
bilitacji, odnowie biologicznej. Zasad-
niczo zadanie treningowe i przygoto-
wawcze jest takie, ¿e w momencie startu
muszê byæ w najlepszej dyspozycji, jak¹
mog³em osi¹gn¹æ. Chodzi tak¿e o dys-
pozycjê psychiczn¹, ale te¿ o wszystkie
miêœnie, œciêgna, wydolnoœæ… Je¿eli
w takim momencie dochodzi do kontu-
zji, to znaczy, ¿e nie da³o jej siê unik-
n¹æ. Bo ja jestem wtedy wypoczêty,
œwie¿y, zregenerowany. Gdy by³em
zdrowy i wypoczêty, w ciê¿arach

haczenie nogi, rêki – w zapasach, w wal-
ce, w przewracaniu, cios ³okciem, kola-
nem mo¿e doprowadziæ do kontuzji. Na
treningach mia³em zdecydowanie wiêcej
kontuzji ni¿ w zawodach.

MMA wygl¹da brutalnie, mo¿na

odnieœæ wra¿enie, ¿e uczestnicy

takiej walki wychodz¹ z niej mocno

poobijani, ¿e to jest niebezpieczne.

Ró¿nie bywa. Generalnie wiêksza
iloœæ obiæ jest domen¹ ni¿szych kate-
gorii wagowych – 61, 66, 70, czasami
77, poniewa¿ w tych kategoriach cio-
sy nie maj¹ takiej wagi, a jest ich bar-
dzo du¿o – przez gardê, na g³owê, s¹
kopniêcia, jest naprawdê bardzo du¿e
urozmaicenie i czêsto zawodnicy wy-
chodz¹ faktycznie poobijani. Nato-
miast w wadze ciê¿kiej i pó³ciê¿kiej,
w której ja walczê, raczej nie, dwa cio-
sy koñcz¹ walkê. £ami¹ siê szczêki,
³ami¹ siê nosy, rozcinaj¹ ³uki, s¹ po-
t³uczone kolana, piszczele. To oczy-
wiœcie dotyczy walk na wysokim po-
ziomie. Tego siê nie da unikn¹æ,
jednak ten sport jest walk¹. W ciê¿-
kich kategoriach wagowych sêdzia
zazwyczaj szybciej przerywa pojedy-
nek, poniewa¿ zagro¿enia s¹ wiêksze.

Gdy robi pan bilans zysków i strat,

jak pan odczuwa: wiêcej w tym

wszystkim troski o zdrowie

czy ryzyka?

Wychodz¹c do walki, w ogóle nie mar-
twiê siê o swoje zdrowie, nie bojê siê,
poniewa¿ nie uwa¿am, ¿eby mog³o mi
siê coœ staæ. Mata jest dosyæ miêkka.
Jedynym wiêkszym zagro¿eniem jest
rzut zapaœniczy, przy którym spada siê
na g³owê, bo np. z³amania rêki czy nogi
siê nie obawiam. Przeszed³em wiele
operacji kolan, krêgos³upa, mia³em klat-
kê piersiow¹ szyt¹ – miêsieñ piersiowy
mia³em szyty, rehabilitowany, mia³em
pêkniêty obojczyk, parê skrêceñ. Mia-
³em te¿ z³aman¹ koœæ drug¹ œródrêcza
po ciosach, ale tego typu kontuzji siê nie
obawiam. Ja w ogóle, kiedy wychodzê
do walki, mam zadanie wygraæ. Myœlê
tylko o tym i inne rzeczy mnie nie inte-
resuj¹. Natomiast jak siê coœ w miêdzy-
czasie przytrafi, to trudno. Wychodzê
z za³o¿enia, ¿e wszystko jest do wyle-
czenia, zrehabilitowania.

Dieta bywa różna,

bo czasami muszę

osiągnąć wyższą wagę,

czyli np. przytyć

6 kg, albo w trzy dni

zrzucić 7.

zazwyczaj wychodzi³em z zawodów bez
kontuzji, natomiast w MMA raczej
z jakimiœ obiciami. Chocia¿ zdarzy³o siê,
¿e skrêci³em nogê, naderwa³em miêsieñ
dwug³owy. W dziewiêciu walkach, któ-
re stoczy³em, poza drobnymi obiciami,
kiedy mia³em st³uczone kostki na rêkach
lub siniaki na g³owie, wiêkszych, powa¿-
niejszych kontuzji nie odnios³em. Z re-
gu³y, gdy walczê w sobotê, w poniedzia-
³ek jestem ju¿ na jakimœ rozruchowym
treningu. Wtorek, œroda s¹ nieco luŸniej-
szymi dniami, a póŸniej trenujê dalej.
Jestem ostro¿ny, trenuj¹c ze sparingpart-
nerami, bo wtedy ka¿de niefortunne pod-
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Wróæmy do czasów, kiedy podnosi³

pan ciê¿ary. Bardzo du¿o musia³

pan pracowaæ na swoje sukcesy.

