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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

�



IZBA DLA LEKARZY
G

ra
f.

 K
. 
B

ry
d

a

  1www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 9/2020 (305)



SPIS TREŚCI

w
w
w
.m
ie
s
ie
c
z
n
ik
-
p
u
ls
.o
rg
.p
l

� KAMPANIE SPOŁECZNE

16 Dla lepszego jutra

– Renata Jeziółkowska

� SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW

30 Dentysta z dyplomem, ale jakim?

– Dariusz Paluszek

� WALKA Z EPIDEMIĄ

32 Szczepienia w dobie COVID

– Łukasz Durajski

� NASTROJE SPOŁECZNE

36 Milion – to statystyka

– Michał Niepytalski

� ZABIEGI WIZERUNKOWE

38 Zdrowy przekaz

– rozmowa z Maciejem Orłosiem

� MEDIA

40 #W_ETERZE

43 #SPRAWDZAM

– Małgorzata Solecka

� PRAWO

48 Zakażenie w szpitalu

– Aleksandra Powierża,
Karolina Podsiadły-Gęsikowska

50 Aktualności prawnomedyczne

– Filip Niemczyk
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6 Pieniądze na zdrowie. Ma nie być mniej

– Małgorzata Solecka

8 Polska to chory kraj

– Paweł Walewski

11 Daleko od debaty

– Paweł Kowal

� WYNURZENIA I IDEOLOGIE...

9 Polemika, wierzenia, przekonania czy nauka?

– Jarosław Biliński

� BEZ ZNIECZULENIA

10 Szkoda bez winy

– Marek Balicki

� SYSTEM: BOLĄCZKI I RECEPTY

12 Kolejki

– rozmowa z Krzysztofem Łandą

18 Jeden lekarz, jeden etat, ale ile lat?

– rozmowa z Jarosławem Bilińskim

20 Nie ma mody na zdrowie

– rozmowa z Michałem Sutkowskim

22 Co dwie głowy to nie jedna?

Nie w tym przypadku

24 System. Opieka. Seniorzy.

– rozmowa z Markiem Stopińskim

26 6,8% PKB na zdrowie

28 Styl życia ma znaczenie

– rozmowa z Danielem Śliżem

� SŁOWA NA ZDROWIE

15 Choroba

– prof. Jerzy Bralczyk
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Pamiêæ dobra,
ale krótka?
Gdy poprosisz mężczyznę, żeby coś zrobił, zaraz to zrobi.

Nie musisz mu o tym co pół roku przypominać – taki dowcip

niedawno przemknął mi gdzieś w Internecie. Przytaczam go,

abstrahując od wykorzystanego w nim stereotypu i krzywdzącego dla mężczyzn wydźwięku.

Chodzi jedynie o zjawisko odkładania czegoś „na nigdy”. Bo można tu zastosować analogię

do wcale nieśmiesznej postawy polityków, którzy tak bardzo potrzebne gruntowne zmiany

systemowe odkładają na kiedyś tam. My podkreślamy na czerwono: #niezapominaj.

Ka¿dego dnia wszyscy pos³ugujemy siê wieloma
sformu³owaniami nawi¹zuj¹cymi do pamiêtania
i zapominania. Z zapominalstwa mo¿na po¿arto-

waæ, jeœli obejmuje b³ahe sprawy. Gdy jednak dotyczy zdro-
wia, które jest przecie¿ najwa¿niejsze (znamy to stwier-
dzenie na pamiêæ), ¿arty musz¹ siê skoñczyæ. W tym
numerze „Pulsu”, rok po og³oszeniu Narodowego Kryzy-
su Zdrowia, wracamy pamiêci¹ do przedstawionych wów-
czas postulatów. Pochylamy siê nad poszczególnymi w¹t-
kami, zbieramy opinie ekspertów, analizujemy i zazwyczaj
dochodzimy do smutnych niestety wniosków. Bo co siê
zmieni³o? Pandemia uwypukli³a niedomogi systemowe,
absurdalnoœæ procedur, chaos w wytycznych i zarz¹dzaniu.
Pacjenci odczuwaj¹ dalsze pogorszenie dostêpnoœci opieki
zdrowotnej.

Wypowiedziane rok temu has³o „Polska to chory kraj”
w kontekœcie epidemii mo¿na rozumieæ bardziej nie-
jednoznacznie.  Ale zgodnie z pierwotnym sensem
– choroba nie minê³a. System nie zosta³ uzdrowiony
ani nawet „zaleczony”. Efekty kolejek, problemów
z profilaktyk¹ i opiek¹ d³ugoterminow¹, fakty stoj¹ce
za wskaŸnikami, wreszcie skutki niedofinansowania
ochrony zdrowia nie daj¹ o sobie zapomnieæ pacjentom
i lekarzom. A rz¹dz¹cym?

We wrzeœniowym „Pulsie”, nieco bardziej ni¿ w poprzed-
nich numerach, skupiamy siê na systemie. Na rozwa¿a-
niach nad miejscem lekarzy w tej machinie. Œledz¹c
nastroje spo³eczne, obserwujemy, ¿e czêsto opinia o œrodowi-
sku lekarskim zale¿y od okolicznoœci. Gdy pojawi³o siê
uczucie zagro¿enia przez nieznany, niebezpieczny wirus
z Chin, lekarz sta³ siê bohaterem. Gdy wirus zosta³ w pew-
nym stopniu oswojony, a pandemia zaczê³a byæ wrêcz

kwestionowana przez pseudoekspertów, nagle lekarz bywa

postrzegany jako uczestnik jakiegoœ spisku. Rz¹dz¹cy

dok³adaj¹ do pieca, zaostrzaj¹c kary za b³êdy medyczne. Jak-

by ktoœ chcia³ powiedzieæ: – Popamiêtacie!

W sytuacjach niestabilnych, przy zmiennych nastrojach,

chaosie, najlepiej chyba po prostu trzymaæ siê faktów i kon-

kretów. I robiæ swoje, nie daj¹c wytr¹ciæ siê z równowagi.

W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy, w ci¹gu roku od alarmu

o Narodowym Kryzysie Zdrowia, odby³y siê wybory par-

lamentarne i prezydenckie, wybuch³a epidemia. Wydawaæ

by siê mog³o, ¿e to wystarczaj¹ce „preteksty”, by zacz¹æ

powa¿nie traktowaæ ochronê zdrowia i wprowadzaæ zmiany.

Co musi siê wydarzyæ, by cokolwiek siê ruszy³o?

A mo¿e ostatnia zmiana na stanowisku ministra zdrowia

bêdzie impulsem?

W naszym ok³adkowym #niezapominaj jest determina-

cja i upór w walce o zmiany. S¹ dzia³ania. Bo bez sensu

jest bierne czekanie, a¿ coœ samo siê zrobi. Samo nic

siê nie dzieje. Dopóki sytuacja siê nie poprawi, a w³aœci-

wie – dopóki decydenci jej nie poprawi¹, dopóki nie

zwiêksz¹ nak³adów na ochronê zdrowia i dopóki system

nie bêdzie sprawny, dopóty nasza izba pozostanie w swych

oczekiwaniach monotematyczna, ¿eby nie powiedzieæ

– pamiêtliwa. Bêdziemy upominaæ siê i przypominaæ do

skutku.

Ok³adka przedstawia lekarzy z OIL w Warszawie. Wpisuje

siê w kolejn¹ izbow¹ akcjê.

Zostawiam tu niedopowiedzenie, bo… ci¹g dalszy nast¹pi.

Kropk¹ w tym tekœcie niech bêdzie: #niezapominaj �

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna
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Szanowni
Pañstwo,
Kole¿anki i Koledzy,

DZIŚ I JUTRO
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

Nasza izba wspar³a odbywaj¹c¹ siê 8 sierpnia manife-
stacjê Porozumienia Zawodów Medycznych, której
has³em przewodnim by³o „Dajcie szansê pacjentom,

nie zwi¹zujcie r¹k medykom”. Razem przeszliœmy spod
Ministerstwa Zdrowia pod Sejm, ¿eby zaprotestowaæ przeciw-
ko zmianom wprowadzonym w kodeksie karnym, odbijaj¹-
cym siê na warunkach naszej pracy. Co znamienne, dotych-
czas rz¹dz¹cy twierdzili, ¿e art. 37a nie dotyczy lekarzy,
a dokonane zmiany pozostaj¹ bez wp³ywu na nasz¹ pracê. Jed-
nak natychmiast po manifestacji z MZ pop³yn¹³ komunikat
odnosz¹cy siê jakoby do spotkania ministrów zdrowia i spra-
wiedliwoœci. Rzecznik prasowy MZ przekaza³ informacjê:
„Minister sprawiedliwoœci jest otwarty na zmiany w tym za-
kresie [kar za b³êdy medyczne – przyp. red.]”. Jaki bêdzie

efekt wspólnych prac obu resortów? Zobaczymy. Z pewno-

œci¹ obecny zapis wymaga pilnej korekty, a sytuacja potwier-

dza, ¿e warto jednoczyæ siê z innymi zawodami medycznymi

w sprawach, które dotycz¹ nas wszystkich.

 

Nadzieje na zmiany w kodeksie karnym, nie tylko na usuniêcie

zapisów krzywdz¹cych medyków, ale na ca³oœciow¹ reformê sys-

temu, zawsze wracaj¹ przy okazji zmian na stanowisku ministra

zdrowia. Panu ministrowi Adamowi Niedzielskiemu ¿yczymy

powodzenia w trudnej misji naprawy systemu ochrony zdrowia

i apelujemy: potrzebna jest reforma ca³oœciowa, a nie fragmenta-

ryczne zmiany. Jak koñcz¹ siê próby wyrywkowych poprawek,

doraŸnego ratowania sytuacji mogliœmy siê przekonaæ przy oka-

zji rekrutacji na sta¿ podyplomowy. Dysproporcja miêdzy liczb¹

chêtnych a miejsc sta¿owych w szpitalach sprawi³a, ¿e po pierw-

szej turze rekrutacji a¿ 55 lekarzom nie uda³o siê dostaæ na sta¿

do ¿adnej jednostki na Mazowszu! To pierwszy taki przypadek

w historii naszej izby. Powodem trudnoœci jest oczywiœcie

zwiêkszone zainteresowanie sta¿em na obszarze podlegaj¹cym

naszej izbie (co zawsze cieszy), ale te¿ istotnie wiêksza ni¿ do-

tychczas liczba absolwentów uczelni medycznych. Tylko absol-

wentów WUM sk³adaj¹cych do naszej izby podanie o sta¿ jest

ponaddwukrotnie wiêcej ni¿ miejsc w warszawskich szpitalach!

Zwiêkszaj¹c limity przyjêæ na studia medyczne, nie pomyœlano

o tym, ¿e liczba miejsc w jednostkach akredytowanych do pro-

wadzenia sta¿u podyplomowego nie wzroœnie automatycznie. Po-

dejrzewam, ¿e problemem bêdzie równie¿ liczba miejsc rezy-

denckich dla osób po tegorocznym sta¿u. Jak w soczewce widaæ

tu sposób wprowadzania zmian w systemie. Krótkowzroczne

gaszenie jednego po¿aru doprowadza za chwilê do kolejnego

problemu, trudniejszego do rozwi¹zania.

Bardzo dziêkujê Komisji Sta¿u Podyplomowego oraz dyrekto-

rom mazowieckich szpitali za szybk¹ reakcjê skutkuj¹c¹ zwiêk-

szeniem liczby miejsc dla sta¿ystów w kilkunastu szpitalach

naszego województwa, aby wszyscy mieli mo¿liwoœæ odbycia

sta¿u na naszym terenie. Problem dysproporcji liczby miejsc

i liczby chêtnych bêdzie siê jednak nasila³. Podejmiemy dzia³a-

nia w celu zwiêkszenia liczby miejsc sta¿owych w szpitalach,

ale ograniczeniem s¹ mo¿liwoœci szkoleniowe placówek. Mo¿-

na tylko powtórzyæ apel do Ministerstwa Zdrowia: nie frag-

mentaryczne zmiany, lecz ca³oœciowa, przemyœlana reforma!

Reforma, której wprowadzenia nie mo¿na ju¿ odk³adaæ w cza-

sie. Epidemia koronawirusa pokaza³a skalê nieprzygotowa-

nia systemu do niesienia pomocy nie tylko osobom zaka¿o-

nym COVID-19, ale przede wszystkim chorym przewlekle.

Przed nami równie¿ kolejne wyzwanie – grypa.

Wiele mówi siê dziœ o nadchodz¹cym sezonie grypowym, który

w czasie pandemii koronawirusa mo¿e byæ ogromnym obci¹-

¿eniem dla systemu ochrony zdrowia. Jako izba chcemy, jak

co roku, wesprzeæ lekarzy w walce z gryp¹, dlatego rozsze-

rzamy akcjê „Szczepimy – chronimy”. W paŸdzierniku pla-

nujemy zaszczepiæ przeciwko grypie, we wspó³pracy z Okrê-

gow¹ Rad¹ Aptekarsk¹, 1 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Wiem, ¿e szczepienie medyków w placówkach publicznych

deklaruje te¿ Ministerstwo Zdrowia, chcielibyœmy jednak, aby

w izbie móg³ zaszczepiæ siê ka¿dy, niezale¿nie od tego, czy

pracuje w pañstwowym, czy w prywatnym sektorze. Bierze-

my, kolejny ju¿ rok, sprawy w swoje rêce. �

nie milkną płynące z naszego środowiska głosy niezadowolenia z powodu wprowadzenia zmian

prawnych mogących skutkować częstszym niż dotychczas orzekaniem przez sądy kar

bezwzględnego więzienia za błąd medyczny.
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OPINIE

Pieni¹dze na zdrowie.
Ma nie byæ mniej

Narazie powodów do niepokoju, przynaj-
mniej oficjalnie, nie ma. Rz¹d w przy-
jêtym pod koniec sierpnia projekcie

ustawy bud¿etowej na 2021 r. zapisa³, ¿e wydatki na
ochronê zdrowia wzrosn¹ o oko³o 12 mld z³ w stosun-
ku do roku 2020. I potwierdzi³ wolê realizacji ustawy
6 proc. PKB na zdrowie, z przewidywanym 5,3 proc.
PKB (z roku 2019) jako minimalnym wskaŸnikiem.

Ci¹gle natomiast nie wiadomo, czym zakoñczy siê rok
2020, jeœli chodzi o poziom wydatków. Mo¿na siê spo-
dziewaæ, ¿e prêdzej czy póŸniej plan finansowy NFZ na
bie¿¹cy rok zostanie znowelizowany nie tylko w obsza-
rze wydatków (fundusz dokonuje bowiem w tym zakre-
sie koniecznych korekt, polegaj¹cych g³ównie na siêga-
niu do rezerw), ale równie¿ przychodów. W lipcu obecny
minister zdrowia, a ówczesny prezes NFZ Adam Nie-
dzielski przekazywa³ optymistyczn¹ informacjê o sp³y-
wie sk³adek za czerwiec: ró¿nica miêdzy œci¹gniêtymi
a zaplanowanymi wynios³a 200–300 mln z³ (przy wolu-
menie oko³o 7,5  mld z³). W sierpniu by³o jeszcze lepiej
– wp³ywy ze sk³adek osi¹gnê³y poziom sprzed pande-
mii, czyli w³aœnie 7,7 mld z³), ale problemem nie jest „tu
i teraz”. Problemem s¹ miesi¹ce jesienne, gdy wszyscy,
nawet najbardziej optymistycznie nastawieni, ekonomi-
œci wieszcz¹ niemal podwojenie bezrobocia, jego wzrost
nawet do dwucyfrowego poziomu. Co wiêcej, ten wskaŸ-
nik ma utrzymaæ siê d³u¿ej.

O tegoroczny bud¿et NFZ i mo¿liw¹ „dziurê” po stro-
nie wp³ywów pyta³a Ministerstwo Zdrowia w waka-
cje pos³anka Monika Wielichowska (KO). Odpo-
wiedŸ? – Zgodnie z informacj¹ NFZ Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych do dnia 31 lipca 2020 r.
umorzy³ sk³adki na ³¹czn¹ kwotê oko³o 4 mld z³. Œrod-
ki w wysokoœci umorzonych sk³adek zosta³y przekaza-
ne przez Ministerstwo Zdrowia do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia – poinformowa³ pod koniec sierpnia

wiceminister Waldemar Kraska. – Ostateczna wartoœæ umo-
rzonych sk³adek i przekazanych z tego tytu³u do NFZ œrod-
ków bêdzie znana po zakoñczeniu rozpatrywania przez ZUS
wniosków z³o¿onych w przedmiotowej sprawie przez upraw-
nione podmioty. Jak poinformowa³ Narodowy Fundusz Zdro-
wia, poza powy¿szym nie dysponuje danymi, na podstawie
których mo¿na by³oby szacowaæ ewentualne dalsze zmniej-
szenie przychodów funduszu z tytu³u sk³adek na ubezpiecze-
nie zdrowotne bêd¹ce konsekwencj¹ innych okolicznoœci ni¿
ww. zwolnienie z obowi¹zku op³acania sk³adek. Takie sza-
cunki mo¿liwe bêd¹ w przysz³oœci, po otrzymaniu przez fun-
dusz danych o wysokoœci przypisu sk³adek na ubezpieczenie
zdrowotne w kolejnych miesi¹cach 2020 r. Niemniej obecnie
nie przewiduje siê zmniejszenia w planie finansowym fundu-
szu na rok 2020 œrodków na koszty œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej, jako konsekwencji ewentualnie mniejszych przycho-
dów z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kluczem jest s³owo „obecnie”. Prognozowanie tego, co

wydarzy siê w przysz³oœci – w perspektywie koñca tego roku

i pierwszych miesiêcy 2021 – jest obarczone du¿¹ niepew-

noœci¹. O ile jeszcze w czerwcu by³y wicepremier w rz¹dach

SLD prof. Jerzy Hausner mówi³ podczas dyskusji panelo-

wych o bazowym scenariuszu rozwoju sytuacji ekonomicz-

nej w kategoriach „umiarkowanego optymizmu”, z recesj¹

nie wy¿sz¹ ni¿ 4–5 proc. i bardzo krótk¹, bo zakoñczon¹ ju¿

na prze³omie 2020 i 2021 r., o tyle po wyborach prezydenc-

kich i zwyciêstwie Andrzeja Dudy pojawi³y siê dwa znacz¹-

ce sygna³y, nios¹ce wyraŸny powiew pesymizmu. Wicepre-

mier Jadwiga Emilewicz w jednym z wywiadów stwierdzi³a,

¿e rz¹d bêdzie siê staraæ, by Polska wróci³a na œcie¿kê wzro-

stu „w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat”. Literalnie odczytuj¹c

jej wypowiedŸ (bez w¹tpienia w dobre intencje rz¹du), mo¿-

na uznaæ, ¿e recesja (w najlepszym wypadku stagnacja) mo¿e

potrwaæ d³u¿ej ni¿ dwa lata. I ¿e o odbiciu za kilka miesiêcy

mo¿emy zapomnieæ. Drugi sygna³ nale¿y traktowaæ nie mniej

powa¿nie – Narodowy Bank Polski równie¿ wieszczy nie

tylko g³êbsz¹, ale i d³u¿sz¹ ni¿ wynika z aktualnych prognoz

W kolejnych latach plany finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia na pewno nie będą mniejsze

niż w tej chwili – wygłoszona z sejmowej trybuny, przy okazji uchwalania ustawy o tzw. pionizacji

lub raczej dalszej centralizacji NFZ, „obietnica” posła PiS Bolesława Piechy może i powinna

wywołać ciarki na plecach u wszystkich zainteresowanych sytuacją w ochronie zdrowia.

Pieniędzy wszak miało być więcej. „Nie mniej” oznaczałoby nie tyle stagnację, ile kolosalny regres.
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recesjê i wy¿szy poziom bezrobocia. Wprawdzie projekt

bud¿etu na 2021 r. opiera siê na za³o¿eniu, ¿e gospodarka

mocno odbije, a wzrost PKB pozwoli na koniec przysz³ego

roku powróciæ do wielkoœci PKB z 2019, jednak wszystko

zale¿y od nastêpnych siedmiu, oœmiu miesiêcy. Drugi kwar-

ta³ 2020 r. przyniós³ bowiem Polsce spadek PKB o ponad

8,2 proc. Tyle kosztowa³o zamro¿enie gospodarki w kwiet-

niu i maju, i jej stopniowe, a tak¿e punktowe odmra¿anie

w kolejnych miesi¹cach.

Dla ochrony zdrowia to podwójnie hiobowe wieœci. Po pierw-

sze, mo¿na (trzeba) siê liczyæ z tym, ¿e sk³adek zdrowotnych

sp³ynie przez ZUS do Narodowego Funduszu Zdrowia mniej.

Politycy PiS mówi¹ w tym momencie, ¿e na szczêœcie jest

ustawa 6 proc. PKB na zdrowie, a w niej regu³a „n-2”, wiêc

wydatki na ochronê zdrowia s¹ niezagro¿one, bud¿et pañstwa

uzupe³ni ró¿nicê.