Czy to by³y treningi okupione

wieloma poœwiêceniami?

Poœwiêceñ absolutnie ¿adnych nie by³o,
poniewa¿ uwielbia³em trenowaæ i to dla
mnie by³a sama radoœæ. JeŸdzi³em na
zgrupowania, nieraz z jednego na dru-
gie, bo chcia³em dalej trenowaæ i nie
mia³em z tym problemu. Gdy uprawia-
³em podnoszenie ciê¿arów, odnios³em
wiele kontuzji, w ogóle bardzo du¿o
rzeczy robi³em poza treningiem bardzo
Ÿle. Gdy zaczyna³em, gdy by³em w ka-
drze, mia³em 14–15 lat, to by³ pocz¹tek
lat 90. i wiedza o wielu zagadnieniach
by³a bardzo uboga. Nikt praktycznie
nie przywi¹zywa³ wagi do diety, do od-
nowy biologicznej, do rehabilitacji pro-
filaktycznej. To, co wykorzystujê dzi-
siaj w MMA, jest g³ównie zbiorem
doœwiadczeñ, które zgromadzi³em po-
zatreningowo w podnoszeniu ciê¿arów.
Przez 15 lat pope³ni³em ca³¹ masê b³ê-
dów. Ale z tych b³êdów wyci¹gn¹³em
wnioski i tak naprawdê kompletnym
zawodnikiem (mimo ¿e ju¿ po du¿ych
urazach, których z wielu powodów nie
by³em w stanie unikn¹æ), z wiedz¹
w wielu aspektach, sta³em siê dopiero
w wieku 26–27 lat. Ale teraz z tej wie-
dzy czerpiê.

Podczas kariery ciê¿arowca dozna³

pan wielu kontuzji, równie¿ takich,

które skutkowa³y wy³¹czeniem

ze sportu na d³u¿szy czas.

G³ównie by³y to kontuzje krêgos³upa.
Taka kontuzja ci¹gnê³a mi siê od 2000 r.,
w 2004 zosta³em zoperowany. W kwiet-
niu 2006 r. wróci³em na miêdzynarodo-
we pomosty. Przez szeœæ lat boryka³em
siê z wieloma problemami i póŸniej-

Czy lekarze w trakcie kariery

ciê¿arowca odradzali panu starty,

treningi?

Gdy mia³em problemy z krêgos³upem,
lekarze, którzy nie zajmowali siê spor-
towcami, odradzali. Natomiast nie za-
pomnê nigdy wizyty u profesora w jed-
nym z warszawskich szpitali w 2001 r.
Ju¿ oko³o roku boryka³em siê z proble-
mami z krêgos³upem, poddawa³em siê
ró¿nym terapiom, nic nie pomaga³o.
Pojecha³em do tego profesora i on chcia³
mnie zoperowaæ jeszcze w 2001 r. By³o
to na etapie, gdy bola³ mnie grzbiet, nie
mog³em trenowaæ, ale póŸniej, powiedz-
my przez trzy miesi¹ce, by³o lepiej
i zdoby³em medal na mistrzostwach
œwiata, na mistrzostwach Europy… Ale
nie mog³em æwiczyæ na 100 proc. Nie
interesowa³y mnie medale, bo mia³em
ich ju¿ du¿o. Chcia³em wygrywaæ mi-
strzostwa œwiata i igrzyska olimpijskie,
a wiedzia³em, ¿e operacja jest ryzykow-
na, mogê po niej nie wróciæ do sportu.
Wówczas stwierdzi³em, ¿e spróbujê
jeszcze potrenowaæ, nie zdecydowa³em
siê na operacjê. Profesor powiedzia³
wtedy: – Chcesz Szymek, to idŸ, trenuj.

Jeœli dasz radê, to super, ale prêdzej czy

póŸniej do mnie trafisz. I w 2004 r., czyli
trzy lata póŸniej, zoperowa³ mnie.
Œci¹gn¹³ specjalistyczny sprzêt mikro-
chirurgiczny, stara³ siê tak mi pomóc,
bym móg³ dalej podnosiæ ciê¿ary, by
krêgos³up by³ jak najstabilniejszy. Po
pó³tora roku wróci³em do ciê¿arowej
przygody.

Jakie ma pan plany sportowe?

Kontrakt w KSW mam na jeszcze dwie
walki, trudno mi powiedzieæ, jak to siê
skoñczy. Najwiêcej pewnie bêdzie za-
le¿a³o od zdrowia, bo nie s¹dzê, ¿eby
mi kiedykolwiek brak³o chêci. Niejed-
nokrotnie wielcy mistrzowie praktycz-
nie koñczyli karierê po powa¿nym no-
kaucie. Jednego mo¿na znokautowaæ
i za jakiœ czas walczy dalej, nie ma pro-
blemu. Inny, jak ju¿ raz siê go znokau-
tuje, nie jest tym samym sportowcem
i praktycznie traci serce do walki. Ja
na szczêœcie nigdy tego nie prze¿y³em,
mam nadziejê, ¿e nie prze¿yjê. Robiê
wszystko, ¿eby siê tak przygotowaæ, by
mnie nikt nie znokautowa³. I dopóki to
nie nast¹pi, dopóki bêdê mia³ zdrowie,

INNY PUNKT WIDZENIA

Chciałem wygrywać

mistrzostwa świata

i igrzyska olimpijskie,

a wiedziałem, że

operacja jest ryzykowna,

mogę po niej nie wrócić

do sportu.

szych startów by³o ju¿ niewiele. Na
igrzyskach w 2008 r.  odnios³em
drobn¹ kontuzjê kolana i poszed³em na
operacjê – czyszczenie pod wiêzad³em
rzepki. Ale powik³ania po tym zabie-
gu by³y tak powa¿ne, ¿e musia³em
przejœæ dziewiêæ operacji poprawko-
wych i kolano zosta³o zniszczone.
Z tego powodu zakoñczy³em podno-
szenie ciê¿arów.
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dopóty bêdê stara³ siê æwi-
czyæ. Trzymam siê takiego
programu, ¿e przygotowujê
siê do danej walki, jak ju¿
podpiszê na ni¹ umowê. Do
takiej umowy zawsze jest
aneks dotycz¹cy przeciwni-
ka i kategorii wagowej. Gdy
mam to wszystko dopiête,
wtedy w 100 proc. siê na tym
skupiam. Po walce szczegó-
³owo analizujê jej przebieg
i dopiero póŸniej zastana-
wiam siê, z kim mogê wal-
czyæ w nastêpnej kolejnoœci,
albo odpowiadam na otrzy-
man¹ ju¿ propozycjê. Z wal-
ki na walkê podejmujê decy-
zjê, co robiæ dalej.

Jak widzi pan swoj¹ dalsz¹ przy-

sz³oœæ? Bêdzie miejsce dla sportu,

je¿eli nie w wymiarze zawodowym,

to w rekreacyjnym?

Gdy zaczyna³em uprawiaæ sporty wal-
ki, nie mia³em o wielu rzeczach pojêcia
i np. nie zna³em takiego sportu jak ju-
-jitsu. A ju-jitsu jest fantastycznym spor-
tem dla ka¿dego, w ka¿dym wieku. To
sport bezpieczny, bo nie ma w nim cio-
sów ani kopniêæ, a jest ogólnorozwojo-
wy, pozwala podtrzymaæ kondycjê, si³ê,
ruchomoœæ. Jest fenomenalnym spor-
tem, który na pewno polecê ka¿demu.
Ostatnio tak sobie nawet przez chwilê
wyobrazi³em, ¿e jak bêdê mia³ 70 lat, to
pewnie jeszcze bêdê to ju-jitsu trenowa³,
na si³owni bêdê æwiczy³, bêdê te¿ truch-
ta³… Nie wyobra¿am sobie, ¿ebym nie
by³ aktywny sportowo. Od wielu lat,
czyli oko³o 25, ¿yjê na walizkach, wiêc
marzy mi siê, ¿eby w koñcu odpocz¹æ.
Ale jak znam siebie (pewnie wielu lu-
dzi tak ma), gdzieœ w trzecim dniu ta-
kiego odpoczynku pojawi siê nuda
i bêdê kombinowa³, co robiæ dalej. Jak
skoñczê zawodowo uprawiaæ sport,

bêdê go uprawia³ rekreacyjnie. Ponadto
wiêcej czasu poœwiêcê wêdkarstwu, któ-
re te¿ lubiê bardzo.