To co najmniej hurraoptymizm. Z wstêpnych szacunków eko-

nomistów wynika, ¿e w przysz³ym roku dla osi¹gniêcia mini-

malnego poziomu wydatków publicznych, za³o¿onego w usta-

wie 6 proc. PKB na zdrowie, bud¿et pañstwa musia³by znaleŸæ

dodatkowo 20–25 mld z³.

O tym, ¿e id¹ chude czasy, œwiadcz¹ informacje dotycz¹ce

prac nad bud¿etem. Zamro¿one maj¹ zostaæ p³ace w sferze

bud¿etowej (nota bene nad ustaw¹ o wynagrodzeniach mini-

malnych pracowników ochrony zdrowia do koñca sierpnia pa-

nowa³a  typowo wakacyjna niezm¹cona cisza), p³aca mini-

malna wzroœnie, ale raczej niewiele (na pewno nie osi¹gnie

3 tys. z³, co obiecywa³ w ubieg³ym roku Jaros³aw Kaczyñski),

a œrednie wynagrodzenie bêdzie zbli¿one do tegorocznego,

jednak równie dobrze mo¿e siê obni¿yæ, wszystko zale¿y od

koniunktury w przemyœle. Nawet zak³adaj¹c, ¿e nie nast¹pi

jesienny lockdown (to raczej przes¹dzone, politycy nie prze-

prowadz¹ tej operacji po raz drugi), trudno dostrzec impulsy,

które mia³yby znacz¹co poprawiæ sytuacjê makroekonomiczn¹.

Sk¹d wiêc bud¿et, obci¹¿ony wyp³at¹ „trzynastki” tak¿e dla

emerytów i niezmienionym programem 500+, przy ni¿szych

wp³ywach z podatków (równie¿ z VAT, jeœli konsumpcja nie

wróci do stanu sprzed pandemii), ma wzi¹æ dodatkowych

25 mld z³ na zdrowie?

OdpowiedŸ jest ju¿ znana. Z wiêkszego deficytu. Politycy daj¹

do zrozumienia, ¿e regu³y wydatkowe i progi ostro¿noœciowe

(wy¿szy jest wpisany do Konstytucji RP) to nie Biblia i w nad-

zwyczajnych okolicznoœciach mo¿na od nich odst¹piæ.

Jeszcze  proœciej jednak odst¹piæ od realizacji ustawy 6 proc.

PKB na zdrowie. Nie rodzi to a¿ tak powa¿nych skutków

prawnych, z odpowiedzialnoœci¹ przed Trybuna³em Stanu

w³¹cznie. S¹ przyk³ady z przesz³oœci, ¿e zapisy ustaw (np.

ustawy o refundacji leków) mo¿na latami bezkarnie ignoro-

waæ. Oczywiœcie, nara¿aj¹c siê na spo³eczne niezadowole-

nie i krytykê, ale akurat politycy odpowiedzialni za zdrowie

wydaj¹ siê na to trwale uodpornieni. Takiego scenariusza

obecnie rz¹dz¹cy wydaj¹ siê nie zak³adaæ. I znów powraca

s³owo klucz: obecnie.

Wracaj¹c do obietnicy pos³a Boles³awa Piechy. Nie mo¿na jej

lekcewa¿yæ. Z³o¿y³ j¹ podczas formalnego sprawozdania Ko-

misji Zdrowia z pierwszego czytania projektu nowelizacji kil-

kunastu ustaw zdrowotnych w zwi¹zku z pandemi¹ COVID-

-19. Ale nie tylko – z³o¿y³ j¹ te¿ jako formalny autor pakietu

poprawek wprowadzaj¹cych nowe rozwi¹zania organizacyj-

ne w NFZ. Oddzia³y funduszu trac¹ resztki swojej autonomii,

wszystkie kluczowe kompetencje zostaj¹ przekazane preze-

sowi. Ten z kolei ma wykonywaæ polecenia ministra zdrowia,

nomen omen – by³ego przecie¿ prezesa funduszu, zaanga¿o-

wanego mocno w proces „pionizacji” tej instytucji.

Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, ¿e Piecha nie z³o¿y³ w³asnych

poprawek, ale przej¹³ czêœæ rz¹dowego projektu nowelizacji

ustawy. „Pionizacja” i centralizacja NFZ nie by³a wiêc przed-

miotem uzgodnieñ w ramach rz¹du (byæ mo¿e dlatego, by kry-

tycznego stanowiska nie sformu³owa³o Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego, a konkretnie wiceminister Wojciech

Maksymowicz, radykalny przeciwnik centralizacyjnych za-

pêdów ministra zdrowia) ani tym bardziej konsultacji publicz-

nych. A, jak podkreœla³a opozycja, nie s¹ to kwestie technicz-

ne, tylko zupe³nie fundamentalne, ustrojowe wrêcz. I powinny

byæ przedyskutowane, choæby z samorz¹dami terytorialnymi.

Wiêkszoœæ rz¹dz¹ca jest odporna na takie argumenty. Praw-

dopodobnie po wakacjach Sejm zajmie siê projektem ustawy

o podziale województwa mazowieckiego. Na województwo

warszawskie (sto³eczne) i w³aœciwe Mazowsze. To równie¿

mo¿e mieæ kolosalny wp³yw na finansowanie œwiadczeñ zdro-

wotnych, tym razem w Warszawie. Jeœli po wydzieleniu osob-

nego województwa powstanie osobny oddzia³ wojewódzki

NFZ (dlaczego mia³by nie powstaæ?) i utrzymany zostanie

algorytm podzia³u œrodków ze sk³adki zdrowotnej, Warszaw-

ski Oddzia³ Wojewódzki NFZ bêdzie musia³ oddaæ do wspól-

nej kasy... No w³aœnie, ile? Ju¿ dziœ, przy uœrednionych wp³y-

wach ze sk³adki z Warszawy i pozosta³ych regionów,

„janosikowe” stanowi dla Mazowsza du¿y problem. Mo¿e wiêc

dojœæ do sytuacji, w której Warszawa bêdzie p³aciæ gigantyczny

trybut (niesprawiedliwy, bo we wszystkich pozosta³ych woje-

wództwach wp³ywy ze sk³adek pozostan¹ uœrednione) na rzecz

pozosta³ych regionów, mimo ¿e jest najwiêkszym oœrodkiem,

skupiaj¹cym placówki wysokospecjalistyczne.

To oczywiœcie na razie dywagacje. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e

pañstwo nie jest budowl¹ z klocków LEGO. I ¿e wyjêcie jed-

nego „elementu” – jedna pochopna decyzja – mo¿e przynieœæ

wieloletnie op³akane skutki. W wielu wymiarach.  �
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PAWE£ WALEWSKI

Polska to chory kraj

Jakie zapowiedzi odnoœnie do zdrowia
ze strony kandydatów na prezydenta
utkwi³y mi w pamiêci po ostatniej

kampanii wyborczej? S³owa Andrzeja
Dudy z wywiadu w TVP Info: – Ja prze-
ciwko grypie siê nie szczepi³em nigdy i nie
mam zamiaru siê szczepiæ. Uwa¿am, ¿e jak
zachorujê, to najwy¿ej bêdê chory.

W tym lapidarnym obwieszczeniu urbi et
orbi mieœci siê potencja³ intelektualny na-

szej klasy politycznej dotycz¹cy ochrony

zdrowia. „(...) najwy¿ej bêdê chory”! Od

tego s¹ lekarze, ¿eby mnie postawili na nogi;

szpitale, w których zapewniaj¹ wikt i opie-

runek; leki, za które zap³aci

NFZ. Ca³e leczenie sfinansuje

pañstwo ze sk³adek podatników,

wiêc na co komu szczepienia,

które przed tym wszystkim mo-

g³yby ochroniæ?

Gdyby jeszcze za przekona-

niem, ¿e niewidzialna rêka pañ-

stwa (a nie Twoje, Obywatelu,

podatki) wspiera dostatnio

ochronê zdrowia, sz³y m¹dre de-

cyzje, które rzeczywiœcie mno¿y³yby na ni¹

pieni¹dze! Nic z tego. Brakuje pomys³ów i

politycznej odwagi. Symbolem by³y puste

krzes³a w siedzibie naszej OIL, czekaj¹ce

na kandydatów w wyborach prezydenckich

podczas przygotowanej dla nich debaty.

Znamienne, ¿e pojawi³ siê na niej tylko W³a-

dys³aw Kosiniak-Kamysz, którego kampa-

nia wyborcza zosta³a przez wielu komenta-

torów uznana za najbardziej merytoryczn¹.

Kosiniak-Kamysz, jedyny w tej stawce le-

karz, mia³ konkretne zamiary, a mimo to

skoñczy³ wyœcig do Pa³acu Prezydenckie-

go z zawstydzaj¹cym poparciem 2,36

proc. (co odpowiada³o 459 tys. g³osów).

Czy to nie daje do myœlenia? Wybory
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OPINIE

z kretesem przegrywa medyk, który bardziej ni¿ inni serio

traktuje ochronê zdrowia, a wygrywa prawnik kpi¹cy sobie

ze szczepieñ. Nie ma siê wiêc co dziwiæ, ¿e inni kandydaci

na najwy¿szy urz¹d w 38-milionowym pañstwie przez dwa

miesi¹ce kampanii opowiadali na temat polityki zdrowotnej

frazesy. Po co mieli siê wysilaæ, skoro nagrod¹ by³ g³os od-

dany na polityka zupe³nie nierozumiej¹cego najwa¿niejszej

idei wspó³czesnej medycyny (profilaktyki) i w rzeczywisto-

œci pognêbiaj¹cego ochronê zdrowia („jak zachorujê, to mnie
leczcie!”). Zupe³nie jakbyœmy byli spo³eczeñstwem ignoran-

tów – tak, has³o „Polska to chory kraj” bardzo tu pasuje,

zw³aszcza kiedy prezydent kraju wrêcz prosi siê nadchodz¹-

cej jesieni o grypê i nie bierze pod uwagê ryzyka jej powa¿-

nych powik³añ.

Kiedyœ mówiono, ¿e

rz¹d siê sam wy¿ywi,

dziœ poli tycy raczej

nie musz¹ siê martwiæ

o swoje leczenie. Dlate-

go g³owa pañstwa mo¿e

lekcewa¿yæ grypê i sku-

teczn¹ nañ szczepionkê.

Poczucie bezpieczeñ-

stwa, oparte na prze-

konaniu,  ¿e zawsze

mo¿na za³atwiæ sobie

miejsce u zaprzyjaŸnionego profesora w tej czy innej klini-

ce, ma jednak szersze implikacje, gdy¿ zwalnia z odpowie-

dzialnoœci za stan opieki zdrowotnej dla wszystkich oby-

wateli. Dlatego nie trzeba wpisywaæ w program wyborczy

tematyki prozdrowotnej, bo choæ z deklaracji wynika, ¿e

dla ludzi jest ona najwa¿niejsza – w praktyce nikt z tego

nie rozlicza ani nikogo nie interesuje, jakie spojrzenie ma

na ni¹ prezydent.

Jedynym skonkretyzowanym wk³adem Andrzeja Dudy

w ochronê zdrowia bêdzie tej jesieni Fundusz Medyczny. Za-

powiedziany co prawda jeszcze przed kampani¹ wyborcz¹,

ale projekt skierowano do Sejmu tu¿ przed terminem wybo-

rów i nie pozostawia³ z³udzeñ, ¿e to prezent z Kancelarii Pre-

zydenta. Szkoda, ¿e nie wskazano w nim dodatkowych Ÿróde³

finansowania nowego funduszu. �

Narodowy kryzys zdrowia będzie trwał jeszcze długo. Dopóki politycy nie zrozumieją, że obywatele

w swojej łaskawości nie będą bez końca łożyć na ich leczenie.

Całe leczenie sfinansuje

państwo ze składek

podatników, więc na co komu

szczepienia, które przed tym

wszystkim mogłyby ochronić?

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 9/2020 (305)8  



Bardzo uciekam od tematyki światopoglądo-

wej i staram się nie narzucać swoich przeko-

nań innym, a posługiwać się jedynie faktami,

danymi. Wyjątkowo poruszę jednak temat trak-

towany obecnie jak światopogląd, choć w isto-

cie spór dotyczy biologii. Wpłynęło na to sta-

nowisko Konferencji Episkopatu Polski w spra-

wie LGBT. Stanowisko, które w mojej opinii

gryzie się z danymi naukowymi, traktuje ludzi

przedmiotowo i nie przystoi organizacji, która

z zasady ma głosić miłość.

W stanowisku tym znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa:
„Jednoczeœnie przypomina [Koœció³], ¿e trwa³e
istnienie spo³eczeñstwa demokratycznego domaga

siê odniesienia do uniwersalnych zasad moralnych, w których

centrum stoi prawda o cz³owieku. Bez tej prawdy spo³eczeñ-
stwo ³atwo zatraca sens swojej misji, ulega manipulacjom (...)”.

Prawda o cz³owieku, jak uczono nas na studiach i udowod-

niono w niezliczonych pracach naukowych, jest taka, ¿e

w celu okreœlenia jego p³ci bierze siê pod uwagê m.in.:

1. p³eæ chromosomaln¹ (genotypow¹)

– mê¿czyŸni maj¹ kariotyp 46,XY, a kobiety 46,XX

2. p³eæ gonadaln¹ – obecnoœæ gonad

(u samców j¹dra, u samic jajniki)

3. p³eæ zewnêtrzn¹ – zewnêtrzne narz¹dy p³ciowe

(pr¹cie u mê¿czyzn, srom u kobiet)

4. p³eæ fenotypow¹ (somatotypow¹, biotypow¹)

– drugorzêdne i trzeciorzêdne cechy p³ciowe wystêpuj¹ce

u doros³ego osobnika

5. p³eæ hormonaln¹ – któr¹ obrazuje iloœæ wydzielanych

hormonów p³ciowych (u mê¿czyzn przewa¿aj¹

androgeny, u kobiet estrogeny)

6. p³eæ mózgow¹ – zró¿nicowanie siê mózgu w zakresie

endokrynnej czynnoœci podwzgórza i przysadki mózgowej.

Bior¹c pod uwagê jedynie czysto biologiczne czynniki okre-

œlaj¹ce p³eæ (chromosomy, gonady, hormony), wiemy, ¿e cz³o-

wiek o kariotypie 46,XY nieposiadaj¹cy genu SRY (w wyni-

ku np. translokacji, delecji), mimo chromosomalnej p³ci

mêskiej, jest fenotypowo, gonadalnie i hormonalnie kobiet¹.

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

Polemika, wierzenia,
przekonania czy nauka?
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Takich przyk³adów oczywiœcie jest bardzo wiele, poda³em

tylko jeden. Co maj¹ zrobiæ ci ludzie?

Stanowisko KEP mówi: „Maj¹c na uwadze powy¿sz¹ ocenê
moraln¹ praktyk homoseksualnych i transseksualnych, osoby
doœwiadczaj¹ce takich sk³onnoœci s¹ wezwane do ¿ycia w czy-
stoœci, czyli powstrzymania siê od aktów homoseksualnych
i pozostania w stanie bez¿ennym. Temu wyborowi musi te¿ to-
warzyszyæ sta³y wysi³ek przezwyciê¿ania natrêtnej koncentra-
cji uwagi na p³ciowoœci”. Czy to nie jest dyskryminacja?

KEP idzie dalej, uznaj¹c, ¿e edukacja seksualna w szko³ach

(w mojej nazywa³o siê to wychowaniem do ¿ycia w rodzinie)

jest wprowadzaniem przez œrodowiska LGBT rewolucji sek-

sualnej i indoktrynacji najm³odszych. W stanowisku KEP czy-

tamy bowiem: „Temu celowi ma te¿ s³u¿yæ wychowanie sek-
sualne dzieci prowadzone ju¿ od wieku przedszkolnego (…).
W rzeczywistoœci proponowane wychowanie skutkuje seksu-
alizacj¹ dzieci i m³odzie¿y, prowadzi do prze³amania ochron-
nej bariery wstydliwoœci, rozbudzenia cielesnego po¿¹dania
i seksoholizmu (wp³ywaj¹cego destrukcyjnie na sferê emocjo-
naln¹ m³odego cz³owieka i prowadz¹cego do kompulsywnej
masturbacji oraz trudnych do pokonania natrêctw seksual-
nych), owocuje czêsto wczesn¹ inicjacj¹ seksualn¹, ci¹¿¹
w m³odzieñczym wieku i nierzadko aborcj¹, stosowaniem œrod-
ków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych niszcz¹cych sfe-
rê rozrodcz¹ m³odej dziewczyny i utrudniaj¹cych zajœcie
w ci¹¿ê w dojrza³ym wieku, zwiêksza ryzyko zaka¿eñ choro-
bami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, a w koñcu staje siê przy-
czyn¹ traumatycznych prze¿yæ m³odych ludzi i osobistych dra-
matów w dalszym ¿yciu”.

Skomentujê to tylko tak: czy owe twierdzenia s¹ poparte jakimi-

kolwiek badaniami naukowymi? Badania, o których czytam,

dowodz¹ czegoœ odwrotnego: ¿e edukacja seksualna zapobiega

wielu problemom, a nawet dramatom. Poza tym w mojej szkole

przedmiotu wychowanie do ¿ycia w rodzinie uczy³a pani dyrek-

tor. By³a to wywa¿ona lekcja biologii i fizjologii z nauk¹ postaw

wrêcz korzystnych rodzicielsko, umacniaj¹cych wiêzy rodzinne.

Jako lekarze i czêsto naukowcy nie mo¿emy przejœæ obojêtnie

wobec tak stawianego tematu. Wiedza, m¹droœæ, nauka to naj-

wiêksze orê¿e cz³owieka. D¹¿my do uniwersalizmu w wy-

chowywaniu dzieci, a nie do skrajnoœci. Co bowiem ma

prowadziæ œwiat ku rozwojowi i prawdzie – polemika, wie-

rzenia, przekonania czy nauka? �

Rozprawa na trudny temat
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BEZ ZNIECZULENIA

Pilne podjêcie dzia³añ w tej
sprawie postulowa³ w liœcie
do rz¹du Krzysztof Bukiel,

szef OZZL. W podobnym tonie
wypowiedzia³ siê rzecznik praw pa-
cjenta Bart³omiej Chmielowiec, sy-
gnalizuj¹c potrzebê uchwalenia
ustawy o bezpieczeñstwie pacjenta
oraz realne wpro-
wadzenie systemu
no-fault. Zwróci³
przy tym uwagê,
¿e wprowadzony
jeszcze w czasach
koalicji PO-PSL
system oparty na
wojewódzkich ko-
misjach do orzeka-
nia o zdarzeniach
medycznych prak-
tycznie nie funkcjonuje, co zilustro-
wa³ liczbami. Na kilka tysiêcy spraw
rozpatrywanych przez komisje
w roku 2018 zawarto zaledwie 34 ugo-
dy, a w nastêpnym – 25. System no-

-fault, w którym szuka siê odpowiedzi
na pytanie: czy pacjent dozna³ szkody,
a nie: kto zawini³, móg³by znacz¹co
usprawniæ wyp³atê nale¿nych odszko-
dowañ. W Biurze RPP rozpoczê³y siê
ju¿ prace nad nowym modelem od-
szkodowawczym zak³adaj¹cym brak
orzekania o winie. Ma on stanowiæ dla
pacjentów rzeczywist¹ alternatywê

s¹downictwa powszechnego i umo¿liwiæ uzyskanie zadoœæ-
uczynienia w krótkim czasie po zdarzeniu. Zobaczymy, jakie
bêd¹ efekty tych prac.

Nowelizacja art. 37a wp³ywaj¹cego na zasady wymierza-
nia kary m.in. w przypadku kilku przestêpstw, które mog¹
byæ pope³niane przez lekarzy, zosta³a powszechnie odebrana
jak zaostrzenie odpowiedzialnoœci karnej za tzw. b³êdy le-
karskie. Wiemy jednak, ¿e dzia³ania skupione na egzekwo-
waniu odpowiedzialnoœci prawnej nie s¹ skuteczn¹ drog¹
do poprawy bezpieczeñstwa pacjentów. Potwierdzaj¹ to
liczne badania i raporty opracowane jeszcze w latach 90.
XX w. Tradycyjne podejœcie, zak³adaj¹ce obarczenie win¹
i ukaranie ostatniego ogniwa w ³añcuchu dzia³añ prowa-
dz¹cych do zaistnienia zdarzenia niepo¿¹danego, tj. leka-
rza lub pielêgniarki, nie rozwi¹zuje problemu. Dlatego od
wielu lat, zarówno w Europie, jak i w USA, postuluje siê
zmianê podejœcia do kwestii bezpieczeñstwa pacjentów
i wprowadzenie kultury rozwi¹zywania problemów w miej-
sce kultury oskar¿eñ prawniczych.

Kluczowe znaczenie
dla poprawy bezpie-
czeñstwa pacjentów
ma zbieranie danych
o zdarzeniach niepo-
¿¹danych oraz ich
systematyczna anali-
za. Mówi o tym ci¹-
gle u nas niewdro¿o-
ne zalecenie Rady
Europy w sprawie za-

rz¹dzania bezpieczeñstwem pacjenta i zapobiegania zda-
rzeniom niepo¿¹danym w opiece zdrowotnej z 2006 r. Ra-
portowanie zdarzeñ medycznych, wprowadzone przez
czêœæ szpitali, z powodu braku odpowiednich regulacji
prawnych nie spe³nia podstawowego warunku skuteczne-
go funkcjonowania, jakim jest zapewnienie ochrony praw-
nej osobom raportuj¹cym oraz uczestnicz¹cym w zdarze-
niach niepo¿¹danych.

Pisa³em o tym w 2014 r. w zwi¹zku z dramatem w szpitalu we
W³oc³awku. Skoñczy³o siê wówczas na „poci¹gniêciu win-

nych do odpowiedzialnoœci”. Zmian systemowych nie podjê-
to. Mo¿e ostatnie kontrowersje legislacyjne dadz¹ wreszcie
asumpt do zapocz¹tkowania koniecznych zmian. �

W związku z kontrowersjami dotyczącymi

zmiany art. 37a kodeksu karnego w ramach

tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 powróciła

kwestia wprowadzenia w Polsce systemu

no-fault oraz umożliwienia personelowi

medycznemu zgłaszania zdarzeń niepożąda-

nych bez ryzyka poniesienia konsekwencji

karnych i dyscyplinarnych.

Szkoda bez winy

Działania skupione na egzekwowaniu

odpowiedzialności prawnej nie są

skuteczną drogą do poprawy

bezpieczeństwa pacjentów.
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PAWE£ KOWAL

Daleko
od debaty

T³umy na wiecach kandydatów
nie mia³y maseczek, sami kan-
dydaci œciskali, ca³kiem jak

w Ameryce, tysi¹ce wyci¹gniêtych
r¹k, wcale nieobleczonych w siliko-
nowe rêkawiczki. Jedno tylko nie by³o
jak w Stanach i tu ju¿ przechodzê do
rzeczy: te wybory w Polsce wchodz¹
do historii jako wybory bez prezy-

OPINIE

denckiej debaty. Mo¿na? Okaza³o siê, ¿e mo¿na. Swoj¹ drog¹
zabrak³o akurat tego, co w okresie pandemii by³o najbardziej
bezpieczne – telewizyjnej debaty. W tym jednak wypadku
decydowa³a ju¿ tylko czysta polityka.

Z debatami by³o tak: 26 wrzeœnia 1960 r. przed kamerami te-
lewizji dosz³o do najbardziej znanej w historii zachodnich de-
mokracji debaty prezydenckiej. Zmierzyli siê kandydaci na
prezydenta USA – faworyt Richard Nixon i senator John
F. Kennedy. Wyborcy, na co dzieñ poch³oniêci swoimi spra-
wami, zobaczyli coœ wiêcej ni¿ wczeœniej. Nie tylko dowie-
dzieli siê, czego chce ka¿dy z kandydatów, ale te¿ jak do tego
przekonuje, czy jest milszy, czy siê poci, czy jest wy¿szy, przy-
stojniejszy, czy bardziej elokwentny. Wybory na prezydenta
USA sta³y siê od tego czasu nie tylko zderzeniem programu
i przynale¿noœci politycznej, ale te¿ ostr¹ konkurencj¹ dwóch
osobowoœci.

Tego elementu zabrak³o w kampanii prezydenckiej 2020
w Polsce. G³ówne stacje telewizyjne nie by³y w stanie do-
gadaæ siê, ¿eby przeprowadziæ debatê. TVP nie chcia³a ani
na moment „wypuœciæ z r¹k” swojego ulubionego kandy-
data, którego popiera³a i który ostatecznie zwyciê¿y³. TVN
i Polsat pozosta³y bezradne. Próba narzucenia terminu i for-
mu³y debaty w Koñskich przez TVP skoñczy³a siê tym, ¿e
jeden z dwu faworytów Rafa³ Trzaskowski nie przyjecha³.
Jego sztab zorganizowa³ rodzaj debaty z dziennikarzami
wszystkich mediów, ale bardziej przypomina³a konferen-
cjê prasow¹ niŸli debatê prezydenck¹. W tym samym cza-
sie Andrzej Duda w Koñskich debatowa³ sam ze sob¹. By³y
wiêc same paradoksy, nie by³o zaœ mocnego prezydenckie-
go spiêcia dotycz¹cego choæby finansowania ochrony zdro-
wia czy przedstawienia sposobów walki z epidemi¹. Para-
doksy, których wyst¹pi jeszcze wiele, jak wskazuj¹
strategiczne prognozy. Nie by³o wymiany politycznych cio-
sów, jak miêdzy Kwaœniewskim a Wa³ês¹ w 1995 r. lub
miêdzy Lechem Kaczyñskim a Donaldem Tuskiem w 2005.
Trochê ta nasza demokracja sta³a siê mniej amerykañska.
Oby jej to nie zaszkodzi³o. �

Polskie wybory prezydenckie z 2020 r. z wielu

przyczyn wejdą do historii. Nie tylko dlatego,

że w tle toczył się spór, czy ze względów me-

dycznych (ponieważ trwała epidemia korona-

wirusa) można je bezpiecznie przeprowadzić.

Wirus z Chin okazał się w tej kampanii wybor-

czej powodem niecodziennych rozważań poli-

tyków. Przykładowo przez kilka tygodni dygni-

tarze najwyższego szczebla zastanawiali się,

czy SARS-CoV-2 przetrwa na karcie do głoso-

wania lub kopercie, a jeśli tak, to jak długo.

W końcu termin wyborów został przesunięty,

a kampania odbyła się… mimo wirusa.
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Barometr WHC w kampanii

Narodowy Kryzys Zdrowia z 2019 r.

okaza³ siê przydatnym narzêdziem

diagnozowania najwiêkszych

bol¹czek systemu opieki zdrowotnej.

Jak to narzêdzie dzia³a, a raczej

dzia³a³o?

Ostatni barometr opracowano
w lutym 2019 r. Ka¿dy baro-
metr zawiera informacje

o œrednim czasie oczekiwania w prawie
wszystkich dziedzinach medycyny,
w których kolejki wystêpuj¹, czyli
w wiêkszoœci dziedzin. W ka¿dej zbie-
ra siê informacje dotycz¹ce piêciu tzw.
œwiadczeñ wskaŸnikowych: œwiadcze-
nia diagnostycznego, œwiadczenia pod-
stawowego i trzech albo czterech œwiad-
czeñ specjalistycznych. W przypadku
ka¿dego œwiadczenia zbierane s¹ infor-
macje minimalnie z piêciu szpitali b¹dŸ
przychodni, oczywiœcie rozrzuconych
po ca³ej Polsce. Jeœli w którejœ placów-
ce dane wyraŸnie odstaj¹ od pozosta³ych
(np. czas oczekiwania na zabieg jest
znacznie d³u¿szy), typujemy kolejnych
piêæ szpitali. W toku kampanii wybor-
czej najpierw parlamentarnej, potem
prezydenckiej, próbowaliœmy zachêciæ

do wspó³pracy w opracowaniu nowej
wersji barometru partie polityczne i kan-
dydatów na prezydenta. Niestety, odpo-
wiedŸ przysz³a raz, z jednego sztabu
– ¿e sztab nie ma pieniêdzy. W tym sa-
mym czasie okaza³o siê, ¿e wydaje kil-
kadziesi¹t tysiêcy miesiêcznie na dzia³a-
nia w Internecie. Takie s¹ priorytety
polityków.  Ale bez wzglêdu na to fun-
dacja WHC realizuje z sukcesem inne
projekty, które maj¹ na celu edukacjê
i uœwiadamianie spo³eczeñstwu stanu
systemu opieki zdrowotnej i na pewno
mobilizuj¹ rz¹dz¹cych, by bardziej przy-
k³adali siê do swoich obowi¹zków. Nasz
codzienny przegl¹d newsów #WHCnews
czytany jest z wypiekami na twarzy,
a akcja spo³eczna #StopCelebrytyzacji-
Pseudonauki przynios³a nam nawet miê-
dzynarodowe zainteresowanie.

Jakie s¹ dotychczasowe wnioski

z barometru? Czy widaæ tendencje

wyd³u¿ania siê lub skracania

kolejek?

W przypadku pojedynczego œwiadcze-
nia dane z piêciu czy dziesiêciu szpitali
nie s¹ precyzyjne. Ale ju¿ dla ca³ej dzie-
dziny medycyny, gdy mamy dane doty-

cz¹ce piêciu œwiadczeñ zdrowotnych
i ka¿de jest oceniane w piêciu lub dzie-
siêciu szpitalach, informacja jest precy-
zyjna. Je¿eli zaœ skompilujemy dane
dotycz¹ce wszystkich na sta³e monito-
rowanych œwiadczeñ wskaŸnikowych
z kilkudziesiêciu dziedzin medycyny,
otrzymujemy bardzo precyzyjn¹ infor-
macjê dotycz¹c¹ œredniego czasu ocze-
kiwania na œwiadczenia w Polsce. Ba-
rometr to przede wszystkim informacja
o zmianach œredniego czasu oczekiwa-
nia przez Polaków na œwiadczenia we
wszystkich dziedzinach medycyny, co
jest najdobitniejszym wskaŸnikiem
sytuacji w ochronie zdrowia w naszym
kraju i wyznacznikiem, czy w odczuciu
pacjentów ta sytuacja poprawia siê, czy
pogarsza. Zmiany œredniego czasu ocze-
kiwania w kolejkach s¹ monitorowane
bardzo precyzyjnie. Od kiedy opraco-
wywany jest barometr, nastêpowa³o
(z drobnymi wahniêciami) wyd³u¿enie
czasu oczekiwania w kolejkach. Mimo
¿e w niektórych dziedzinach czas ocze-
kiwania siê skraca, w innych siê wy-
d³u¿a, st¹d generalnie wyd³u¿anie siê
czasu oczekiwania. O czym to œwiad-
czy? W polskim systemie opieki zdro-
wotnej jest coraz gorzej, powiêksza siê

Kolejki
Długie kolejki do specjalistów to

dla pacjentów smutny standard.

Ludzie w kolejkach tracą

zdrowie, w kolejkach umierają.

Alarmowaliśmy o tym podczas

naszej ubiegłorocznej kampanii

społecznej. Przytaczaliśmy

niechlubne dla systemu

ochrony zdrowia statystyki

zaczerpnięte z Barometru WHC.

Z założycielem fundacji

Watch Health Care

Krzysztofem Łandą

rozmawia Renata Jeziółkowska.
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dysproporcja miêdzy zawartoœci¹ koszy-
ka, mo¿liwoœciami wykonywania œwiad-
czeñ a wielkoœci¹ œrodków finansowych,
które s¹ w systemie. Degrengolada,
mo¿na powiedzieæ, w systemie opieki
zdrowotnej nasila siê i tak naprawdê ten
system osiada jak kompost.

W jakich dziedzinach dane s¹

najbardziej niechlubne?

Zmieni³y siê proporcje po zmianach
wprowadzonych przez Ministerstwo
Zdrowia w przypadku zabiegu usuniê-
cia zaæmy, rezonansu magnetycznego,
alloplastyki stawu biodrowego i kola-
nowego – zniesiono limity, wiêc kolej-
ki rzeczywiœcie siê skróci³y. Skoro nie
ma w tej chwili nikogo zainteresowa-
nego monitorowaniem kolejek, to na ra-
zie nie zrobiliœmy kolejnej edycji ba-
rometru, która by wspomniane zmiany
uwzglêdnia³a. „Tradycyjnie” najd³u¿-
sze kolejki s¹ do endokrynologów, or-
topedów, stomatologów, kardiologów
dzieciêcych i neurochirurgów.

A wielu pacjentów nie mo¿e

czekaæ…

Koszyk œwiadczeñ gwarantowanych
zawiera œwiadczenia gwarantowane tyl-
ko z nazwy. Bo jakie¿ to s¹ gwarancje,
jeœli ludzie czekaj¹ tygodniami lub mie-
si¹cami na œwiadczenia zdrowotne, któ-
re s¹ superskuteczne i relatywnie tanie,
czyli bardzo op³acalne z punktu widze-
nia p³atnika. Je¿eli s¹ do tych œwiadczeñ,
powiedzia³bym zupe³nie podstawo-
wych, kolejki, to znaczy, ¿e system jest
niesprawiedliwy i wypaczony. Bo cz³o-
wiek leczony na wczeœniejszym etapie
choroby móg³by wyzdrowieæ albo jego
choroba wolniej by siê rozwija³a. Je¿eli
poczeka w kolejce kilka miesiêcy, nie-
stety z du¿ym prawdopodobieñstwem
leczenie zostanie wdro¿one, gdy choro-
ba bêdzie znacznie bardziej zaawanso-
wana. Wielu tego leczenia nie doczeka,
a wszyscy chorzy s¹ skazani na cierpie-
nie, którego mo¿na by³o unikn¹æ. Cza-
sem zaprzepaszcza siê szansê na wy-
zdrowienie pacjenta, czêsto choroba jest
ju¿ tak rozwiniêta, ¿e musi on iœæ na ren-
tê. I znowu pañstwo, czyli my wszyscy,
ponosi koszty – nie tylko dro¿szego le-
czenia, ale równie¿ rent. Dodatkowo
pacjent czêsto jest wy³¹czony z pracy

czasowo lub trwale, a wiêc nie dok³ada
siê do PKB. Ten system jest nastawiony
na „produkcjê” inwalidów…

Jak Polska wypada na tle innych

pañstw w œwiecie i w Europie?

Czy bardzo odstajemy w tych

statystykach?

Tak, wygl¹damy bardzo Ÿle w porów-
naniu z innymi krajami. Zachêcam do
zapoznania siê z raportem Euro Health
Consumer Index, który porównuje stan
opieki zdrowotnej we wszystkich kra-
jach Europy i nie tylko. Tam jest bardzo
ciekawy diagram – mapa Europy, na któ-
rej po³owê pañstw zaznaczono na czer-
wono, a drug¹ na zielono. Na zielono
oznaczono kraje, w których nie ma ko-
lejek. Politycy oszukuj¹ polskie spo³e-
czeñstwo, próbuj¹ nam wmówiæ, ¿e
wszêdzie jest Ÿle, ¿e wszêdzie s¹ pro-
blemy z ochron¹ zdrowia, wszêdzie lu-
dzie s¹ niezadowoleni, wszêdzie s¹ ko-
lejki. Nieprawda. W po³owie krajów
europejskich, zaznaczonych na tej ma-
pie na zielono, nie ma istotnych kolejek
do œwiadczeñ z koszyka. Na czerwono
zaznaczono kraje, gdzie s¹ powa¿ne
ograniczenia dostêpu, czyli nieznoœne
kolejki. Polska oczywiœcie nale¿y do
krajów zaznaczonych na czerwono
i znajduje siê niemal na samym koñcu
rankingu.

Co pana zdaniem mog³oby

uzdrowiæ system? Jakie decyzje

s¹ potrzebne?

Najwa¿niejszy jest koszyk. To funda-
ment opieki zdrowotnej. W przypadku
prywatnych towarzystw ubezpieczenio-
wych trudno sobie wyobraziæ, ¿eby
ubezpieczony nie wiedzia³, co mu siê
nale¿y za op³acan¹ sk³adkê. Trybuna³
Konstytucyjny wielokrotnie nawo³ywa³
na pocz¹tku XXI w., ¿e nasi rz¹dz¹cy
nie przestrzegaj¹ konstytucji, gdy¿ nie
okreœlili, jakie œwiadczenia nale¿¹ siê
ludziom za op³acane co miesi¹c sk³ad-
ki. I to jest podstawowy problem. Poli-
tycy w Polsce nie rozumiej¹ lub nie chc¹
wype³niæ nawet tego podstawowego
obowi¹zku i funduj¹ spo³eczeñstwu
¿ycie w niedookreœlonej rzeczywistoœci
rodz¹cej morze nieszczêœæ. Czêœci leko-
we koszyka – to znaczy wykazy leków
refundowanych – opracowano bardzo
precyzyjnie, a bud¿ety lekowe s¹ pod
pe³n¹ kontrol¹. Mo¿na przewidzieæ, ile
bêdzie kosztowaæ p³atnika w³¹czenie
nowych leków do koszyka œwiadczeñ
gwarantowanych, czyli objêcie ich re-
fundacj¹. Niestety, czêœci nielekowe
koszyka, czyli tzw. rozporz¹dzenia oko-
³okoszykowe dotycz¹ce œwiadczeñ nie-
lekowych, s¹ bardzo Ÿle zdefiniowane.
Okreœlono je tak ogólnikowo, ¿e oby-
watel nie wie, co mu siê nale¿y.

Kiedy by³em wiceministrem zdrowia
(od koñca 2015 r. do kwietnia 2017),
uda³o mi siê rozpocz¹æ przegl¹d ko-
szyka z pomoc¹ pracowników NFZ,
dziêki uprzejmoœci prezesa Jacyny.
Wywalczy³em wtedy pieni¹dze na za-
trudnienie 100 „koszykarzy”, to zna-
czy analityków, którzy mogliby zrobiæ
pe³ny przegl¹d koszyka, lepiej zdefi-
niowaæ jego elementy, czyli lepiej okre-
œliæ prawa pacjenta do œwiadczeñ gwa-
rantowanych. Ministerstwo Finansów
w koñcu przyzna³o œrodki. Pieni¹dze
trafi³y do Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji, która zatrud-
ni³a 100 analityków do prac nad koszy-
kiem. Od kiedy odszed³em z resortu,
ci ludzie zajmuj¹ siê wszystkim, tylko
nie koszykiem. Bardzo mi przykro, ale
je¿eli nikt nie zajmuje siê koszykiem,
nie ma ¿adnych szans na poprawê sy-
tuacji chorych w Polsce i zlikwidowa-
nie kolejek. �

Mapa na podstawie raportu

Euro Health Consumer Index

opartego na wskaźnikach, takich jak

dostępność usług medycznych,

ich skuteczność, a także nakłady

na ochronę zdrowia. Na czerwono

zaznaczone są państwa z niskim

indeksem.
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Czy podejmowane obecnie

decyzje mog¹ byæ skutecznym

rozwi¹zaniem czêœci problemów?

Czy to tylko pó³œrodki?

Krokiem w s³usznym kierunku jest znie-
sienie limitów na badania obrazowe, al-
loplastykê stawu biodrowego, zabieg
usuniêcia zaæmy. Ale to kropla w mo-
rzu potrzeb. To tylko cztery czy piêæ
œwiadczeñ, a ludzie czekaj¹ w kolejce
na wszystkie œwiadczenia praktycznie
w ka¿dej dziedzinie. To jest z gruntu nie-
sprawiedliwe i niegospodarne.

Jak bardzo sytuacjê pacjentów

skomplikowa³a epidemia?

Epidemia wywo³a³a chaos w ca³ej
opiece zdrowotnej. Wielu ludzi ba³o
siê pójœæ do lekarza lub do szpitala,
wiêc wiadomo, ¿e trafi¹ do tego leka-
rza czy szpitala niestety z bardziej za-
awansowan¹ chorob¹. COVID-19 spo-
wodowa³ zwiêkszon¹ zapadalnoœæ
i nasilenie depresji, uzale¿nieñ, oty³o-
œci. Ale w niektórych zakresach epi-
demia przynios³a korzystne efekty
zdrowotne, np. ludzie przestali siê
przemieszczaæ, wiêc wypadków by³o
znacznie mniej, a tym samym mniej
urazów wielonarz¹dowych. Dziêki

noszeniu maseczek, powszechnej de-
zynfekcji i dystansowaniu siê istotnie
spad³a zapadalnoœæ na wiele chorób
zakaŸnych. Jednak kolejki wyd³u¿¹
siê, gdy ludzie przestan¹ siê baæ.

A wiadomo, ¿e w sytuacji nagroma-
dzenia pacjentów ³atwo siê kolejek nie
roz³aduje. Szpitale to nie jest maszy-
na w fabryce, która – nagle podkrêco-
na – zrobi dwa razy wiêcej zabiegów.
W wiêkszoœci dziedzin medycyny wy-
dajnoœæ jest jasno okreœlona i zale¿y
od liczby lekarzy, ale te¿ sprzêtu me-
dycznego, ³ó¿ek. S¹ dziedziny, w któ-
rych wydajnoœæ sprzêtu mo¿na zwiêk-
szyæ. Przyk³adowo urz¹dzenia do
rezonansu magnetycznego i tomogra-
fii komputerowej mog³yby pracowaæ

nie 3 czy 4 godziny dziennie, ale na-
wet 12. Pojawia siê jednak problem
z lekarzami, którzy mogliby opisaæ
„wyprodukowane” badania. Zniesiono
limity, lecz kolejki wci¹¿ s¹, tylko nie
do aparatury, ale do lekarzy, którzy
opisuj¹ uzyskane obrazy. Bardzo bym
chcia³ opracowaæ barometr i zobaczyæ,
jaki jest w tej chwili œredni czas ocze-
kiwania w Polsce na œwiadczenia zdro-
wotne. Musia³bym jednak mieæ po-
twierdzenie, ¿e to rzeczywiœcie temat
interesuj¹cy dla partii politycznych
i polityków. Wydaje mi siê, ¿e trak-
tuj¹ ochronê zdrowia po macoszemu,
a to, prawdê mówi¹c, demotywuje.