Właściwie nigdy nie

traciłem wiary

w swoje możliwości,

nie brakowało mi

motywacji, mimo wielu

kontuzji.

Odnosi³ pan sukcesy, nie odpuszcza³

pan, nie poddawa³ siê, gdy pojawia-

³y siê kontuzje. Czy by³y jednak

jakieœ chwile zw¹tpienia?

W³aœciwie nigdy nie traci³em wiary
w swoje mo¿liwoœci, nie brakowa³o mi
motywacji, mimo wielu kontuzji. Jedy-
nie raz w ¿yciu mia³em krótki s³abszy
moment – wyszed³em z treningu, prze-
prosi³em trenera, powiedzia³em, ¿e ju¿
nie bêdê trenowa³… Kolejnego dnia
znów trenowa³em. Nigdy nie mia³em
takich dylematów, takiego „a co bêdê

robi³, jak nie bêdê trenowa³, co siê sta-
nie”. Jak mog³em, to trenowa³em.
Potem nie mog³em trenowaæ ciê¿arów
i ze wzglêdu na uszkodzone kolano mu-
sia³em zaj¹æ siê czymœ innym. Dotar³o
do mnie, ¿e za chwilê skoñczy mi siê
finansowanie ze sportu, moje stypen-
dia itd., ¿e pieni¹dze od³o¿one te¿ za-
czn¹ siê kurczyæ. Musia³em wiêc zde-
cydowaæ siê na inne zajêcie i tyle.
Zawsze tak mam, ¿e gdy czegoœ nie
mogê robiæ, odkrêcam siê w praw¹
i robiê coœ innego. Jak mia³em 12–13
lat, jeŸdzi³em z tat¹ do Niemiec i pra-
cowa³em z nim na budowie. Gdy mia-
³em 8, 9, 12 lat, jeŸdzi³em do dziadka
 i ca³e wakacje pracowa³em na roli. Po-
trafiê te¿ k³aœæ p³ytki. Kiedyœ z koleg¹
sami roz³o¿yliœmy dach do szkieletu,
ociepliliœmy i z³o¿yliœmy, co zajê³o
nam dwa miesi¹ce. Uwa¿am, ¿e nie ma
takich rzeczy, których nie móg³bym ro-
biæ. Po prostu, jak nie bêdê móg³ tre-
nowaæ, coœ mi przeszkodzi albo bêdê
potrzebowa³ zarabiaæ jakoœ inaczej,
bêdê to robi³. Myœlê, ¿e gdy skoñczê
ze sportem zawodowo, bêdê nadal pro-
wadzi³ fitness club w Ciechanowie,
uprawia³ sport rekreacyjnie i spokojnie
funkcjonowa³. �

Robię wszystko,

żeby się tak

przygotować,

by mnie nikt nie

znokautował.
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Dlaczego chirurgia?

Planowa³em studia medyczne,
a o wyborze specjalizacji z chi-
rurgii zdecydowa³ pobyt w szpi-

talu. W klasie maturalnej mia³em ostre
zapalenie wyrostka robaczkowego, by-
³em operowany. Rana d³ugo siê nie
goi³a, a ja pomaga³em pielêgniarkom
w robieniu opatrunków, obserwowa³em
pracê na oddziale. Wtedy uzna³em, ¿e
chirurgia jest dziedzin¹ medycyny, któ-
ra daje satysfakcjê, gdy¿ wynik dzia³a-
nia lekarza jest natychmiastowy. Poza
tym wymaga nieustannej aktywnoœci,
szybkiego dzia³ania i pracy r¹k. Zaraz
po studiach zacz¹³em pracowaæ na od-
dziale chirurgicznym i rozpocz¹³em spe-
cjalizacjê. W tym samym czasie praco-
wa³em jako lekarz rejonowy. Po trzech
latach zdoby³em pierwszy stopieñ spe-
cjalizacji, póŸniej drugi. W naszym za-
wodzie cz³owiek uczy siê d³ugo, ale
mia³em zawsze dobrych nauczycieli chi-

rurgii. Po 10 latach pracy zosta³em star-
szym asystentem, a po 15 – ordynato-
rem oddzia³u chirurgii ogólnej i pe³ni-
³em tê funkcjê przez 30 lat w Szpitalu
Kolejowym w Warszawie.

Jak z wieloletniej

perspektywy patrzy pan

na rozwój chirurgii?