Wspomnia³ pan o zbyt ma³ej

liczbie lekarzy. Lekarze s¹ ponadto

przeci¹¿eni m.in. biurokracj¹.

Czy wœród rozwi¹zañ systemowych

powinno znaleŸæ siê np. zwiêkszenie

roli, a w³aœciwie pojawienie siê

asystentów medycznych?

Przede wszystkim widaæ, ¿e alokacja
„rêczna” zarówno pielêgniarek, jak i le-
karzy jest po prostu b³êdem. S¹ takie
miejsca, w których lekarze nudz¹ siê, nie
s¹ specjalnie obci¹¿eni, i takie, w któ-
rych nie wiedz¹, w co rêce w³o¿yæ
– przyjmuj¹ 50 pacjentów w ci¹gu 8 go-
dzin pracy. Tak byæ nie powinno, to jest
chore. Wydaje mi siê, ¿e w naszym sys-
temie jest trochê za ma³o rynku, a za
du¿o rêcznego sterowania. Ktoœ tam,
jacyœ biurokraci, wymyœla sobie ró¿ne
papierki, które trzeba wype³niaæ. Pra-
ca lekarzy, szczególnie w Polsce, gdzie
ich brakuje, jest zbyt cenna, ¿eby zaj-
mowali siê jakimiœ kwitami. Przypomi-
nam, ¿e gdy £ukasz Szumowski obj¹³
ministerstwo, zatrudnienie tzw. asy-
stentów medycznych mia³o byæ pana-
ceum na wszystkie bol¹czki. Nie wiem,
czy ktoœ jeszcze pamiêta te zapowie-
dzi, ale ja je pamiêtam bardzo dobrze.
Szumowski mówi³, ¿e bêdzie cudow-
nie, ¿e lekarze bêd¹ odci¹¿eni. Dzisiaj
pytam, gdzie s¹ ci asystenci medycz-
ni? Nie ma ich. Zapowiedzi jak zwy-
kle puste, czysta paplanina polityczna,
bez ¿adnej odpowiedzialnoœci za s³o-
wo, bez ¿adnej dba³oœci o wype³nianie
sk³adanych publicznie obietnic. Nie
chcê mówiæ, jak to siê nazywa, gdy ktoœ
nie dotrzymuje s³owa, gdy rzuca s³o-
wa na wiatr… �

�

Jeżeli nikt nie zajmuje

się koszykiem, nie

ma żadnych szans

na poprawę sytuacji

chorych w Polsce i zli-

kwidowanie kolejek.
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Choroba
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SŁOWA NA ZDROWIE

Choroba to stan nienaturalny, nienormalny – normalne jest

zdrowie. Tak potocznie myślimy, zwłaszcza kiedy jesteśmy

młodzi. Wraz ze starzeniem się nieco zmieniamy zdanie,

ale cóż – starość to właściwie też stan nienormalny,

choroba jakaś.

Zwykle choroba przemija (staroœæ raczej nie),
wraca norma, dlatego skojarzenia s³owa
choroba s¹ tylko dosyæ umiarkowanie ponu-

re. £aciñskie s³owo mortus znaczy³o nie tylko ‘cho-
roba’, ale i ‘zmartwienie’. A nasza choroba to te¿
‘dziwactwo’, ‘wada’, jakaœ ‘s³aboœæ’ (taka metafo-
ryczna, do czegoœ). Odnosi siê g³ównie do cia³a, ale
i do duszy potrafi – zaburzenie myœli, uczuæ spra-
wia, ¿e bywamy chorzy z mi³oœci, z nienawiœci,
z zazdroœci... A przy zdziwieniu czyimœ postêpowa-
niem mo¿emy zapytaæ coœ ty, chory? Czyli ‘nienor-
malny’, chory na g³owê...

Na ogó³ traktujemy j¹ jak stan przejœciowy – ma
swoje etapy, gdy myœlimy, ¿e je znamy, na ogó³ je-
steœmy spokojniejsi. O, to kryzys, nied³ugo przemi-
nie, a to przesilenie. Chyba ¿e chorobê nazwiemy
œmierteln¹ lub nieuleczaln¹ – wtedy s³owo jest groŸ-
niejsze. I ta groŸba sprawia³a, ¿e chorob¹ nazywa-
no te¿ ‘diab³a’, ‘licho’, a tak¿e ‘nieszczêœcie’. IdŸ

do choroby! to jak idŸ do diab³a! Jedna z chorób,
cholera, da³a formê przekleñstwu (które zreszt¹ ³ago-
dzono eufemistyczn¹ w tym wypadku form¹ choro-

ba). Z³ym duchem, takim diab³em choroby, by³ cho-

robnik (bodaj ciê chorobnik porwa³! – tak Ÿle
¿yczono, z³orzeczono). I s¹ choroby, o których myœli
siê z wiêksz¹ zgroz¹, jak czarna czy wielka – co

w nazwach widaæ.
Dawniej takie nazwy
dawali  chorobom
œwiêci, np. Wit, Wa-
lenty, potem uczeni,
m.in. Alzheimer, Par-
kinson, Heine wraz
z Medinem. Nie wia-
domo, które nazwy
brzmi¹ groŸniej...

S³owo choroba ma paru starych s³owotwórczych krewnia-
ków, czêsto powa¿nych, takich jak ¿a³oba, groŸba czy proœ-

ba. Doœæ naturalnie ³¹czymy je z przymiotnikiem chory (by³
kiedyœ i przys³ówek choro, ale okaza³ siê nieprzydatny)
i z czasownikiem chorowaæ (inny czasownik, chorzeæ, jest
jeszcze czasem u¿ywany jako wariant stylistyczny). Mamy
i przymiotniki chorowity (o cz³owieku), chorobliwy (o jego
stanie) i chorobowy (o urlopie), by³o te¿, na ogólne ozna-
czenie patologii, chorobiectwo. S³abo ju¿ ³¹czymy z cho-

rob¹ cherlawoœæ i cherlaka. Nasz chory wzi¹³ siê z pras³o-
wiañskiego chwor, a to pewnie z praindoeuropejskiego
rdzenia suor-/suer-, co podobno oznacza³o ‘r¿n¹æ, k³uæ’,
ale tak¿e ‘ropieæ’, wiêc mo¿e dawny chory by³ przede
wszystkim ‘ropiej¹cy’, wiêc ‘zraniony’ i ‘obola³y’. Ale
w pras³owiañskim chwerti to by³o te¿ ‘zasychaæ’, wiêc mo¿e
i jakieœ chore usychanie tam by³o.

Chorobê ³apiemy, ale jej nie trzymamy. To ona nas trzyma (lub
trzyma siê) i puœciæ nie chce – widaæ jesteœmy jej potrzebni...
Potem czasem wychodzi choroba z nas, a czêœciej my z choro-

by wychodzimy. I, oczywiœcie, walczymy z ni¹ i albo ona nas
pokona, albo my j¹. Pokonuj¹c j¹, czêsto j¹ przechodzimy

– kiedy ona nas pokonuje, k³adzie nas i jesteœmy z³o¿eni cho-

rob¹. Zwykle do ³ó¿ka – wtedy, gdy jest ob³o¿na. Taka choro-
ba jest raczej ciê¿ka ni¿ lekka. Ta zwi¹zana z wag¹ przenoœnia
jest ju¿ niemal nieodczuwalna jako przenoœna (tak jak rze-
czownik przenoœnia zreszt¹).

Nasi przodkowie wiedzieli, ¿e chorób siê nie da porównywaæ.
Ka¿da u ka¿dego – inna. Mawiali ju¿ za Reja: „co choroba, to

doktor” albo „jaka choroba, takiego jej lekarza potrzeba”

i „ka¿da choroba ma swoje lekarstwo”. Ale mówili te¿: „ka¿-

dej chorobie w czas zabiegaj”, bo byli ostro¿ni.

I na wszelki wypadek o chorobie wielu do dziœ woli mówiæ
jako o niemocy, s³aboœci, przypad³oœci, niedomaganiu czy nie-

dyspozycji. Choroba jest zbyt powa¿n¹ spraw¹. �

O, to kryzys, niedługo

przeminie, a to przesilenie.

Chyba że chorobę nazwiemy

śmiertelną lub nieuleczalną

– wtedy słowo jest

groźniejsze.
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Uwaga, kryzys!

Najwiêksza dotychczas by³a akcja
Narodowy Kryzys Zdrowia pod ha-
s³em „Polska to chory kraj”, zainau-

gurowana podczas konferencji prasowej 9 wrze-
œnia 2019 r. By³o to zarówno podsumowanie
sytuacji systemu opieki zdrowotnej, jak i po-
cz¹tek kolejnych ruchów – punkt wyjœcia.

– Po prawie roku od opublikowania manifestu

z szeœcioma g³ównymi postulatami nie zmieni-

³o siê prawie nic. W kwestii uzdrowienia syste-

mu dzieje siê wci¹¿ za ma³o, brakuje strategicz-

nych, ca³oœciowych reform. Decyzje podejmuje

siê chaotycznie, czêsto s¹ szkodliwe, a nie po-

mocne. Najwiêksz¹ bol¹czkê niezmiennie sta-

nowi niedofinansowanie, które generuje wiele

problemów sk³adaj¹cych siê na dramatyczn¹

sytuacjê ochrony zdrowia – podkreœla prezes
ORL w Warszawie £ukasz Jankowski.

Epidemia zahamowa³a kolejny etap kampa-
nii spo³ecznej polegaj¹cy na wizytach w biu-
rach poselskich i senackich, a tym samym na
indywidualnych spotkaniach z parlamenta-
rzystami, od których oczekujemy poczucia
odpowiedzialnoœci za kszta³t rzeczywistoœci,
w jakiej funkcjonuj¹ pacjenci i medycy.
– Alarmuj¹c o Narodowym Kryzysie Zdrowia,

chcieliœmy obudziæ rz¹dz¹cych, uœwiadomiæ

im, w jakiej zapaœci jest ochrona zdrowia w

Polsce i jak bardzo wymaga pilnych dzia³añ.

Epidemia nie mo¿e byæ wymówk¹, powinna

raczej stanowiæ dodatkowy czynnik motywu-

j¹cy do wprowadzania zmian. Dlatego nie

wolno zgadzaæ siê na istniej¹cy stan rzeczy,

trzeba przypominaæ rz¹dz¹cym o problemach i koniecznoœci

niezw³ocznych dzia³añ – mówi³a Maria K³osiñska z OIL
w Warszawie, aktywnie anga¿uj¹ca siê w organizowanie izbo-
wych kampanii spo³ecznych. Nasza izba bêdzie postulowa³a
zmiany do skutku, gdy¿ lekarze oczekuj¹ nie oklasków, lecz
konkretów mog¹cych zmieniæ realia, wiêc: #niezapominaj.

Szczepienia
Temat szczepieñ to podatny grunt dla szkodliwych teorii spisko-
wych. Lekarze zmagaj¹ siê z wyzwaniem, jakim jest uœwiada-
mianie spo³eczeñstwu wa¿nej roli szczepieñ i przekonywanie

Edukowanie, próby zmian postaw,

świadomości, nakreślenie różnych problemów

i punktów widzenia. To tylko niektóre założenia

kampanii społecznych. Kampanie społeczne,

które przybierają postać długofalowych

działań bądź głośnych akcji na szeroką skalę,

są organizowane również przez naszą izbę.

Dla lepszej ochrony zdrowia w Polsce,

dla lekarzy i pacjentów.

Dla lepszego jutra
KAMPANIE SPOŁECZNE

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
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do racjonalnych decyzji. Edukacyjn¹ rolê bez w¹tpienia
spe³nia akcja szczepieñ w izbie pod has³em „Szczepimy
– chronimy”. W 2019 r. zaszczepiliœmy przeciwko grypie
i odrze prawie 600 lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto
zrefundowaliœmy 321 szczepieñ dzieci lekarzy i lekarzy
dentystów przeciwko meningokokom grupy B. – My,

lekarze, szczepimy siebie i nasze dzieci, pokazuj¹c w ten

sposób, ¿e szczepienia traktujemy powa¿nie. Mamy nadzie-

jê, ¿e dla osób maj¹cych w¹tpliwoœci jest to argument

za szczepieniami. Warto ufaæ wiedzy medycznej, a nie mi-

tom i fa³szywym, pseudonaukowym Ÿród³om, co staramy

 siê udowadniaæ pacjentom, sami korzystaj¹c ze szczepieñ

– mówi³a Anna Darocha z Zespo³u ds. Szczepieñ OIL
w Warszawie.

Przeciwko hejtowi
Zjawisko hejtu wobec medyków nie powinno byæ smutnym
standardem, dlatego nie pozostajemy bezczynni. Uczestnicz¹c
w akcji „Stop hejtowi!”, walczymy z hejtem w Internecie. Gdy
zamiast merytorycznej, konstruktywnej dyskusji, kulturalnej
wymiany pogl¹dów pojawia siê hejt (w ró¿norodnych ods³o-
nach), wzywamy do usuwania obraŸliwych komentarzy, kie-
rujemy zg³oszenia na policjê i do prokuratury. Cz³onkowie
Zespo³u ds. Monitorowania Naruszeñ w Ochronie Zdrowia
z rzecznikiem praw lekarza reaguj¹, a ich reakcje maj¹ szer-
szy wymiar, gdy¿ dotycz¹ nie tylko konkretnych incydentów,
ale samych hejterskich postaw.

– Niestety, w czasach, gdy dyskusje przenosz¹ siê do sieci

i gdy ³atwo zachowaæ anonimowoœæ, coraz powszechniejsze

s¹ brak kultury, przepe³nione nienawiœci¹ wypowiedzi, ubli-

¿anie i ³amanie prawa. Milczenie w takich sytuacjach ozna-

cza przyzwolenie. A tak nie mo¿e byæ. Dlatego dzia³amy

i zachêcamy do zg³aszania nam wszelkich przejawów hejtu.

Tylko piêtnowanie tego zjawiska pozwoli na tworzenie za-

równo w Internecie, jak i w ¿yciu realnym warunków do me-

rytorycznych dyskusji w atmosferze wzajemnego szacunku

 – powiedzia³ przewodnicz¹cy zespo³u Micha³ Gontkiewicz.

W trosce o seniorów
Kampania spo³eczna, która odbywa siê cyklicznie i zyskuje
coraz wiêksze zainteresowanie mediów, to „Wspólne Œwiêta”.
Zwracamy uwagê na zasmucaj¹cy fakt pozostawiania wielu se-
niorów przez bliskich na Wielkanoc i Bo¿e Narodzenie w szpi-
talu bez wskazañ medycznych. Podkreœlamy problem samot-
noœci ludzi starszych, ale równie¿ ich opiekunów, co wi¹¿e siê
z kulej¹c¹ w naszym kraju opiek¹ d³ugoterminow¹ i brakiem
rozwi¹zañ w tym zakresie, które powinno wdro¿yæ pañstwo.
Spo³eczeñstwo starzeje siê, wiêc s¹ to kwestie wymagaj¹ce uwa-
gi i interwencji.

– Czêsto obserwujemy przypadki porzucania seniorów. Nie

oceniamy rodzin, bo problem jest z³o¿ony, ale dziêki kampa-

nii staramy siê wzbudziæ empatiê, tak¿e u decydentów. By³o-

by idealnie, gdyby wkrótce pojawi³y siê u³atwienia dla opie-

kunów: rozszerzone uprawnienia urlopowe, elastyczna

organizacja czasu pracy, teleopieka. Obecnie, w dobie pan-

demii, widzimy jak bardzo i w jak szybkim tempie mo¿na zmo-

dyfikowaæ organizacjê pracy. Dlaczego nie wykorzystaæ tych

doœwiadczeñ w³aœnie do opieki nad starszymi cz³onkami ro-

dziny? Nale¿y tak¿e ³amaæ tabu, jakim jest w naszym spo³e-

czeñstwie korzystanie z profesjonalnej opieki odpowiednich

oœrodków. Po to one s¹, a raczej byæ powinny, bo liczba miejsc,

gdzie osoby starsze, schorowane oraz ich opiekunowie mog¹

uzyskaæ wsparcie, jest zdecydowanie zbyt ma³a – zwróci³ uwa-
gê pomys³odawca „Wspólnych Œwi¹t” Micha³ Matuszewski,
cz³onek Prezydium ORL w Warszawie.

SOR(R)Y…
Nasza izba wychodzi z w³asnymi pomys³ami, ale te¿ anga-
¿uje siê w akcje podjête przez innych. Przyk³adem jest kam-
pania edukacyjna Œl¹skiej Izby Lekarskiej w Katowicach
„SOR(R)Y TU RATUJE SIÊ ¯YCIE! Nie odbieraj innym
szansy”. Wspieramy ideê dok³adnie przedstawion¹ w tytu-
le akcji w zwi¹zku z czym lekarze z naszej izby rozwiesili
plakaty promuj¹ce j¹ w wiêkszoœci mazowieckich placó-
wek medycznych.

Dzięki...
Organizuj¹c kampanie spo³eczne, liczymy na odzew tych,
w których kompetencjach le¿y wdra¿anie zmian. Nasze dzia³a-
nia nag³aœniamy w mediach, zwracamy siê do w³aœciwych in-
stytucji, organów oraz spo³eczeñstwa. Bo na lepszej ochronie
zdrowia w pañstwie powinno przecie¿ zale¿eæ ka¿demu oby-
watelowi. Œwiadomoœæ istniej¹cych ogromnych niedomóg sys-
temowych powinna sk³aniaæ do upominania siê o lepsze
warunki i standardy leczenia. Nie zaœ do akceptacji i przy-
zwyczajania siê do bylejakoœci. Pojawiaj¹ce siê oklaski mo¿e
i s¹ mi³e, ale pozostaj¹ tylko gestem, za którym nie id¹ realne
zmiany. �
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Niejako przy okazji epidemii

w dyskusji o ochronie zdrowia

pojawi³ siê po raz kolejny postulat,

by lekarze pracowali tylko

na jednym etacie, ale by by³ to etat

z wynagrodzeniem w wysokoœci

16 750 z³. Przewodnicz¹cy Ogólno-

polskiego Zwi¹zku Zawodowego

Lekarzy Krzysztof Bukiel

zaproponowa³ wprowadzenie

na sta³e tymczasowej regu³y

ograniczaj¹cej pracê lekarzy

w wielu placówkach ze wzglêdu

na zagro¿enie epidemiczne.

Wed³ug pana to dobry pomys³?

Wola³bym przyj¹æ inny punkt
widzenia: czy op³aca³oby siê
to pacjentowi? Bo czego pa-

cjent oczekuje od lekarza? Przede wszyst-
kim by by³ kompetentny, empatyczny
i wypoczêty. Te trzy rzeczy s¹ dla pacjen-
ta najwa¿niejsze. Wieloetatowoœæ nie s³u-
¿y ¿adnej z nich, poniewa¿ lekarz jest nie
tylko przemêczony, ale te¿ sfrustrowany
i wypalony zawodowo. Wypalenie zawo-
dowe w najtrudniejszych dziedzinach

medycyny, takich jak onkologia czy in-
terna, dotyczy nawet 60 proc. lekarzy ju¿
po 10 latach pracy. Widzimy to na co
dzieñ. Nasi koledzy walcz¹ z wypale-
niem, ale pojawiaj¹ siê uzale¿nienia, sa-
mobójstwa... Nie jest to tajemnica, takie
przypadki trafiaj¹ do mediów. Dlatego
zasada „jeden lekarz – jeden etat” powin-
na byæ nadrzêdna w polityce zdrowotnej
pañstwa. Bo jej przestrzeganie s³u¿y³o-
by wszystkim. 

A czy nie spowodowa³oby braków

kadrowych?

W modelu funkcjonuj¹cym obecnie na
pewno. Gdybyœmy jednak okreœlili, na
jakich fundamentach chcemy oprzeæ
system ochrony zdrowia, do czego d¹-
¿ymy, np. w kontekœcie d³ugoœci kole-
jek, mo¿e dziêki zapewnieniu lekarzom
pomocy asystentów medycznych lub
sekretarek albo stworzeniu nowych za-
wodów, które biurokracjê wezm¹ na
swoje barki, liczba lekarzy okaza³aby siê
wystarczaj¹ca. Obecnie mamy model,
jaki mamy, a w nim deficyt lekarzy jest

Jeden
lekarz,
jeden etat,
ale ile lat?

znacz¹cy. Naczelna Izba Lekarska obli-
czy³a, ¿e mo¿e brakowaæ nawet 68 tys.
medyków. Ze wzglêdu na to wprowa-
dzenie zasady „jeden lekarz – jeden etat”
tu i teraz spowoduje dalszy spadek do-
stêpnoœci us³ug zdrowotnych, a wiêc pa-
cjenci na tym strac¹.

Nie da siê bowiem ukryæ, ¿e lekarze, pra-
cuj¹c ponad osiem godzin dziennie (a tak
funkcjonuje prawie ka¿dy w tym zawo-
dzie), szczególnie przyjmuj¹c pacjentów
prywatnie, odci¹¿aj¹ sektor publiczny
i skracaj¹ kolejki w publicznych placów-
kach. Gdyby to z systemu uj¹æ, jednocze-
œnie nie dodaj¹c godzin pracy lekarzy
w sektorze publicznym, kolejki wyd³u¿y-
³yby siê znacz¹co. Jednak podkreœlam, ¿e
popieram postulat „jeden lekarz – jeden
etat”. W pewnym sensie moim marzeniem
jest, ¿eby lekarz nie musia³ podejmowaæ
pracy na trzech albo nawet czterech eta-
tach, tylko, by móg³ spokojnie pracowaæ
w jednym miejscu, w nim spe³niaæ siê za-
wodowo, mieæ pacjentów, którymi opie-
kuje siê stale, których dobrze zna. A jeœli
chcia³by pracowaæ dodatkowo gdzieœ

System „jeden lekarz – jeden etat” zadziała, jeśli ten lekarski etat zostanie obudowany

pracą innych osób, dodatkowo zatrudnionych w ochronie zdrowia. O tym, jak i kiedy

to można osiągnąć, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

dr n. med. Jarosław Biliński w rozmowie z Michałem Niepytalskim.
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indziej, to dlatego, ¿e takie miejsce
otwiera³oby mu now¹ drogê rozwoju,
a nie zarobku.

Kwota, któr¹ wymieni³ Krzysztof Bu-
kiel, czyli 16 750 z³, to mniej wiêcej
trzykrotnoœæ œredniej krajowej, a wiêc
stawka postulowana przez samorz¹d le-
karski od lat. Myœlê, ¿e wielu medyków
przekona³aby do œwiadczenia pracy na
wy³¹cznoœæ w sektorze publicznym. Ale
to nie powinien byæ obowi¹zek. Nie
mo¿e byæ tak, ¿e wprowadzamy „de-
kret” i nagle wszystkim wolno praco-
waæ tylko na jednym etacie. To zbyt
delikatna materia. Zacz¹æ nale¿y od
wprowadzenia zasady opcjonalnoœci:
jeœli ktoœ siê godzi na etat „na wy³¹cz-
noœæ”, dostaje wspomnian¹ kwotê. Do-
piero po jakimœ czasie zobaczymy, ja-
kie s¹ skutki nowego rozwi¹zania.

Mówi pan, ¿e wielu lekarzy by siê

skusi³o. A jeœli skusi³oby siê zbyt

wielu? Wówczas, jak sam pan

zauwa¿y³, nagle w systemie

powsta³aby wyrwa. Jak do

oczekiwanej sytuacji dochodziæ

ma³ymi krokami?

Nale¿y podj¹æ kompleksow¹ reformê
ochrony zdrowia. Przede wszystkim
zapewniæ odbiurokratyzowanie medy-
cyny. Dziœ lekarz jest nisko op³acany,
a i tak robi wiele rzeczy niezwi¹za-
nych stricte z jego zawodem, dyrek-
torowi szpitala nie op³aca siê bowiem
zatrudniaæ kogoœ, kto by medyka
w tych zadaniach wyrêczy³, choæby za
minimaln¹ krajow¹. Bo ta minimalna
krajowa stanowi czêsto po³owê wyna-
grodzenia lekarza, nawet po podwy¿-
kach wywalczonych dziêki naszym
protestom z prze³omu 2017 i 2018 r.

Prawda jest taka, ¿e lekarz jest od
wszystkiego. Sam nosi³em probówki
do laboratorium, bo nie mia³ kto, nie
by³o pielêgniarek, nie mówi¹c o salo-
wych. Wype³niamy miliony stron
formularzy, wisimy na telefonach.
70 proc. naszej pracy to biurokracja.
Jeœli ktoœ nas w tym wyrêczy, system
zostanie odci¹¿ony, bo bêdziemy mo-
gli przyj¹æ np. dwa razy wiêcej cho-
rych. To sprawa najwa¿niejsza, bo biu-
rokracja w Polsce rozros³a siê do
rozmiarów horrendalnych. 

Druga kwestia to opracowanie spójnej
wizji rozwoju systemu, choæ mo¿e nie
jest to ca³kiem trafne okreœlenie, bo ka¿-
dy minister zdrowia przychodzi z jak¹œ
„wizj¹”, tyle ¿e niepopart¹ dowodami
naukowymi ani realnymi potrzebami

systemu. Po do³o¿eniu do niej koncep-
cji z innych resortów wizja staje siê ka-
rykatur¹. Wizja w moim mniemaniu to
model oparty na liczbach, na trzeŸwej
ocenie potrzeb spo³eczeñstwa, z jasnym
przes³aniem, do czego d¹¿ymy, w jakim
zakresie s¹ najwiêksze zaleg³oœci, i na
wielu innych racjonalnych, naukowych
i praktycznych parametrach. Dziêki re-
alizacji takiej wizji liczba etatów równa
liczbie lekarzy w systemie by³aby wy-
starczaj¹ca. Wierzê, ¿e wówczas nasza
ochrona zdrowia mog³aby byæ jedn¹
z najlepszych na œwiecie. Mamy œwiet-
nych specjalistów, nauczonych ciê¿ko
pracowaæ, bo tego wymaga od nich sy-
tuacja. Szybko siê ucz¹, dostosowuj¹ do
ci¹g³ych zmian. To daje nam potencja³
bycia œwiatowym liderem w jakoœci
ochrony zdrowia. 

Czy tê wizjê musimy stworzyæ od

zera, czy istniej¹ wzorce, na których

mo¿emy opieraæ reformê?

Wœród œwiatowych liderów w tej dzie-
dzinie s¹ ma³e kraje, z których warto braæ
przyk³ad. Oczywiœcie, nie wszystko mo-
¿emy skopiowaæ, bo nie wszystko da siê
dostosowaæ do kilkakrotnie wy¿szej licz-
by ludnoœci. Ale s¹ filary, które mo¿emy
zapo¿yczyæ. Wzorce czerpa³bym z takich
krajów jak Holandia i Dania, ale te¿
z Niemiec i USA. To by by³a dobra re-
forma, nastawiona na podstawow¹ opie-

Wypełniamy miliony

stron formularzy,

wisimy na telefonach.

70 proc. naszej pracy

to biurokracja. Jeśli ktoś

nas w tym wyręczy,

system zostanie odcią-

żony, bo będziemy

mogli przyjąć np. dwa

razy więcej chorych.

kê zdrowotn¹ i profilaktykê, zak³adaj¹ca
odci¹¿enie systemu szpitalnego. W pro-
wadzonym przeze mnie ministerialnym
zespole ds. kszta³cenia medyków konsul-
towaliœmy siê z ekspertami z USA i Nie-
miec. Tak samo nale¿y post¹piæ podczas
pracy nad fundamentami reformy syste-
mu ochrony zdrowia. 

Czy zagraniczne wzorce zawieraj¹

zasadê „jeden lekarz – jeden etat”?

Nie dos³ownie. Ale istnieje w nich silny
rozdzia³ miêdzy systemem publicznym
i prywatnym, tzn. albo pracujesz w jed-
nym, albo w drugim. Ma to zapobiegaæ
w¹tpliwemu etycznie przeci¹ganiu pa-
cjentów z jednego sektora do drugiego.
W jakimœ sensie s³u¿y to te¿ roz³adowa-
niu kolejek. Natomiast finanse w obu
sektorach s¹ podobne, co powoduje, ¿e
decyduj¹c siê na jeden, lekarz nie traci.
W pewnym momencie nawet propono-
waliœmy to politykom, ale ¿aden rz¹d te-
matu nie podj¹³ ze wzglêdu na niedobo-
ry kadrowe i niskie nak³ady na ochronê
zdrowia. Sektor pañstwowy nie wytrzy-
ma³by konkurencji.

Jeœli nie mo¿emy tego zrobiæ

od razu, to kiedy? Za ile lat has³o

„jeden lekarz – jeden etat” mo¿e

staæ siê zasad¹, a nie tylko opcj¹? 

Jeœli jej wprowadzenie mia³oby rzeczy-
wiœcie byæ czêœci¹ kompleksowej refor-
my, myœlê, ¿e potrzeba dekady. Tyle
czasu zajê³a reforma w Holandii, ale
dziêki temu Holendrzy znajduj¹ siê
w czo³ówce rankingów jakoœci ochrony
zdrowia. To oczywiœcie sporo czasu
i w³aœnie dlatego nikt do tej pory kom-
pleksowych zmian nie przeprowadzi³.
Politycy swoje decyzje podejmuj¹
z myœl¹ o jednej kadencji, co jest fatal-
ne dla sytemu. Dlatego potrzebuje on
ponadpolitycznej zgody, ale opartej nie
na okr¹g³ym stole polityków, lecz na
pracy niewielkiej grupy ekspertów re-
prezentuj¹cych ró¿ne pogl¹dy. Bo, ¿eby
wypracowany model by³ jak najlepszy,
w ich relacjach powinno nieco iskrzyæ.
Tymczasem jeœli nawet zdarza³y siê ja-
kieœ sensowne reformy, kolejny rz¹d je
odwo³ywa³. Po du¿ej reformie zawsze
s¹ dwa, trzy lata zapaœci. Dopiero po tym
czasie pojawiaj¹ siê jej oczekiwane
efekty i wszystko rusza z kopyta. �
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Wed³ug danych G³ównego Urzêdu

Statystycznego w 2019 r. œrednia

d³ugoœæ ¿ycia mê¿czyzn w Polsce

wynosi³a 74,1 roku, kobiet 81,8.

W Europie mê¿czyŸni najd³u¿ej

¿yj¹ w Szwajcarii – œrednio 81,9 roku.

Najlepszy wynik przewidywanego

trwania ¿ycia kobiet zanotowano

w Hiszpanii – 86,3. Czy mamy

szansê zmniejszyæ tê ró¿nicê?

Do koñca lat 90. XX w. utrzy-
mywa³a siê tendencja
wzrostu d³ugoœci ¿ycia

mê¿czyzn w Polsce. Mieliœmy nadziejê,

¿e trend zostanie utrwalony, co za tym
idzie zbli¿ymy siê do krajów starej Unii,
a tak¿e stowarzyszonych z UE, takich
jak Szwecja i Szwajcaria. Niestety, ko-
rzystny trend zanik³. D³u¿sz¹ œredni¹
trwania ¿ycia kobiet notuje siê w kra-
jach z po³udnia Europy – w Hiszpanii,
W³oszech, nawet w Grecji. Je¿eli cho-
dzi o dba³oœæ o zdrowie, wci¹¿ mamy
du¿o do nadrobienia. W Polsce za po-
stêpem medycyny i zupe³nie niez³ym
systemem ochrony zdrowia (wiem, za-
brzmi to kontrowersyjnie, pacjenci
myœl¹ inaczej) nie nad¹¿a œwiadomoœæ
spo³eczna. Nie przerzucam kamyczka do

ogródka pacjenta. Oczywiœcie, widzê
b³êdy w systemie, który jest skoncen-
trowany na medycynie naprawczej. Pra-
cujê w jednym miejscu 30 lat i wci¹¿
obserwujê te same postawy. Ludzie nie
zg³aszaj¹ siê na badania profilaktyczne.
Nie ma mody na zdrowie. Dba o nie
10–20 proc. populacji, czyli niewiele.
I to jest chyba jeden z podstawowych
problemów do rozwi¹zania.

W czym pan upatruje przyczynê

niedoceniania profilaktyki?

Edukacja zdrowotna w Polsce jest na
bardzo niskim poziomie, nie jesteœmy
odpowiedzialni za siebie. Nawet m³odzi
ludzie, wykszta³ceni, z dyplomem wy¿-
szej uczelni, znaj¹cy jêzyki obce, nie
maj¹ pojêcia o swoim zdrowiu i o tym,
jak funkcjonuje ich organizm. Nikt ich
tego nie nauczy³.

Kto powinien byæ odpowiedzialny

za edukacjê zdrowotn¹? Minister

zdrowia, minister edukacji?

Pañstwo jako instytucja. Nie sam mini-
ster, nie sam lekarz rodzinny. My wszys-
cy. Ale je¿eli mamy sami dbaæ o swoje
zdrowie, musimy mieæ do tego orê¿.
Edukacja to rola pañstwa. Na pewno
powinniœmy postawiæ na edukacjê zdro-
wotn¹, przygotowaæ nowoczesne pod-
rêczniki. Uczymy w sposób anachro-
niczny. Mówimy dzieciom, ¿e owoce
i warzywa s¹ zdrowe, a w Skandynawii
uczniowie na lekcji przygotowuj¹ œnia-
dania ze zdrowych produktów. Na tym
polega ró¿nica.

Nie ma
mody
na zdrowie

– Dziennie z powodu nowotworów umiera w Polsce

250–270 osób. To dramatyczna statystyka – podkreśla

dr n. med. Michał Sutkowski, prezes Warszawskiego

Oddziału Terenowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych

w Polsce, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycznego

Uczelni Łazarskiego, w rozmowie z Anettą Chęcińską.
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Czyli praktyka?

Tak. Dziêki takiemu dzia³aniu mo¿emy
nadrobiæ lata zapóŸnienia. Potrzebuje-
my dobrych kampanii spo³ecznych i re-
klam dotycz¹cych zdrowia. W latach
60., jako dziecko, przybywa³em w An-
glii. W telewizji wystêpowa³ lekarz, taki
„doktor TV”, który prowadzi³ pogadanki
na temat szkodliwoœci palenia tytoniu.
Kiedy z czasem przeprowadzono bada-
nia, okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ osób
(a sprzeda¿ papierosów spad³a wówczas
w Wielkiej Brytanii o 25 proc.) rzuci³o
palenie pod wp³ywem owego doktora.
Dostosowane do odbiorcy metody
i œrodki komunikacji mog¹ zdzia³aæ wie-
le. Na pewno przekaz musi byæ prosty,
zrozumia³y dla ka¿dego.

Choroby uk³adu kr¹¿enia i nowo-

twory – to g³ówne przyczyny zgo-

nów w Polsce. Jak odwróciæ trend?

W du¿ym stopniu pacjenci zg³aszaj¹ siê
do lekarza zbyt póŸno, gdy choroba jest
zaawansowana. Nie wykonuj¹ badañ
profilaktycznych, nie chodz¹ na kolo-
noskopiê, nie badaj¹ prostaty, nie robi¹
morfologii. Oddajemy do przegl¹du sa-
mochód, to oczywiste, ale nie badamy
w³asnego cia³a. Taka postawa czêœciej
dotyczy mê¿czyzn. Chc¹ byæ macho,
uwa¿aj¹, ¿e przerost gruczo³u kroko-
wego ich nie dotyczy lub Ÿle wp³ynie
na ich wizerunek, wiêc problem baga-
telizuj¹. Kobiety s¹ bardziej zdyscypli-
nowane, nierzadko to one przekonuj¹
panów do badañ. Wiele apeli i kampa-
nii zdrowotnych powinno byæ adreso-
wanych do mê¿czyzn. Z³e nawyki, np.
brak ruchu, niew³aœciwa dieta, a tak¿e
stres prowadz¹ do oty³oœci, która przy-
czynia siê do powstawania 40 nowotwo-
rów i to nie tylko przewodu pokarmo-
wego, ale nerek, prostaty, piersi. O tym
niewiele osób wie. Dodatkowe kilogra-
my uwa¿ane s¹ za defekt kosmetyczny,
ma³o kto myœli o nich w kategoriach ry-
zyka onkologicznego. Tymczasem dzien-
nie z powodu nowotworów umiera
w Polsce 250–270 osób. To dramatycz-
na statystyka.

Czy badania z zakresu profilaktyki

onkologicznej powinny byæ obowi¹z-

kowe? Przyk³adowo w ramach

medycyny pracy?

Trudno powiedzieæ, czy obowi¹zkowe, ale
medycynê pracy trzeba zdecydowanie
wzmocniæ, zapewniæ œrodki finansowe na
profilaktykê. Mamy bardzo dobr¹ ustawê
o zdrowiu publicznym, tylko nie przygo-
towaliœmy do niej narzêdzi. By mo¿na
by³o realizowaæ programy profilaktyczne,
oczywiœcie niezbêdna jest edukacja leka-
rzy, tak¿e specjalistów medycyny rodzin-
nej, i ich odpowiednie motywowanie do
prowadzenia profilaktyki pacjenta, m.in.
przez zmianê wyceny œwiadczenia, nie
tylko w ramach stawki kapitacyjnej.
W Polsce przeciw grypie szczepi siê
4 proc. populacji, w Niemczech – 50 proc.,
w Skandynawii 60–70 proc. To obrazu-
je podejœcie spo³eczeñstwa do profilak-
tyki. Niemcy robi¹ prezenty w postaci
karnetu do lekarza. S³ysza³em ju¿ o ta-
kim upominku w Polsce, choæ u nas to
wci¹¿ rzadkoœæ. A przecie¿ „karnet dla
zdrowia” jest znakomitym prezentem
i wyrazem troski o blisk¹ nam osobê.

Powiedzia³ pan, ¿e ludzie przy-

chodz¹ do lekarza zbyt póŸno.

Ale to nie zawsze ich wina. Na wizytê

trzeba czekaæ, czasem bardzo d³ugo.

Dlatego osoby szukaj¹ce pomocy

lekarskiej zg³aszaj¹ siê na SOR.

Zgadzam siê. System jest postawiony na
g³owie, zak³ada, ¿e jak najwiêcej badañ
nale¿y wykonaæ w szpitalu. Lekarz ro-
dzinny mo¿e zleciæ niewiele badañ. Do
niedawna w ramach kontraktu z NFZ nie
mog³em skierowaæ pacjenta na USG tar-
czycy. A przecie¿ lekarz rodzinny
powinien mieæ wszelkie narzêdzia dia-

gnostyczne! W Polsce 12,5 proc. œrod-
ków z puli NFZ przeznaczamy na me-
dycynê rodzinn¹, na œwiecie – oko³o 20
proc. (mówiê o krajach z zaawansowa-
nym systemem ochrony zdrowia). Nie-
potrzebnie wyd³u¿amy procedury. Kie-
rujê pacjenta do neurologa, na wizytê
u którego czeka kilka miesiêcy tylko po
to, aby zleci³ mu tomografiê kompute-
row¹. Mijaj¹ kolejne tygodnie w ocze-
kiwaniu na badanie, po czym pacjent
wraca do neurologa z wynikiem, który
nie potwierdza zmiany. Dlatego pacjent
idzie na SOR, bo tam zbada go neuro-
log i zleci TK, wszystko na miejscu, bez
tygodni oczekiwania. Gdybym móg³ zle-
ciæ diagnostykê bezpoœrednio, wiedzie-
libyœmy wczeœniej, czy wizyta u specja-
listy jest konieczna. Oszczêdzilibyœmy
czas i pieni¹dze, a w razie potrzeby
szybciej rozpoczêli leczenie. Aby popra-
wiæ skutecznoœæ leczenia, powinniœmy
mieæ mo¿liwoœæ wykonania w POZ

wiêkszoœci badañ, a tak¿e musimy
stworzyæ zespo³y lekarza rodzinnego,
w których bêdzie psycholog, pracow-
nik socjalny, dietetyk. Powinniœmy
równie¿ d¹¿yæ do zwiêkszenia roli far-
maceutów w promowaniu dba³oœci
o zdrowie i anga¿owaæ absolwentów
kierunku zdrowie publiczne do pomo-
cy w przychodniach.

Czy w zwi¹zku z epidemi¹

odnotujemy wzrost zachorowañ

na choroby kardiologiczne

i nowotwory?

Jak najbardziej. W erze koronawirusa
kontakt z pacjentami bywa utrudnio-
ny. Nie powinien byæ jednak ograni-
czony do tego stopnia, aby teleporada
zastêpowa³a wszelkie inne formy

badania. Apelujê do pacjentów i kole-
gów lekarzy, aby nie traktowali pora-
dy zdalnej jak jedynego sposobu
komunikacji. Mimo obostrzeñ, bezpo-
œredni kontakt z lekarzem nie jest
niemo¿liwy, ale równie¿ pacjenci nie-
rzadko unikaj¹ wizyty w gabinecie.
Oczywiœcie, istniej¹ braki systemowe,
o których wspomina³em. Z pewnoœci¹
mamy jeszcze du¿o do zrobienia, aby
podstawowa opieka zdrowotna by³a jak
najbli¿ej pacjenta, a lekarz rodzinny
dysponowa³ wszystkimi narzêdziami,
które usprawniaj¹ proces diagnostyki
i leczenie. �

System jest postawiony

na głowie, zakłada, że jak

najwięcej badań należy

wykonać w szpitalu. (...)