Chirurgia zmienia³a siê na moich
oczach. Historia tej dziedziny medycy-
ny jest fascynuj¹ca. Jeszcze pod koniec
XIX w. chirurdzy w kieszonkach fraka
nosili nitki, którymi zszywali ranê.
Wiêkszoœæ lekarzy operowa³a w stro-
jach, w których chodzili na co dzieñ. Nie
przebierali siê do zabiegów, nie zak³a-
dali fartuchów. Ich g³ównym problemem
by³o to, czy rana bêdzie krwawi³a, czy
zropieje. Dopiero odkrycia Louisa Pa-
steura i Ignaza Semmelweisa przyczy-
ni³y siê do zmniejszenia liczby zaka¿eñ.
Na prze³omie XIX i XX w. zaczêto sto-

sowaæ szerzej i z wiêkszym rozeznaniem
antyseptykê i aseptykê. W³aœnie stoso-
wanie œrodków ochronnych zdecydowa-
³o o postêpie w chirurgii.

Pan zaczyna³ pracê ju¿ w innych

warunkach.

Obowi¹zywa³y oczywiste zasady. Przed
przyst¹pieniem do operacji trzeba by³o
za³o¿yæ fartuch, rêkawiczki, czapkê na
g³owê i maseczkê zakrywaj¹c¹ usta
i nos. Maski by³y bawe³niane i z gazy.
Oczywiœcie, nale¿a³o myæ rêce przed za-
biegiem. Fartuchy prano, wyja³awiano,
ale te¿ prasowano gor¹cym ¿elazkiem, na
pewno by³y to stroje wielorazowego
u¿ytku. Z czasem strój ochronny zmie-
niliœmy na jednorazowy, ale to ju¿ pod
koniec XX w. Rêkawiczki pocz¹tkowo
by³y bawe³niane, ale jak ja zaczyna³em
pracê na sali operacyjnej, korzystano ju¿
z rêkawiczek z tworzywa sztucznego.
By³y talkowane, bo trudno siê je wk³ada-
³o. Po 10 latach uczuli³em siê na talk
i musia³em szukaæ innych rêkawic,
w których mog³em pracowaæ. Z czasem
tworzywa do ich produkcji siê zmienia-
³y, stawa³y coraz lepsze. Podobnie roz-
powszechnia³y siê jednorazowe narzê-

Chirurgia zmienia³a siê na

Praktyka studencka w Olsztynie

Jak postęp techniki wpływał na pracę chirurgów

opowiada dr n. med. Adam Czarnecki

w rozmowie z Anettą Chęcińską.
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dzia, np. ostrza do przecinania tkanek.
Gdy zaczyna³em pracê, by³y wielorazo-
we, które siê czyœci³o, gotowa³o. Poja-
wi³y siê te¿ nici ja³owe ju¿ przygotowa-
ne do szycia wraz z wtopion¹ ig³¹.

Zmiany dotyczy³y równie¿ planowania
infrastruktury szpitalnej. Zaczêto wy-
dzielaæ i izolowaæ od innych czêœci szpi-
tala nowoczesne bloki operacyjne, do
których wejœcie mia³ tylko niezbêdny
personel. Dziêki takim rozwi¹zaniom
wyniki operacyjne by³y coraz lepsze.
Nie wszyscy jednak od razu akceptowali
zachodz¹ce zmiany, niektórzy nie chcie-
li stosowaæ siê do nowych zasad, uwa-
¿aj¹c, ¿e maski i rêkawiczki wystarcz¹.
Zasady antyseptyki przejêli od chirur-
gów inni specjaliœci. W Polsce jest d³u-
ga tradycja profilaktyki zaka¿eñ, ju¿
przed wojn¹ by³y opracowane i stoso-
wane zasady bezpieczeñstwa dla pra-
cowników s³u¿by zdrowia. Dostrze¿o-
no równie¿, ¿e od chorych zakaŸnie
zara¿a siê personel szpitalny, i zaczêto
stosowaæ lepsz¹ odzie¿ ochronn¹.

Czyli maseczki, ograniczenie kon-

taktu, izolacja. Obecnie doœwiadcza-

my obostrzeñ na szerok¹ skalê.