Gdybym mógł zlecić

diagnostykę bezpośrednio,

wiedzielibyśmy wcześniej,

czy wizyta u specjalisty jest

konieczna. Oszczędzilibyśmy

czas i pieniądze, a w razie

potrzeby szybciej rozpoczęli

leczenie.
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Dr
 Ma³gorzata Ga³¹zka-Sobotka, dyrektor Insty-

tutu Zarz¹dzania w Ochronie Zdrowia Uczelni

£azarskiego: Idea po³¹czenia wspomnianych resortów jest

s³uszna i by³a ju¿ realizowana w latach 1960–1999, gdy ist-

nia³o Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Od lat poja-

wiaj¹ siê g³osy wielu œrodowisk wskazuj¹ce na potrzebê za-

stosowania takiego rozwi¹zania i korzyœci z niego wynikaj¹ce.

Przy braku odwagi politycznej do organizacyjnego po³¹cze-

nia tych resortów, apeluje siê o zwiêkszenie ich integracji funk-

Co dwie g³owy
to nie jedna?
Nie w tym przypadku

W ubiegłorocznej kampanii społecznej „Polska to chory kraj” jeden z postulatów

brzmiał: „Utworzenie wspólnego Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej już

od nadchodzącej kadencji parlamentu”. Nowa kadencja parlamentu nadeszła,

a podział ministerstw został utrzymany. Politycy zapowiadają zmiany w rządzie

i jego strukturze jesienią, ale akurat o resortach zdrowia oraz pracy, rodziny i polityki

społecznej się nie mówi. Zapytaliśmy ekspertów, czy ich zdaniem połączenie

ministerstw byłoby dobrym pomysłem, a jeśli tak, to dlaczego?

cjonalnej. Rozumiem przez to wprowadzenie zintegrowanych

programów opieki zdrowotnej i pomocy spo³ecznej, koordy-

nowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii in-

formatycznych i informacyjnych. Konieczne w tym procesie

jest zredefiniowanie ról poszczególnych dostawców us³ug

i stworzenie ram prawnych dla nowych mechanizmów, w tym

finansowych, które bêd¹ motywowa³y do kompleksowej opieki

nad pacjentem w ca³ym cyklu ¿ycia, zale¿nie od indywidual-

nych potrzeb. 

G
ra

f.
 l
ic

e
n

c
ja

 A
rt

m
e

d
ia

 P
a

rt
n

e
rs

SYSTEM: BOLĄCZKI I RECEPTY

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 9/2020 (305)22  



Efektywne realizowanie celów zdrowotnych i polityki spo-

³ecznej, a tak¿e zarz¹dzanie dostêpnymi w tych obszarach

zasobami jest mo¿liwe wtedy, kiedy prace s¹ koordynowane

przez jeden podmiot. Instytut, którym kierujê, od wielu lat

zajmuje siê analiz¹ kosztów zwi¹zanych z chorob¹ ponoszo-

nych przez NFZ na finansowanie œwiadczeñ, a tak¿e kosztów

spo³ecznych pokrywanych przez ZUS. Wielokrotnie powta-

rza³am tezê, ¿e wydatki Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

s¹ lustrzanym odbiciem systemu opieki zdrowotnej. Bardzo

czêsto d³ugie absencje w pracy, renty w m³odym wieku s¹

skutkiem deficytów w opiece zdrowotnej: ma³o skutecznej pro-

filaktyki, ograniczonej dostêpnoœci wczesnej diagnostyki, sku-

tecznego leczenia oraz rehabilitacji. Ograniczane przez lata

inwestycje w zakresie zdrowia i wci¹¿ niskie, na tle krajów

OECD, nak³ady skutkuj¹ gorszymi wskaŸnikami zdrowotny-

mi Polaków w porównaniu z notowanymi u europejskich s¹-

siadów. Choroby czêsto wykluczaj¹ z aktywnoœci zawodowej,

a to wp³ywa na skalê wydatków zwi¹zanych ze zwolnieniami

lekarskimi oraz rentami. 

 

W niewielu pañstwach resorty zdrowia i opieki spo³ecznej s¹

oddzielone. Oczywiœcie, patrz¹c na Ministerstwo Rodziny,

Pracy i Polityki Spo³ecznej, widzimy, ¿e to wielka instytucja,

z licznymi uprawnieniami i szerok¹ odpowiedzialnoœci¹. Dla-

tego w kontekœcie po³¹czenia obu resortów myœlimy przede

wszystkim o zintegrowaniu polityki zdrowotnej z opiek¹ spo-

³eczn¹. Uwa¿am, ¿e pozosta³e zakresy odpowiedzialnoœci

MRPiPS, w szczególnoœci zwi¹zane z polityk¹ demograficzn¹,

zatrudnieniem, systemem emerytalnym itp., powinny pozo-

staæ w kompetencjach tego resortu i byæ silnie koordynowane

z polityk¹ gospodarcz¹. 

 

Zbli¿anie siê ku sobie zdrowia i opieki spo³ecznej ju¿ teraz

bardzo dobrze przebiega w strukturze organizacyjnej urzêdów

marsza³kowskich, które od lat zarz¹dzaj¹ tym obszarem z po-

ziomu Departamentu Zdrowia i Polityki Spo³ecznej. To

dowodzi, ¿e istnieje potrzeba integracji polityki spo³ecznej

i polityki zdrowotnej, ale tak¿e jeszcze wiêkszego upodmio-

towienia w³adz regionalnych w realizacji zadañ z tym zwi¹-

zanych. Polska jest du¿ym krajem, o heterogenicznych po-

trzebach spo³ecznych uzale¿nionych od stopnia rozwoju

danego regionu, od bardzo zró¿nicowanej struktury zasobów

lokalnych. Wy¿szy poziom decentralizacji i dostêp do narzê-

dzi koordynacji regionalnej dawa³by wiêksz¹ efektywnoœæ roz-

poznawania i zaspokajania potrzeb oraz gospodarowania za-

sobami. Jeszcze lepszych efektów integracji mo¿na siê

spodziewaæ na poziomie powiatów. Gdybyœmy wczeœniej za-

dbali o instrumenty prawne umo¿liwiaj¹ce funkcjonalne ³¹cze-

nie tych obszarów, byæ mo¿e nie musielibyœmy mówiæ o po-

³¹czeniu organizacyjnym ministerstw, zw³aszcza ¿e politycy

– mam wra¿enie – s¹ na to najmniej gotowi, a przecie¿ po-

trzebujemy w tej materii postêpu. 

 

Dr
 n. med. Jaros³aw Biliñski, wiceprezes ORL

w Warszawie: Walcz¹c o podniesienie nak³adów na

ochronê zdrowia, czêsto spotykaliœmy siê ze stopuj¹cymi nas

komunikatami od ministrów, ¿e domagamy siê pieniêdzy po-

chodz¹cych z funduszu bêd¹cego w dyspozycji innego cz³onka

rz¹du, który nie chcia³ z nich dla nas nic uszczkn¹æ. Finanso-

wanie jednego obszaru pochodzi zatem de facto z wielu Ÿróde³.

To utrudnia ujednolicenie celów, na jakie pieni¹dze s¹ przeka-

zywane. Po drugie, Ministerstwo Zdrowia czasem planuje za-

dania, nie wiedz¹c, co szykuje Ministerstwo Pracy, Rodziny

i Polityki Spo³ecznej, dlatego bywa, ¿e wydatki siê dubluj¹,

a pieni¹dze s¹ marnotrawione. Po trzecie, polityka spo³eczna

nierozerwalnie wi¹¿e siê z ochron¹ zdrowia. Czêsto ludzie, któ-

rzy korzystaj¹ z opieki spo³ecznej, maj¹ jednoczeœnie ró¿nego

rodzaju problemy zdrowotne. Wydatki pañstwa zwi¹zane z ta-

kimi osobami powinny byæ planowane wspólnie na oba obsza-

ry. Tymczasem mamy Polskê resortow¹, w której ka¿de mini-

sterstwo próbuje wyszarpaæ dla siebie jak najwiêcej, by utrzymaæ

swoj¹ biurokracjê. Nie zgadzam siê z tym modelem. Uwa¿am,

¿e powinno siê wróciæ do systemu sprzed lat, w którym zdro-

wie i polityka spo³eczna le¿a³y w kompetencjach jednego mini-

sterstwa, by wydawaæ œrodki efektywniej.

Co wiêcej, ze wzglêdu na mocn¹ pozycjê ministra finansów

w Radzie Ministrów wiele jego decyzji dotycz¹cych podzia³u

tortu, jakim s¹ przychody bud¿etu pañstwa, jest ostatecznych.

Osoba stoj¹ca na czele tak potê¿nej instytucji jak po³¹czone

ministerstwa zdrowia i polityki spo³ecznej powinna mieæ ran-

gê wicepremiera. Dziêki temu ³atwiej by jej by³o dyskutowaæ

z ministrem finansów. �

Oprac. Micha³ Niepytalski
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Czy liczba ³ó¿ek na oddzia³ach
wewnêtrznych na Mazowszu jest
wystarczaj¹ca?

Przed kilkoma laty by³o ich ponad
3,2 tys., obecnie – oko³o 2,8 tys.
Prawie ka¿dy oddzia³ internistycz-

ny zmniejszy³ liczbê ³ó¿ek o 5–10 proc.
Brak ³ó¿ek internistycznych szczególnie
dotkliwie odczuwany jest w Warszawie,
gdzie redukcje by³y znacznie wiêksze.
Ostatnio, w zwi¹zku z epidemi¹ korona-
wirusa i potrzeb¹ zapewnienia miejsc izo-
lacji, ale równie¿ wczeœniej, ³ó¿ka inter-
nistyczne likwidowano. Dlaczego? Bo
oddzia³y wewnêtrzne by³y i s¹ niedofi-
nansowane, przynosz¹ szpitalom straty.
Tymczasem niedobory miejsc na tych od-
dzia³ach rzutuj¹ na dzia³alnoœæ szpital-
nych oddzia³ów ratunkowych. Na SOR
pacjenci nierzadko czekaj¹ na przyjêcie

System.
Opieka.
Seniorzy.

O problemach niedoboru miejsc w szpitalach i kadry medycznej, prognozach

dotyczących przeciętnego wieku pacjenta i perspektywach wyjścia z kryzysu

z dr. n. med. Markiem Stopińskim, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób

wewnętrznych na Mazowszu, ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem

Geriatrii w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim, rozmawia Anetta Chęcińska.

na oddzia³ ponad dobê, a nawet dwie,

gdy¿ nie ma wolnych ³ó¿ek. Struktura

lecznictwa w Polsce opiera siê na od-

dzia³ach internistycznych. Pamiêtajmy,

¿e na internie hospitalizujemy pacjen-

tów w ciê¿kich i ostrych stanach, któ-

rych nie zakwalifikowa³y do przyjêcia

oddzia³y specjalistyczne. Do nas trafiaj¹

chorzy z niewydolnoœci¹ serca, niewy-

dolnoœci¹ oddechow¹, powik³aniami

leczenia onkologicznego, z ciê¿kimi

infekcjami, problemami hematologicz-

nymi, gastrologicznymi, po utracie przy-

tomnoœci i z wieloma innymi schorze-

niami. Na naszych oddzia³ach przyjêcia

planowe stanowi¹ zaledwie 2–5 proc.

hospitalizacji. Dzia³amy w trybie ostrym

pod du¿¹ presj¹ ci¹g³ego braku miejsc,

ze œwiadomoœci¹, ¿e na SOR czekaj¹ pa-

cjenci. Poza tym czêsto na internie bra-

kuje lekarzy.

Jaka jest struktura wiekowa
pacjentów na oddzia³ach
internistycznych?

Przybywa pacjentów w wieku senioral-

nym, u których nak³adaj¹ siê nierzadko

dwa, trzy powa¿ne zespo³y chorobowe.

Wielu z nich ma powy¿ej 80 lat. Prze-

sz³o 50 proc. hospitalizacji dotyczy pa-

cjentów ponadsiedemdziesiêcioletnich.

Osoby powy¿ej 80. roku ¿ycia stanowi¹

oko³o 30 proc. chorych na oddzia³ach

wewnêtrznych, a wiêc co trzeci jest co

najmniej osiemdziesiêciolatkiem. Jeœli

przeœledzimy strukturê wiekow¹ hospi-

talizowanych, przekonamy siê, ¿e w ci¹-

gu ostatnich 20 lat pacjenci postarzeli

siê o co najmniej 10 lat. Ta zmiana ma

wp³yw na relacjê miêdzy lekarzem

a chorym. 20–25 lat temu nasz pacjent

mia³ œrednio 70–75 lat i najczêœciej
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byliœmy w stanie nawi¹zaæ z nim pe³ny

kontakt. Z osobami w wieku 80+, nie-

sprawnymi fizycznie, ale te¿ nierzadko

niesprawnymi intelektualnie, nie mamy

szans nawi¹zaæ tak dobrego kontaktu,

a tym samym ukierunkowaæ leczenia.

Niejednokrotnie taki pacjent trafia do

szpitala kilka razy w ci¹gu roku. Gdy

przyjmujê chorego w podesz³ym wieku,

moje pierwsze pytanie brzmi, czy ma

opiekê w domu, gdy¿ od tego zale¿y

d³ugoœæ hospitalizacji, strategia leczenia

i postêpowania z pacjentem. Trzeba braæ

pod uwagê, ¿e dzieci osiemdziesiêcio-,

dziewiêædziesiêciolatków równie¿ mog¹

byæ w wieku podesz³ym. Je¿eli szeœæ-

dziesiêciolatek jest obci¹¿ony choroba-

mi, a bywa, ¿e sam potrzebuje pomocy,

nie poradzi sobie z opiek¹ nad rodzica-

mi. Nie zawsze rodzina jest w stanie spro-

staæ obowi¹zkom z ró¿nych powodów.

Nie zawsze te¿ rodzina jest. To sprawy

niezwykle trudne i delikatne, które mu-

simy rozwi¹zaæ systemowo. Powinniœmy

tworzyæ oœrodki nastawione na wsparcie

socjalne, pielêgnacjê, rehabilitacjê, gdy¿

ani oddzia³y chorób wewnêtrznych, ani

geriatrii, nie spe³niaj¹ tej roli. Chc¹c po-

móc choremu w szpitalu, musimy inten-

sywnie go leczyæ, a czas pobytu pacjen-

ta na oddziale powinien byæ jak

najkrótszy.

Ilu starszych pacjentów, którzy
s¹ hospitalizowani, mog³oby byæ
leczonych w domu? W kampanii
spo³ecznej „Wspólne Œwiêta” OIL
w Warszawie porusza³a ten pro-
blem, zwracaj¹c uwagê na niedobór
miejsc opieki d³ugoterminowej
i potrzebê wsparcia rodzin opiekuj¹-
cych siê wiekowymi bliskimi.

Najczêœciej ka¿da z tych osób, z racji wie-

ku, licznych schorzeñ i czêsto wspó³ist-

niej¹cych choroby Alzheimera lub zespo³u

otêpiennego, jest na tyle zniedo³ê¿nia³a,

¿e wskazanie do pozostania w szpitalu

zawsze siê znajduje. Kiedy pojawia siê

szansa, ¿e chory mo¿e byæ leczony

w domu, na SOR lekarze rozmawiaj¹

z rodzin¹, próbuj¹ j¹ wesprzeæ i przeko-

naæ do zabrania pacjenta. Takie sytuacje

zdarzaj¹ siê wielokrotnie. Je¿eli jednak bli-

scy nie rozumiej¹, ¿e dla cz³onka ich ro-

dziny pobyt w szpitalu nie jest najlepszym

rozwi¹zaniem, niewiele zdzia³amy. W ta-

kich przypadkach pacjent trafia na oddzia³.

Czy z punktu widzenia lekarza
internisty podejœcie do opieki
d³ugoterminowej w Polsce
siê zmienia?

By³a próba tworzenia oddzia³ów geria-

trycznych, ale one s¹ nastawione, po-

dobnie jak interna, na rozwi¹zywanie

ostrych problemów wymagaj¹cych ho-

spitalizacji. Trudno oczekiwaæ, by te

oddzia³y, których jest ma³o, które maj¹

niewielk¹ liczbê ³ó¿ek, a i lekarzy ge-

riatrów te¿ niewielu, rozwi¹za³y gene-

ralnie problemy pacjentów w podesz³ym

wieku. Musimy równie¿ odpowiedzieæ

na wiele pytañ, rozwi¹zaæ dylematy do-

tycz¹ce udzielana œwiadczeñ medycz-

nych osobom przebywaj¹cym np.

w domach opieki, zak³adach opiekuñ-

czo-leczniczych.

Wielokrotnie stajemy przed dylematem,

czy schy³kowy okres ¿ycia chorego

musi koñczyæ siê hospitalizacj¹ i zgo-

nem w szpitalu? Mo¿e powinniœmy, jako

spo³eczeñstwo, zapewniæ takie warun-

ki, aby osoba nawet w ciê¿kim stanie

mog³a pozostaæ w miejscu zamieszka-

nia, tam by³a pielêgnowania, otrzyma³a

pomoc medyczn¹ i nale¿ne jej wspar-

cie. Mo¿e powinna byæ skierowana do

oœrodka opiekuñczo-leczniczego, a nie

do szpitala. To s¹ bardzo trudne sytu-

acje, ale w moim odczuciu, a stykam siê

z nimi na co dzieñ, chorzy niejednokrot-

nie niepotrzebnie s¹ kierowani do szpi-

tala, który niesie wiele dyskomfortu

z powodu d³ugiego pobytu na SOR

w oczekiwaniu na wolne miejsce na od-

dziale, prowadzi do pog³êbienia zabu-

rzeñ œwiadomoœci i dezorientacji cho-

rego. Wielokrotnie lekarze dzia³aj¹ pod

presj¹ rodziny, nie chc¹ byæ oskar¿eni

o zaniechanie i podejmuj¹ decyzjê

o skierowaniu do szpitala. Naszym ce-

lem jest pomaganie pacjentom, ale roz-

s¹dne pomaganie.

Co nale¿a³oby usprawniæ, aby
systemowo zapewniæ godn¹ opiekê
w domu lub w placówce opiekuñczo-
-leczniczej? Jakie s¹ perspektywy
na najbli¿sze lata?

Zacznê od interny, bo jest ona wenty-

lem bezpieczeñstwa systemu ochrony

zdrowia ze wzglêdu na najwiêksz¹ bazê

³ó¿kow¹. Niedobór ³ó¿ek, o którym

mówi³em, to sytuacja kryzysowa. Je-

¿eli nie zrobimy z tym porz¹dku, nie

bêdziemy mieli w nied³ugim czasie ze-

spo³ów lekarskich i pielêgniarskich, bo

stres i praca w napiêciu, na przepe³nio-

nych oddzia³ach, pod presj¹ ze strony

SOR, w ci¹g³ym poœpiechu, powoduj¹,

¿e lekarze rezygnuj¹ z pracy w szpitalu.

Wielu kolegów nie wybiera specjaliza-

cji z chorób wewnêtrznych lub rezygnu-

je z pracy na oddziale i przechodzi do

lecznictwa otwartego, gdzie praca jest

mniej stresuj¹ca, nie wymaga dy¿uro-

wania, a wynagrodzenia s¹ znacznie

wy¿sze ni¿ w szpitalach. Ju¿ mamy nie-

dobory kadry, szczególnie w mniej-

szych, powiatowych oœrodkach. Bywa,

¿e dwóch – czterech lekarzy prowadzi

oddzia³ licz¹cy 30–40 ³ó¿ek. Jak utrzy-

maæ taki oddzia³? Przecie¿ lekarze te¿

choruj¹, maj¹ urlopy, szkolenia... Z³a

wycena œwiadczeñ w internie i geria-

trii powodowa³a, ¿e œrodki uzyskiwa-

ne przez placówkê z kontraktu nie

pokrywa³y kosztów hospitalizacji,

obecnie szpitale otrzymuj¹ wynagro-

dzenie rycza³towe, wiêc trudno precy-

zyjnie okreœliæ stawki przeznaczane na

te dziedziny.

Bez wy¿szych nak³adów, ale te¿ bez ja-

snego programu opieki d³ugotermino-

wej, zaplanowanego na 5–10 lat, nie

stworzymy sprawnego systemu pomo-

cy dla chorych w podesz³ym wieku.

Je¿eli nie rozwi¹¿emy bol¹czek opieki

hospicyjnej i d³ugoterminowej, zarów-

no jeœli chodzi o liczbê miejsc œwiad-

czenia tej pomocy, jak i system wspar-

cia socjalnego, rehabilitacyjnego oraz

opiekuñczo-leczniczego, problemy ze

starzej¹c¹ siê populacj¹ bêd¹ szybko

narastaæ. �

Wielokrotnie stajemy

przed dylematem,

czy schyłkowy okres

życia chorego musi

kończyć się hospitali-

zacją i zgonem

w szpitalu?
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System ochrony zdrowia wymaga godnego finansowania. Niestety, zwiększenie publicznych

nakładów do minimum 6,8 proc. PKB pozostaje w sferze oczekiwań. Po blisko trzech latach

od protestu głodowego lekarzy rezydentów, po roku od manifestacji lekarzy na ulicach

stolicy i ogłoszenia przez OIL w Warszawie Narodowego Kryzysu Zdrowia postulat

środowiska lekarskiego jest wciąż niespełniony. A zatem co dalej z 6,8 proc. PKB?
Oprac. ach

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Łukasz Jankowski:

W
 2017 r. jednym z postulatów uczestników g³odów-
ki by³o podniesienie nak³adów na ochronê zdrowiado

6,8 proc. PKB w trzy lata. Gdyby protest odniós³ pe³ny suk-
ces, ten postulat zosta³by spe³niony w³aœnie teraz
– pod koniec 2020 r. Co by³oby potem? Czy rozpoczê³aby
siê dyskusja, jak dalej zwiêkszaæ poziom finansowania,
aby dorówna³ przynajmniej œredniej unijnej,  która
w ci¹gu tych trzech lat przekroczy³a 7 proc.? Czy te¿
– przeciwnie – jak na ochronie zdrowia oszczêdziæ? Pa-
trz¹c przez pryzmat COVID-19, mo¿na dojœæ do jednego
wniosku: na pewno bylibyœmy dziœ lepiej przygotowani.
Mam na myœli zaplecze sprzêtowe i organizacyjne do wal-
ki z pandemi¹, ale przede wszystkim stan zdrowia ca³ej po-
pulacji, tak¿e pacjentów przewlekle chorych.

Przez ostatnie trzy lata nie tylko nie osi¹gnêliœmy poziomu
6,8 proc. PKB na zdrowie, ale nawet nie doczekaliœmy siê spój-
nej wizji reformy ochrony zdrowia zak³adaj¹cej taki wzrost. Dys-
kusja o zwiêkszeniu sk³adki zdrowotnej nie ruszy³a z miejsca,
nie wskazano te¿ innych istotnych Ÿróde³ finansowania. Gwa-
rantem wzrostu wysokoœci finansowania sta³a siê tzw. Ustawa
6 proc., zawieraj¹ca regu³ê ,,n-2”, czyli odniesienie wydatków
na ochronê zdrowia do PKB sprzed dwóch lat. Regu³ê, któr¹ rz¹-
dz¹cy wprowadzili w celu dodatkowego zmniejszenia wydatków,
a która dziœ – w dobie pandemii i prognozowanego spadku PKB
– staje siê (co symptomatyczne) gwarantem stabilnego wzrostu
nak³adów na zdrowie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie taki by³
cel jej wprowadzenia.

Nie opracowano strategii dojœcia do 6,8 proc. PKB na zdro-
wie, trudna jest sama dyskusja o wzroœcie nak³adów. Argu-
ment rz¹dz¹cych stanowi zwykle koniecznoœæ zadbania o inne,
jakoby równie wa¿ne obszary. Podnoszone jest z³e zarz¹dza-
nie funduszami w ochronie zdrowia, marnowanie pieniêdzy
w sektorze, nieadekwatnoœæ potrzeb itd.  Dlaczego tak siê dzie-
je? Dlaczego tak trudno przekonaæ w³adze do zwiêkszenia
nak³adów na ochronê zdrowia? Bo bardzo silne jest wœród

niemedyków przekonanie, ¿e ochrona zdrowia to worek bez
dna. Zwykle refleksja przychodzi dopiero, kiedy osoby u¿y-
waj¹ce tego argumentu same zetkn¹ siê z polskim systemem
ochrony zdrowia. Wtedy dopiero widz¹, ¿e problem nak³a-
dów na tê dziedzinê ¿ycia nie jest li tylko teoretyzowaniem
ekonomistów. ¯e finansowanie ochrony zdrowia to dostêp-
noœæ, warunki i skutecznoœæ leczenia chorych. Ile wiêc po-
winniœmy przeznaczaæ na ni¹ pieniêdzy i jak je wydawaæ?

W obecnej sytuacji stawianie pytania o to, czy rzeczywi-
œcie docelow¹ wartoœci¹ powinno byæ 6,8 proc. PKB jest
w oczywisty sposób obarczone b³êdem logicznym. Naszym
celem powinno byæ bowiem znalezienie adekwatnych œrod-
ków na zapewnienie bezpieczeñstwa zdrowotnego popula-
cji. Chodzi wiêc o to, by pañstwo „kupowa³o jak najwiêcej
zdrowia”, by „kupowa³o zdrowie” zawsze, gdy jest to
z medycznego punktu widzenia potrzebne, a nie tylko wy-
dawa³o pieni¹dze opisywane procentami PKB. W tym sen-
sie 6,8 proc. PKB wydaje siê oczywistym symbolem wzro-
stu nak³adów, choæ punktem odniesienia s¹ wydatki innych
krajów UE. Jeden z wiceministrów zdrowia ironizowa³, mó-
wi¹c o postulatach œrodowiska medycznego: „W tej chwili

s³yszymy, ¿e to ma byæ 6,8 proc., byæ mo¿e za chwilê us³y-

szymy, ¿e chc¹ 7”. Pan minister, staraj¹c siê oœmieszyæ po-
stulaty, nie wiedzia³ jednak, ¿e... mówi prawdê. Oczywi-
œcie, jeœli 6,8 proc. nie wystarczy na kupienie potrzebnej
„iloœci zdrowia”, trzeba bêdzie wydaæ 7 proc. Jeœli i to nie
wystarczy – wtedy 9 proc. itd., itd. Kluczowe jest tu za³o-
¿enie, ¿e w zakresie zdrowia potrzeby po prostu musz¹ zo-
staæ zaspokojone. Na ochronê zdrowia pieni¹dze musz¹ siê
znaleŸæ!

Stare powiedzenie mówi „Chytry dwa razy traci”. Sprawdza
siê ono w ochronie zdrowia – jeœli oszczêdzasz na leczeniu,
bêdziesz musia³ wydaæ wiêcej na zasi³ki i renty. Kluczem do
6,8 proc. PKB, a tak naprawdê do finansowania adekwatne-
go do potrzeb zdrowotnych, jest przekonanie rz¹dz¹cych, ¿e
ochrona zdrowia to inwestycja, a nie koszt. I ¿e w dalszej
perspektywie ka¿da zainwestowana z³otówka oka¿e siê
oszczêdnoœci¹.
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

prof. Andrzej Matyja:

P
ostulat 6,8 proc. PKB na ochronê zdrowia dot¹d nie
zosta³ zrealizowany. A ten dotycz¹cy 6 proc. PKB,

o którym mowa w porozumieniu zawartym przez lekarzy re-
zydentów z by³ym ministrem zdrowia £ukaszem Szumow-
skim, oddala siê w czasie. Mimo ¿e osi¹gniêcie nak³adów tej
wysokoœci w 2024 r. zosta³o zagwarantowane ustawowo, od-
sunie siê o dwa lata. Jest to efekt przemyconego zapisu, ¿e
podstaw¹ obliczeñ  bêdzie wartoœæ  PKB sprzed dwóch lat.
Kuriozalne jest twierdzenie, ¿e pieniêdzy w systemie przybê-
dzie, poniewa¿ dwa lata wczeœniej gospodarka by³a w lep-
szym stanie ni¿ obecnie. Mo¿e trzeba podejœæ do tego humo-
rystycznie i przyznaæ, ¿e autorzy projektu byli wró¿bitami
i przewidzieli epidemiê, a w konsekwencji kryzys gospodar-
czy i spadek PKB?

Ale pieni¹dze to nie wszystko. Finanse, kadry i organizacja to
naczynia po³¹czone. Niezale¿nie od tego, jak du¿e fundusze
wp³yn¹ do systemu, bez dobrej organizacji nie bêd¹ nale¿ycie
rozdzielane i efektywnie wykorzystywane. Od 30 lat ¿aden
minister nie mia³ wizji prawdziwej reformy ochrony zdrowia
(dr. Adama Niedzielskiego to stwierdzenie nie dotyczy, do-
piero rozpoczyna pracê). Dla mnie najboleœniejsze jest to, ¿e
szefowie resortu, kiedy przestaj¹ pe³niæ swoj¹ funkcjê, maj¹
najlepsze pomys³y i dobre rady dla nastêpców. Szkoda, ¿e nie
podjêli skutecznych dzia³añ, gdy byli u steru.

Zdrowiu potrzebny jest konsensus wszystkich interesariuszy
– pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych, organi-
zatorów systemu i zarz¹dzaj¹cych placówkami ochrony zdro-
wia, którzy korzystaj¹ chyba z najwiêkszej instytucji finanso-
wej w Polsce, czyli NFZ. Wielkoœæ bud¿etu funduszu zale¿y
od rozwoju gospodarczego kraju, od zarobków obywateli.
Ocenia siê, ¿e system ochrony zdrowia w ponad 60 proc. opiera
siê na tym p³atniku. Oko³o 30 proc. wp³at do systemu pocho-
dzi bezpoœrednio z kieszeni pacjentów, a 10 proc. to zasilanie
z bud¿etu pañstwa. Cokolwiek powiedzieæ, NFZ dba o zasad-
noœæ wydatków. Pytanie, czy pieni¹dze z prywatnych Ÿróde³
s¹ w³aœciwie po¿ytkowane? Brakuje jednolitego mechanizmu
oceny. Pacjent, którego na to staæ, wykona badanie prywat-
nie, a tym samym zwolni miejsce w kolejce w publicznej pla-
cówce. Oba systemy – i publiczny, i niepubliczny – powinny
istnieæ i uzupe³niaæ siê. W obu pracuj¹ ci sami lekarze, ten
sam personel medyczny.

Oczekujemy wzrostu nak³adów na ochronê zdrowia, ale mo¿e
nie powinniœmy mówiæ o wartoœci procentowej. Inna jest war-
toœæ PKB w USA, inna w Niemczech, jeszcze inna w Polsce.
Mo¿e lepiej mówiæ o konkretnych kwotach przeznaczonych
na leczenie jednego obywatela – per capita. Gdy porównamy
te wartoœci, oka¿e siê, ¿e jesteœmy na szarym koñcu pod wzglê-
dem wielkoœci nak³adów na ochronê zdrowia. Trzeba nisko
pochyliæ g³owê przed naszym personelem medycznym, przed
lekarzami. Nikt na œwiecie nie zaoferowa³by pacjentom
leczenia na tak wysokim poziomie, dysponuj¹c takimi œrod-
kami jak my. Jesteœmy mistrzami œwiata, mimo krytyki

i trudnoœci, z którymi siê mierzymy na co dzieñ. Edukujmy
spo³eczeñstwo, uœwiadamiajmy, ile kosztuje leczenie. Ka¿dy
pacjent powinien byæ poinformowany zarówno o kosztach le-
czenia, jak i o kwocie refundacji z NFZ. Ka¿dy powinien wie-
dzieæ, ¿e koszt procedur ratuj¹cych ¿ycie wielokrotnie prze-
kracza sumê sk³adek wp³aconych na ubezpieczenie zdrowotne
przez jednego obywatela. Solidaryzm spo³eczny w ochronie
zdrowia jest dobrym rozwi¹zaniem.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku

Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel:

P
ostulat zwiêkszenia nak³adów na ochronê zdrowia do
6,8 proc. PKB mia³ i ma – w pewnym sensie – charakter

symboliczny i dydaktyczny. 6,8 proc. PKB zosta³o bowiem
uznane przez ekspertów (bodaj¿e WHO) za minimaln¹ war-
toœæ nak³adów, która zapewnia³aby w miarê sprawne funkcjo-
nowanie publicznej ochrony zdrowia w pañstwie. Zg³aszaj¹c
taki postulat, œrodowiska medyczne chcia³y pokazaæ, jak da-
leko z ty³u jest polska ochrona zdrowia w stosunku do uzna-
nych minimalnych standardów, oraz sk³oniæ w³adze do podjê-
cia dzia³añ, które by zbli¿y³y nasz kraj do wskazanego
minimum.

Nie oznacza to jednak, ¿e taka wysokoœæ nak³adów spowodu-
je, ¿e polska publiczna ochrona zdrowia bêdzie dzia³aæ spraw-
nie. Trzeba te¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e weryfikacja danych pre-
zentowanych przez rz¹dz¹cych nie jest ³atwa. Ju¿ dzisiaj
podawane s¹ ró¿ne dane dotycz¹ce bie¿¹cych nak³adów i jest
to – praktycznie – nie do sprawdzenia.

Dlatego OZZL zawsze bardziej podkreœla³ koniecznoœæ zbudo-
wania odpowiedniego, sprawnego, czyli bezkolejkowego, sys-
temu publicznej ochrony zdrowia, a nie osi¹gniêcia takiego czy
innego poziomu nak³adów. Mo¿na sobie bowiem wyobraziæ
system sprawny przy ni¿szych nak³adach (je¿eli bêdzie odpo-
wiednio zorganizowany) i system niesprawny przy nak³adach
wy¿szych. Poza tym weryfikacja sprawnoœci systemu (bez-
kolejkowoœci) jest du¿o prostsza ni¿ danych o wysokoœci na-
k³adów. Nie oznacza to lekcewa¿enia postulatu zwiêkszenia
nak³adów, jedynie zwrócenie uwagi, ¿e nie jest to postulat wy-
starczaj¹cy. Poza tym w sytuacji, gdy ze strony w³adz nie ma
¿adnych oznak gotowoœci do dyskusji na temat kszta³tu syste-
mu (np. na temat mechanizmów racjonalizuj¹cych korzystanie
przez pacjentów ze œwiadczeñ refundowanych, na temat kon-
kurencji œwiadczeniodawców, a tym bardziej p³atników itp.),
zwiêkszenie nak³adów pozostaje jedynym sposobem, który
mo¿e wp³yn¹æ na poprawê warunków leczenia Polaków.
Bo nawet je¿eli wiadro jest dziurawe, gdy bêdziemy wlewaæ
do niego wiêcej wody, wiêcej w nim pozostanie.

OZZL nie przewiduje – na razie – podejmowania jakichœ szcze-
gólnych dzia³añ, aby postulat zwiêkszenia nak³adów na pu-
bliczn¹ ochronê zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB zosta³ zre-
alizowany. Mamy nadziejê, ¿e rz¹dz¹cy uœwiadomi¹ sobie, i¿
poprawa funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia jest na
tyle wa¿na dla Polaków, ¿e bez rozwi¹zania tego problemu
utrzymanie w³adzy (czy zdobycie jej) nie bêdzie mo¿liwe. �
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Czym zajmuje siê medycyna stylu

¿ycia?

Jak¿e czêsto mówimy o tzw. choro-bach cywilizacyjnych! Tymczasem
to tylko proste usprawiedliwienie,

gdy¿ takich chorób de facto nie ma. Za-
liczane do tej grupy schorzenia s¹ efek-
tem naszego stylu ¿ycia, a nie rozwoju
cywilizacji. Nale¿y o tym pamiêtaæ.
Zmieniaj¹c styl ¿ycia (czasami wystar-
czy zmieniæ drobne elementy), wp³ywa-
my na w³asne zdrowie. Dlatego powin-
niœmy siê skupiaæ na redukowaniu ryzyka
zachorowania i eliminowaniu zachowañ
oddzia³uj¹cych negatywnie na kondycjê
fizyczn¹ i psychiczn¹. To z jednej strony
nowoczesne, ale z drugiej znane od daw-
na podejœcie do zdrowia cz³owieka. Jako
lekarze dzia³aj¹cy w zgodzie z za³o¿e-
niami medycyny stylu ¿ycia, mówi¹c o
prewencji chorób, na pewno czêœæ dzia-
³añ adresujemy do osób, które jeszcze
nie s¹ naszymi pacjentami. A kiedy ju¿
leczymy osobê chor¹, harmonizujemy
proces terapeutyczny, pamiêtaj¹c o fi-
zjoterapii, dietetyce, terapii psychia-
trycznej i psychologicznej. Leczymy nie
chorobê, lecz pacjenta.

Styl ¿ycia
ma
znaczenie
– Każdy z nas ma ogromny wpływ na własne

zdrowie – przekonuje dr n. med. Daniel Śliż,
adiunkt III Kliniki Chorób Wewnętrznych
i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, prezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Medycyny Stylu Życia,
w rozmowie z Anettą Chęcińską.

Podstaw¹ jest dzia³anie holistyczne?

Tak, leczenie to system naczyñ po³¹czo-
nych, ale czêsto brakuje wspó³dzia³ania
i wymiany danych miêdzy stronami tego
procesu na poszczególnych etapach.
Przyk³ad: lekarz mówi pacjentowi, by
poszed³ do dietetyka. Pacjent zgodnie
z poleceniem udaje siê do poradni
dietetycznej, gdzie otrzymuje konkret-
ne wskazówki. Czasami dany model
¿ywienia wymaga kontroli np. parame-
trów morfologicznych krwi. A informa-
cji zwrotnej o wskazaniach dietetycz-
nych lekarz ju¿ nie otrzymuje i zaleconej
kontroli nie dokona. Dlatego uczymy le-
karzy i dajemy im narzêdzia, aby harmo-
nizowali proces leczenia i rekonwale-
scencji, a tak¿e prewencji.

Czy medycyna stylu ¿ycia powinna

byæ specjalizacj¹, czy powszechn¹

praktyk¹?

Na pewno g³ównym nurtem medycyny,
opartym na nowoczesnej wiedzy pod-
budowanej badaniami naukowymi. Co-
raz wiêksza liczba lekarzy, którzy zaj-
muj¹ siê medycyn¹ stylu ¿ycia, oprócz

wiedzy medycznej zdobywa i wykorzy-
stuje kompetencje „miêkkie”. Mówiê
o nauce empatii, umiejêtnoœci s³uchania.
To jest bardzo wa¿ne, dlatego, ¿e wci¹¿
w zbyt ograniczony sposób komuniku-
jemy siê z pacjentami. Lubimy za to
mówiæ im, co maj¹ zrobiæ, np.: – Pro-

szê wykonaæ badania, przyjmowaæ leki,

postêpowaæ zgodnie ze wskazaniami.

I jeszcze jedno zalecenie, które jest
moim ulubionym: – Proszê schudn¹æ.
S³owo klucz: schudn¹æ! Co ma zrobiæ
pacjent z takim poleceniem?

Odchudziæ siê…

Oczywiœcie, ale jak ma postêpowaæ, aby
osi¹gn¹æ cel? Wskazówki, które dajemy
naszym pacjentom, powinny byæ kon-
kretne i logiczne. Maj¹ ukierunkowaæ
i wspomóc pacjenta w dzia³aniu. Powin-
niœmy przedstawiæ mu projekt procesu
zmiany.

Dla przyk³adu: nie mo¿na wysy³aæ pa-
cjenta z powodu oty³oœci tylko do die-
tetyka, ale przede wszystkim do psycho-
loga i czêsto psychiatry. Uzale¿nienie od
jedzenia to jedna z przyczyn oty³oœci,
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która ma pod³o¿e psychiczne. Tego typu
schorzenie trzeba leczyæ w porozumie-
niu z psychiatr¹, psychologiem, kontro-
lowaæ sen pacjenta, aktywnoœæ fizyczn¹,
sposób od¿ywiania, sk³ad cia³a, poziom
lêku. Wymaga to zaanga¿owania szero-
kiego spektrum œrodków. Na tym pole-
ga kompleksowe leczenie.

Oty³oœæ to jeden z powszechniej-

szych problemów zdrowotnych.

S³odko jemy, ma³o siê ruszamy.

Ponad 80 proc. dzieci w Polsce ma

próchnicê. Jak to zmieniæ?

Przede wszystkim potrzebna jest eduka-
cja zdrowotna. Od dziecka musimy uczyæ
siê o zdrowiu i o tym, jak sami mo¿emy
przeciwdzia³aæ zachorowaniu w przysz³o-
œci. Powiem te¿, ¿e rol¹ pañstwa, odpo-
wiednich s³u¿b zajmuj¹cych siê zdrowiem
publicznym, jest dbaæ o bezpieczeñstwo
obywatela i informowaæ go o zagro¿e-
niach. W przypadku alkoholu i papiero-
sów takie ostrze¿enia s¹ przekazywane, ale
dlaczego nie ma podobnych informacji np.
na temat produktów z miêsa przetworzo-
nego? Nikt tego nie zauwa¿a? Dlaczego
dzieci mog¹ kupowaæ s³odzone napoje
i batoniki, w sytuacji, gdy 1/3 z nich ma
nadwagê? Dlaczego nie prowadzimy
prawdziwej edukacji ¿ywieniowej w szko-
³ach? Swego czasu prowadzono kampa-
niê dotycz¹c¹ ¿ywienia bez fast foodów
 i s³odyczy w placówkach oœwiatowych,
wprowadzono tzw. ustawê sklepikow¹.
Ale czy przynios³a spodziewane efekty?
Nie! Co gorsza spotka³a siê z niezrozu-
mieniem ze strony rodziców. Spo³eczeñ-
stwo wymaga edukacji na temat zdrowe-
go stylu ¿ycia. A to w³aœnie styl ¿ycia
nabyty w dzieciñstwie rzutuje na zdrowie
doros³ego cz³owieka. St¹d póŸniejsze cho-
roby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, no-
wotwory. Oczywiœcie, wa¿na i potrzebna
jest profilaktyka zdrowotna, konieczna po-
prawa dostêpnoœci leczenia.