Bywa³o, ¿e podczas epidemii grypy obo-
wi¹zywa³ zakaz wstêpu do szpitala, by³
zakaz odwiedzania pacjentów. Proszo-
no, ¿eby izolowaæ tych, którzy mieli
kontakt z chorymi. Jednak takie ograni-
czenia wprowadzano lokalnie, dotyczy-
³y konkretnych miejsc, obowi¹zywa³y
w jednym szpitalu, przychodni. Pamiê-
tam te¿ epidemiê ospy we Wroc³awiu,
kiedy pewne ograniczenia dotyczy³y
wiêkszej liczby ludzi. To, czego do-
œwiadczamy w przypadku koronawiru-
sa, stan epidemiczny dla ca³ego kraju
i zwi¹zane z nim obostrzenia, zdarzy³o
siê po raz pierwszy.

Postêp w chirurgii to nowe techniki

i rozwój wiedzy medycznej.

Wielu operacji siê ju¿ nie wykonuje, np.
operacji ¿o³¹dka z powodu owrzodze-

moich oczach
nia, gdy¿ s¹ inne metody le-
czenia. ¯o³¹dek wycina siê
tylko z powodu nowotworu,
wiêc technika zabiegowa
jest podobna, ale inna przy-
czyna. Wiele operacji trud-
no dziœ obejrzeæ, co mo¿e
byæ problemem dla tych,
którzy siê chirurgii ucz¹, za
to pojawi³y siê nowe rodza-
je zabiegów, których daw-
niej nie wykonywano. Pa-
miêtam, jak uczy³em siê
laparoskopii na kartonowym
pude³ku. W jego wnêtrzu
by³y narzêdzia, a ja patrzy-
³em na ekran. Bêd¹c ju¿ do-
œwiadczonym chirurgiem,
musia³em siê nauczyæ no-
wych metod operacyjnych.
Szybkoœæ postêpu w medy-
cynie sprawia, ¿e cz³owiek
ani na chwilê nie mo¿e
zwolniæ tempa szkolenia.
Zazdroszczê m³odszym kolegom, któ-
rzy nabywaj¹ nowe kwalifikacje i ope-

ruj¹, nie tylko wykorzystuj¹c techniki
rêczne, ale te¿ narzêdzia elektroniczne
i informatyczne. Dzia³aj¹ ju¿ roboty
operuj¹ce wspólnie z chirurgiem.

Ale chirurdzy s¹ coraz starsi, a m³o-

dych nie przybywa.

Bo to ciê¿ki zawód i fizycznie, i psy-
chicznie. Kiedyœ by³o trzy raz wiêcej
chêtnych na specjalizacjê ni¿ miejsc.
M³odzi byæ mo¿e wybieraj¹ inne spe-
cjalnoœci, mo¿e l¿ejsze fizycznie, mo¿e

bardziej dochodowe, bo chirurgia nigdy
nie by³a Ÿród³em du¿ego dochodu, je-
dynie satysfakcji. Pewnie nie zmieni³o
siê to, ¿e nie p³ac¹ chirurgom tyle, ile
powinni zarabiaæ. Fizyczne starzenie siê
specjalistów zabiegowych jest szybsze
ni¿ innych lekarzy, gdy¿ s¹ w sta³ym
napiêciu podczas operacji i czêsto musz¹
byæ w gotowoœci tak¿e w domu. W ci¹-
gu 50 lat pracy w szpitalu by³em zapew-
ne kilka tysiêcy dni „pod telefonem”.

Gdyby mia³ pan ponownie wybraæ

specjalizacjê...

Wybra³bym chirurgiê. Teraz ta dziedzina
podzieli³a siê na w¹skie specjalnoœci, gdy¿
staje siê coraz trudniejsza i coraz trudniej
nauczyæ siê wszystkiego. Ale chirurgia
ogólna jest podstaw¹ naszej pracy. Naj-
pierw trzeba nauczyæ siê wycinaæ, szyæ,
opatrywaæ i poznaæ patofizjologiê, aby
wiedzieæ, dlaczego podejmuje siê konkret-
ne dzia³anie. Zawsze powinniœmy wie-
dzieæ, jakie mamy mo¿liwoœci leczenia
pacjenta i gdzie mo¿emy go skierowaæ,
je¿eli czegoœ nie damy rady zrobiæ sami.
Lekarz uczy siê ca³e ¿ycie. �

Na sali operacyjnej

Szybkość postępu

w medycynie

sprawia, że człowiek

ani na chwilę nie

może zwolnić

tempa szkolenia.
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Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr. Andrzeja Morliñskiego

specjalisty po³o¿nictwa i ginekologii, zwi¹zanego
z samorz¹dem lekarskim od pierwszej kadencji,
wieloletniego zastêpcy okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej, cz³onka ORL w Warsza-
wie, delegata na okrêgowe i krajowe zjazdy lekarskie,

kierownika Domu Lekarza Seniora w Warszawie.

¯egnamy wspania³ego Lekarza i Kolegê,
dobrego i ¿yczliwego Cz³owieka.

Rodzinie i Bliskim
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski
oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ
o odejœciu do Pana Boga naszej kole¿anki

Hani Ma³eckiej

lekarki dentystki.

Na zawsze pozostaniesz w naszej serdecznej pamiêci.
Rodzinie sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Teresa D³ugosz-Go³êbiowska,
Hanna Musia³kowska, Danuta ¯ernicka

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr Eleonory Galicy-Zaremby

sanitariuszki Powstania Warszawskiego, ps. Maja,
absolwentki Akademii Medycznej w Poznaniu,

specjalisty urologa, wspania³ego Cz³owieka i Lekarza.

Rodzinie i Bliskim
 wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³adaj¹

prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski
oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

Z ogromnym smutkiem ¿egnamy

dr Mariê Li¿ewsk¹

wieloletniego pracownika
SZPZLO Warszawa Bemowo-W³ochy,

specjalistê w dziedzinie pediatrii, wspania³¹ Kole¿ankê,
dobrego i ¿yczliwego Cz³owieka, lekarza naszych dzieci.

Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Rodzina Darochów

Naszej kole¿ance dr Joannie Brzoska-Mizgalskiej

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

Mê¿a

sk³adaj¹
Danuta Milewska i Gra¿yna S³owikowska-¯aboklicka

z zespo³em Lecznicy Specjalistycznej w Raszynie

Naszej kole¿ance Lidii Sadowskiej-Szladze

wyrazy szczerego wspó³czucia z powodu œmierci

Mamy

sk³ada redakcja „Pulsu”

27 kwietnia 2020 r. zmar³, prze¿ywszy 93 lata,

dr n. med. specjalista chirurg

Marian Wojciech Miœkiewicz

wieloletni pracownik oraz dyrektor ds. klinicznych
i organizacyjnych Instytutu Kardiologii w Aninie,

minister zdrowia (1991–1992),
prezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa,

o czym zawiadamia pogr¹¿ona w smutku rodzina

Z wielkim smutkiem ¿egnamy

dr. Andrzeja Morliñskiego

dyrektora naszego Domu Lekarza Seniora w Warszawie
w latach 2011–2013.

Rodzinie i Bliskim sk³adamy wyrazy wspó³czucia.

Mieszkañcy Domu Lekarza Seniora
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By³a córk¹ przedwojennego oficera
W³adys³awa Galicy i Haliny Wit-
kowskiej. W czasie okupacji kon-

tynuowa³a naukê na tajnych kompletach,
u¿ywaj¹c nazwiska panieñskiego matki.
Za przyk³adem ojca dzia³a³a w konspira-
cji w Armii Krajowej – po zaprzysiê¿eniu
w wieku 14 lat przesz³a przeszkolenie sa-
nitarne oraz w zakresie ³¹cznoœci. Po
œmierci ojca, zamordowanego w 1943 r.
na Pawiaku, tak jak jej rówieœnicy pragnê³a
walczyæ z okupantem.1 sierpnia 1944
otrzyma³a przydzia³ do Zgrupowania
„Kryska” na Czerniakowie jako ³¹cznicz-
ka, ps. Maja. By³a uczestnikiem i œwiad-
kiem nadziei i dramatu powstañców oraz
cywilnej ludnoœci Warszawy. Ocieraj¹c siê
o œmieræ, pomaga³a innym. By³ to bardzo
ciê¿ki czas, brakowa³o wszystkiego: le-
ków, ¿ywnoœci oraz wody. Podkreœla³a nie-
zwyk³¹ solidarnoœæ powstañców, nieza-
le¿n¹ od wykszta³cenia, narodowoœci,
buduj¹c¹ przyjaŸñ, która pozosta³a na za-
wsze. Brak oczekiwanej pomocy ze stro-
ny wojsk radzieckich zmusi³ powstañców
do przeprawy na drug¹ stronê Wis³y.
Z pomoc¹ polskich ¿o³nierzy genera³a Ber-
linga ³odzi¹ pontonow¹ przedosta³a siê na
Pragê.

Tylko medycyna
Doœwiadczenia powstania wp³ynê³y na
wybór drogi zawodowej. Studia medyczne

rozpoczê³a w Lublinie w 1944 r., kontynuowa³a w £odzi, a ukoñczy³a w Pozna-
niu w 1952 (stomatologiczne, a póŸniej na wydziale lekarskim). W czasie stu-
diów zosta³a aresztowana (1949) za dzia³alnoœæ w AK i wywieziona do Gdañska.
Pracê lekarza rozpoczê³a w Szczecinie, na oddziale chirurgii szczêkowej, nastêp-
nie na chirurgii ogólnej. PóŸniej na nowym oddziale urologii AM rozpoczê³a,
jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce, specjalizacjê z urologii. W roku 1960
wyjecha³a z mê¿em Romanem Zaremb¹, oddelegowanym do pracy w Gwinei, do
Konakry – stolicy tego kraju. W tym czasie Afryka odzyskiwa³a niepodleg³oœæ,
Francuzi, tak¿e lekarze, opuszczali kraj, likwidowano szpitale. Na proœbê mini-
stra zdrowia dr Galica-Zaremba rozpoczê³a pracê w szpitalu i by³a jedynym chi-
rurgiem w okolicy. Wiele operacji musia³a wykonaæ po raz pierwszy bez profe-
sjonalnej pomocy, a ka¿dy sukces by³ powodem do satysfakcji i Ÿród³em
ogromnego szacunku Gwinejczyków. Po powrocie do Polski pañstwo Zarembo-
wie zauroczeni kolonialn¹ Afryk¹ ukoñczyli studia podyplomowe z afrykanisty-
ki na UW. Zamieszkali na sta³e w Warszawie na Mokotowie. Po urodzeniu córki
Diny dr Eleonora rozpoczê³a pracê na oddziale urologii w klinice prof. Tadeusza
Krzeskiego w Szpitalu Wojewódzkim. Po odejœciu z kliniki ze wzglêdu na stan
zdrowia pracowa³a w przychodni dla szkó³ wy¿szych w Lecznicy Ministerstwa
Zdrowia i utrzymywa³a liczne kontakty naukowe i towarzyskie. By³a zawsze ce-
niona przez wspó³pracowników oraz pacjentów.

Życiowe pasje
Po przejœciu na emeryturê pracowa³a nadal w niepe³nym wymiarze i realizowa³a
swoje pasje pozazawodowe: odbywa³a podró¿e zagraniczne, pielêgnowa³a dzia³-
kê i gra³a w bryd¿a sportowego. Regularnie uczestniczy³a w turniejach bryd¿o-
wych samorz¹dów zawodów zaufania publicznego organizowanych przez Mazo-
wieck¹ Okrêgow¹ Izbê In¿ynierów Budowlanych, emanuj¹c wdziêkiem,
zdobywaj¹c uznanie i szacunek sportowych konkurentów. Na dwa tygodnie przed
91. urodzinami po pokonaniu wielu utytu³owanych zawodników zdoby³a mistrzo-
stwo Polski lekarzy w bryd¿u sportowym w turnieju indywidualnym oraz wice-
mistrzostwo Warszawy.

Ocalić od zapomnienia
Przez ca³e ¿ycie upomina³a siê o pamiêæ i szacunek dla powstañców i ludnoœci
cywilnej Powstania Warszawskiego, jego symbolu i powojennych losów ¿o³nie-
rzy AK. Jej spotkania z m³odzie¿¹ cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i by³y
najlepsz¹ lekcj¹ patriotyzmu. Z ogromn¹ pasj¹ opowiada³a o dramatach okupacji,
odwadze i solidarnoœci powstañców, stalinowskim re¿imie, trudnej drodze do
upragnionego zawodu, satysfakcji z jego wykonywania, prawdziwej przyjaŸni
oraz swoich pasjach. W 2015 r., podczas Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, zosta³a
uhonorowana Medalem im. Jerzego Moskwy.

Pro memoria

Doktor Eleonora Galica-Zaremba, „Maja”, ca³ym swoim ¿yciem dawa³a przyk³ad
odpowiedzialnoœci, odwagi, szacunku dla innych, walki o ludzkie ¿ycie i zdrowie
oraz pamiêci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. 11 maja 2020 r. odesz³a na
wieczny lekarski powstañczy dy¿ur, zosta³a pochowana na Pow¹zkach.
Abiit, non obiit. �

Krzysztof Makuch

WSPOMNIENIE

Eleonora Galica-Zaremba, „Maja”
(1927–2020)

„Jedyn¹ wa¿n¹ rzecz¹ jest ratowanie ludzkiego ¿ycia”
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