Jak wypadamy w statystykach

w porównaniu z krajami zachodniej

Europy?

Je¿eli chodzi o oty³oœæ dzieci, jesteœmy
blisko krajów europejskich i cywilizowa-
nego œwiata. Niestety, wszystkie badania
dowodz¹, ¿e i u doros³ych, i u dzieci pro-
blem z oty³oœci¹ narasta. To nie jest do-
bre zjawisko, ale obserwujemy przecho-

dzenie osób z nadwag¹ do grupy cierpi¹-
cych na oty³oœæ. W przypadku próchni-
cy sprawa te¿ nie wygl¹da dobrze. Wraz
ze wzrostem spo¿ycia cukru (œrednio
spo¿ywamy go 150 g dziennie) pogar-
sza siê stan uzêbienia Polaków, tak¿e tych
najm³odszych.

Jeszcze do niedawna mówiliœmy, ¿e d³u-
goœæ ¿ycia roœnie. Tak by³o, ale od trzech
lat ów trend uleg³ zahamowaniu. Œred-
nia d³ugoœæ ¿ycia nie roœnie, choæ
w Polsce (w przeciwieñstwie do USA)
jeszcze siê nie zmniejsza. Byæ mo¿e
wkrótce zaobserwujemy spadek d³ugo-
œci ¿ycia. To by znaczy³o, ¿e pod¹¿amy
w z³ym kierunku.

Czy te wyniki obrazuj¹ stan

systemu ochrony zdrowia?

Na pewno, choæ nie zale¿¹ wy³¹cznie od
jednego czynnika. Nie mamy co siê po-
równywaæ np. z Francj¹ czy Szwecj¹.
Stan zdrowia populacji siê zmienia. Pan-
demia koronawirusa te¿ siê do tego przy-
czyni³a. Og³oszono lockdown, ludzie
byli zamkniêci w domach. Jedni praco-
wali zdalnie, zajmowali siê sprawami
domowymi, inni zaszyli siê w samot-
niach, a jeszcze inni przepili te kilka ty-
godni. Styl ¿ycia? W miesi¹cach epide-
micznej izolacji koledzy psychiatrzy
odnotowali istotny wzrost zapotrzebo-
wania na ich us³ugi. Fakt, ¿e jesteœmy
zamkniêci, ¿e nie mamy okazji utrzy-
mywania relacji miêdzyludzkich ani

aktywnoœci fizycznej, stosujemy za to
z³¹ dietê okraszon¹ alkoholem (jego
sprzeda¿ mocno wzros³a), wp³ywa na
nasz stan psychiczny, budzi nastroje
depresyjne. Zatem styl ¿ycia oddzia³uje
na nasz¹ kondycjê, mo¿emy jego zmian¹
sporo poprawiæ, ale te¿ sobie zaszko-
dziæ. Gdybyœmy tê wiedzê stosowali od
najm³odszych lat, uniknêlibyœmy wielu
chorób.

Ilu lekarzy pracuje wed³ug za³o¿eñ

medycyny stylu ¿ycia?

Trudno powiedzieæ. Nie prowadzimy re-
jestru. W ramach dzia³alnoœci Polskiego
Towarzystwa Medycyny Stylu ¯ycia
szkolimy lekarzy, dietetyków oraz fizjo-

Dlaczego dzieci mogą

kupować słodzone napoje

i batoniki, w sytuacji, gdy

1/3 z nich ma nadwagę?

terapeutów. Obecnie jesteœmy w trakcie
przygotowañ do pierwszego miêdzyna-
rodowego egzaminu poœwiadczaj¹cego
umiejêtnoœci w zakresie medycyny stylu
¿ycia. Ofertê kierujemy do wszystkich,
ale na pewno najbardziej interesuj¹cy jest
ten obszar praktyki dla lekarzy rodzin-
nych, kardiologów, lekarzy pracuj¹cych
na oddzia³ach szpitalnych. �
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DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Dentysta
z dyplomem,
ale jakim?

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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Przyszli lekarze dentyści na czwartym i piątym roku studiów poświęcają dużo
czasu na zajęcia praktyczne i ćwiczenia. W minionym już roku akademickim,
z powodu epidemii i zamknięcia uczelni, wiele z tych zajęć się nie odbyło.
Studenci piątego roku nie zrealizowali w całości programu praktyk, ale należy
mieć nadzieję, że nadrobią braki podczas stażu w gabinetach stomatologicz-
nych. Z większym problemem zmierzą się studenci czwartego roku, gdyż nie
mamy pewności, jaki scenariusz napisze nam koronawirus jesienią i zimą.
Być może przerwa w zajęciach potrwa dłużej i nie będzie im równie łatwo
nadrobić zaległości jak kolegom ze starszego rocznika. Czas pokaże, ale
musimy być przygotowani na różne sytuacje. Oczywiście, liczymy
na szczepionkę, nie wiadomo jednak, kiedy ją dostaniemy.
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Tymczasem musimy zastanowiæ siê nad procesem
kszta³cenia i odpowiedzialnoœci¹ za wiedzê i umiejêt-
noœci, jakie zdobêd¹ wkraczaj¹cy na rynek pracy le-

karze dentyœci. Nie od dzisiaj pojawiaj¹ siê g³osy o potrzebie
reformy systemu kszta³cenia lekarzy dentystów. W Europie
i na œwiecie lekarzy dentystów brakuje, inaczej jest w Polsce.
Nasze œrodowisko lekarskie uwa¿a, ¿e rynek stomatologicz-
ny jest nasycony kadr¹, tymczasem kandydatów na studia uni-
wersyteckie na kierunku lekarsko-dentystycznym jest coraz
wiêcej. Dlatego nie brak osób zainteresowanych otwieraniem
uczelni niepublicznych nastawionych na kszta³cenie przy-
sz³ych dentystów, przekonanych, ¿e skoro s¹ chêtni, zapewne
bêdzie to dochodowe przedsiêwziêcie.

Tu rodzi siê jednak pytanie o tryb dzia-
³ania tych szkó³ i zakres programowy. Ja-
kim zapleczem dydaktycznym, kadr¹ na-
ukow¹ i szkoleniow¹ bêd¹ dysponowa³y?
Z jakim dyplomem, a przede wszystkim,
z jakimi umiejêtnoœciami wypuszcz¹ na
rynek absolwentów? Powinniœmy odpo-
wiedzieæ sobie, czy w tak delikatnej ma-
terii jak odpowiedzialnoœæ za ludzkie
zdrowie mo¿emy pozwoliæ na potê¿n¹
nadprodukcjê kadry w placówkach o nie-
potwierdzonej jakoœci kszta³cenia.

Byæ mo¿e planowane uruchomienie no-
wych szkó³ medycznych (niewykluczo-
ne, ¿e powstan¹ nawet w kilku miastach)
wi¹¿e siê z dalekosiê¿nymi zmianami na rynku us³ug stoma-
tologicznych. W Polsce dzia³aj¹ ju¿ du¿e sieci medyczne,
a kolejne grupy inwestycyjne wchodz¹ na rynek. S¹ to naj-
czêœciej fundusze kapita³owe skupuj¹ce gabinety stomatolo-

giczne, czêsto wielostanowiskowe. W per-
spektywie 10 lat rynek stomatologiczny
bêdzie zmierza³ w kierunku usieciowienia.
Potrzebni bêd¹ zatem lekarze do wykony-
wania g³ównie prostych zabiegów stoma-
tologicznych, którym raczej nie zapewni siê
rozwoju zawodowego. Wydaje mi siê, ¿e
st¹d zapotrzebowanie na nowe, szybko wy-
kszta³cone kadry dentystyczne. Sieciowe
przychodnie stomatologiczne na pewno
bêd¹ z takich lekarzy zadowolone, p³ac¹c
im 1/3 stawki, któr¹ otrzymaliby, pracuj¹c
u siebie, we w³asnym gabinecie.

Czy na tych zmianach skorzysta pacjent?
Raczej nie. Przede wszystkim dzisiaj nie musi
szukaæ potwierdzenia, ¿e dosta³ siê do dobre-
go lekarza (bez wzglêdu na to, czy dentysta
œwiadczy us³ugi w ramach ubezpieczenia, czy
komercyjnie). Oczywiœcie, stomatolog mo¿e
byæ manualnie bardziej lub mniej sprawny,
ale na pewno kszta³ci³ siê na uniwersytecie
medycznym, by³ dobrze nauczany, a dyplom,
który uzyska³, potwierdza jego umiejêtnoœci.

Jest jeszcze inna sprawa. Choæ nikt z decydentów takich
deklaracji oficjalnie nie sk³ada³, coraz czêœciej mówi siê o odej-
œciu od finansowania stomatologii przez NFZ. Prywatna, ko-
mercyjna stomatologia mia³aby wype³niæ powsta³¹ lukê i za-
spokoiæ potrzeby spo³eczeñstwa w zakresie leczenia chorób
jamy ustnej. Wydaje siê to zadanie doœæ karko³omne, ale
z punktu widzenia lekarzy dentystów nie jest niemo¿liwe. Co
innego oznacza³aby taka zmiana dla pacjenta i jego kieszeni.
Podobna sytuacja mia³a miejsce na rynku farmaceutycznym,
gdy ma³e osiedlowe, rodzinne apteki z tradycjami zamykano,
gdy¿ nie wytrzymywa³y konkurencji finansowej z placówka-
mi sieciowymi. Farmaceuci podjêli jednak dzia³ania, które do-
prowadzi³y do zmian ustawowych dotycz¹cych otwierania

punktów aptecznych. Im siê uda³o.

Czy my, przedstawiciele samorz¹du lekar-
skiego, sprostamy wzywaniu? Czy nasz
g³os bêdzie dostatecznie silny, aby wska-
zywaæ zagro¿enia?

Obecnie jesteœmy skupieni na pracy i le-
czeniu pacjentów w okresie epidemii, zaj-
mujemy siê bie¿¹cymi sprawami zwi¹za-
nymi z dzia³aniem naszych gabinetów, ale
musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e nie tylko
toczy siê dyskusja na temat alternatywnych
wobec uniwersytetów medycznych miejsc
kszta³cenia lekarzy dentystów. Ju¿ s¹ po-
dejmowane dzia³ania mog¹ce mieæ du¿y
wp³yw na kadrê w naszym zawodzie i roz-

wój rynku us³ug stomatologicznych. W kwestii dydaktyki: za
nami okres boomu na naukê zawodu technika dentystycznego
w szko³ach „weekendowych”, które licznie powstawa³y w re-
akcji na du¿e zainteresowanie tym kierunkiem kszta³cenia. Nie-
stety, absolwenci owych placówek, choæ zap³acili za naukê
i uzyskali dyplom, nie pracuj¹ w zawodzie, gdy¿ nie znaleŸli
pracy. Dla przysz³ych dentystów pracy zapewne nie zabrak-
nie, ale tylko w sieciowych klinikach, których rozwój wydaje
siê nieunikniony.

Oczywiœcie, statystycznie zwiêkszy siê liczba miejsc udzie-
lania œwiadczeñ, ale czy pacjent skorzysta na tym? Raczej
nie, gdy¿ bêdzie mia³ problem z dostêpem do specjalistycz-
nego leczenia w bardziej skomplikowanych zdrowotnie
przypadkach. Czy my, lekarze ju¿ pracuj¹cy, maj¹cy ugrun-
towan¹ pozycjê, powinniœmy siê martwiæ? Nam zapewne
uda siê dopracowaæ do emerytury, ale przecie¿ na naszych
barkach spoczywa troska o przysz³oœæ profesji, odpowie-
dzialnoœæ za presti¿ zawodu lekarza dentysty, dobrze
wykszta³conego, dbaj¹cego o pacjentów, mog¹cego zaofe-
rowaæ nie tylko leczenie prywatne, ale te¿ w czêœci refun-
dowane przez NFZ. Wiemy, ¿e s¹ osoby, które takiej
refundacji wymagaj¹, gdy¿ bez niej nie bêd¹ w stanie op³a-
ciæ leczenia w prywatnym gabinecie dentystycznym.
Z myœl¹ o naszych podopiecznych powinniœmy dobrze siê
zastanowiæ nad tym, jak ma wygl¹daæ kszta³cenie kadr dla
stomatologii, a w szerszej perspektywie – leczenie stomato-
logiczne w Polsce. �
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Szczepienia
w dobie COVID
£UKASZ DURAJSKI, przewodniczący Zespołu ds. Szczepień OIL w WarszawieF
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WALKA Z EPIDEMIĄ

Warto na pocz¹tku zwróciæ uwagê, ¿e ca³kowite
wstrzymanie szczepieñ nast¹pi³o tylko w dwóch
krajach: w Polsce i Bu³garii.

Oto zalecenia g³ównego inspektora sanitarnego z 20.03.2020 r.:
Uwzglêdniaj¹c og³oszenie na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-
-CoV-2, minister zdrowia w porozumieniu z g³ównym inspek-
torem sanitarnym wraz konsultantami krajowymi w dziedzinie
epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii
zaleci³ odroczenie szczepieñ obowi¹zkowych w ramach Pro-
gramu Szczepieñ Ochronnych u Dzieci na 30 dni od wydania
komunikatu, tj. do 18 kwietnia 2020 r.

Zalecenie ma na celu ograniczenie
skupisk dzieci i rodziców w przy-
chodniach.

Szczepienie mo¿e byæ wykonywane
w przypadku uzasadnionych przes³a-
nek medycznych – lekarz opiekuj¹cy
siê dzieckiem powinien podj¹æ wów-
czas indywidualn¹ decyzjê.

Szczepienia na oddzia³ach noworod-
kowych oraz szczepienia poekspozy-
cyjne powinny byæ prowadzone na
dotychczasowych zasadach.

Powiatowe stacje sanitarno-epide-
miologiczne powinny wydawaæ
szczepionki bez ograniczeñ i na za-
sadach dotychczasowej dystrybucji.

W nawi¹zaniu do rekomendacji ministra zdrowia, g³ówne-
go inspektora sanitarnego oraz konsultantów krajowych
w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neona-
tologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szcze-
pieñ obowi¹zkowych w ramach Programu Szczepieñ
Ochronnych u Dzieci do 18 kwietnia 2020 r. minister zdro-
wia oraz g³ówny inspektor sanitarny, w oparciu o stanowi-
sko Zespo³u ds. Szczepieñ Ochronnych oraz Polskiego

Epidemia koronawirusa
spowodowała, że środowi-
sko lekarskie przestraszyło
się szczepień. Czy słusznie?

Towarzystwa Wakcynologii i kluczowych instytucji zdro-
wia publicznego (WHO, CDS, NHS, NCIRS), zalecaj¹
wznowienie realizacji wszystkich szczepieñ obowi¹zko-
wych w ramach Programu Szczepieñ Ochronnych u Dzieci
z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa, ze szczególnym
uwzglêdnieniem:

1. szczepieñ na oddzia³ach noworodkowych,

2. szczepieñ obowi¹zkowych, które zgodnie z PSO powinny
byæ wykonane do 24. miesi¹ca ¿ycia,

3. szczepieñ z uwzglêdnieniem indywidualnych sytuacji
dzieci z chorobami przewlek³ymi, dla których istniej¹
szczególne wskazania zdrowotne do szczepieñ,

4. szczepieñ poekspozycyjnych przeciw wœciekliŸnie,
tê¿cowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, wed³ug
wskazañ medycznych dla wszystkich grup wiekowych,

5. realizacji innych szczepieñ ochronnych, których
koniecznoœæ wykonania lub dokoñczenia
wynika z charakterystyki produktu leczniczego.

Chcia³bym mocno podkreœliæ, ¿e lekarze, który szczepi¹
swoich pacjentów, wykonuj¹ te  zadania  równie¿
w sezonie infekcyjnym. W tym czasie borykamy siê
z wieloma patogenami powszechnie wystêpuj¹cymi
w œrodowisku. Niemniej jednak nie ma potrzeby rezygno-
waæ ze szczepieñ podczas sezonu infekcyjnego. Takie jest
obecne zalecenie g³ównego inspektora sanitarnego po
uwzglêdnieniu opinii ekspertów.

Nie nale¿y obawiaæ siê szczepieñ. To wiedza lekarza sprawia,
¿e pacjenci czuj¹ siê bezpiecznie podczas ich wykonywania.
Zaufanie do lekarza jest bardzo du¿e, dlatego warto przekonaæ
pacjentów do poddawania siê szczepieniom obowi¹zkowym
wraz ze szczepieniami zalecanymi (szczególnie przeciw me-
ningokokom, rotawirusom) zgodnie z PSO podczas jednej wi-
zyty. To dla bezpieczeñstwa pacjentów nale¿y ograniczyæ licz-
bê wizyt i podczas jednej wykonywaæ dopuszczaln¹
maksymaln¹ liczbê szczepieñ. Mno¿enie wizyt zwiêksza ryzy-
ko epidemiologiczne dla pacjentów i personelu.

W piœmiennictwie medycznym podaje siê, ¿e organizm dziecka
jest w stanie odpowiedzieæ na ponad 10 tys. ró¿nych antyge-
nów jednoczeœnie, a szczepionki podawane niemowlêciu
w pierwszym pó³roczu ¿ycia anga¿uj¹ poni¿ej 0,01 proc. zdol-
noœci reagowania jego uk³adu immunologicznego. �
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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.
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W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – MAZOWSZE

NOWATORSKA METODA TRANSPLANTACJI

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplanta-
cyjnej i W¹troby CSK UCK WUM, kierowanej przez
prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonano transplantacjê
w¹troby z wykorzystaniem mechanicznej pozaustrojo-
wej perfuzji i oksygenacji w¹troby w hipotermii, tzw.
D-HOPE (dual hypothermic oxygenated perfusion).
Narz¹d pobrany od zmar³ego dawcy po przetransporto-
waniu do kliniki zosta³ poddany 2,5-godzinnej mecha-
nicznej perfuzji w technologii Liver Assist. Po prze-
szczepieniu w¹troba podjê³a dzia³anie, a parametry
hemodynamiczne i biochemiczne wydolnoœci graftu by³y
znakomite. 59-letni biorca w bardzo dobrym stanie zo-
sta³ wypisany do domu. Jest pierwszym w Polsce pa-
cjentem, któremu przeszczepiono w¹trobê opisan¹ me-
tod¹, a klinika, jako pierwsza w kraju, do³¹czy³a do
grupy oœrodków transplantacyjnych z ró¿nych pañstw
wykorzystuj¹cych takie rozwi¹zanie.

DEPRESJA I MACIERZYÑSTWO

SP ZOZ w Miñsku Mazowieckim przyst¹pi³ do progra-
mu na rzecz edukacji i profilaktyki poporodowej. G³ów-
nym celem projektu jest wykrywanie depresji poporo-
dowej ,  zwiêkszenie  odsetka kobiet  z  wczeœnie
rozpoznan¹ depresj¹, a tak¿e pomoc paniom przez
pierwszych 12 miesiêcy macierzyñstwa. Wsparciem

psychologicznym zostan¹ objête kobiety zakwalifiko-
wane do tej formy pomocy podczas badañ przesiewo-
wych prowadzonych przez pielêgniarki i po³o¿ne. Pro-
gram jest realizowany w ramach wspó³pracy z Centrum
Medycznym „¯elazna”.

WSPARCIE DLA MAZOWSZA

Samorz¹d województwa rozdzieli³ ponad 224,9 mln z³
z europejskich funduszy przeznaczonych na zakup
sprzêtu i œrodków ochrony w walce z koronawirusem.
Z pomocy skorzysta³o 75 szpitali, zak³adów opieki zdro-
wotnej oraz stacji pogotowia ratunkowego m.in. w War-
szawie, Radomiu, Grójcu, Nowym Dworze Mazowiec-
kim, Siedlcach, Soko³owie Podlaskim, Ostro³êce,
Wo³ominie, Wyszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Kon-
stancinie-Jeziornie, Nowym Mieœcie nad Pilic¹, Prza-
snyszu, M³awie, Garwolinie, P³oñsku, Ciechanowie,
P³ocku. £¹cznie mazowieckie placówki otrzymaj¹ m.in.:
70 respiratorów, 5 ambulansów, 120 ³ó¿ek szpitalnych
i do intensywnej terapii, 182 kardiomonitory, 16 defi-
brylatorów i 14 aparatów rentgenowskich, 27 mln sztuk
œrodków ochrony indywidualnej (np. maseczek, kom-
binezonów, przy³bic, rêkawiczek, œrodków dezynfeku-
j¹cych), 1090 termometrów bezdotykowych, a tak¿e 20
zestawów do bezdotykowego pomiaru temperatury.

KARETKI DLA „MEDITRANSU”

Szeœæ nowych ambulansów zast¹pi³o wys³u¿one pojazdy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Medycznego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie. Karetki
wyposa¿one s¹ w nowoczesny sprzêt medyczny, m.in. defi-
brylator i respirator transportowy oraz urz¹dzenie do me-
chanicznej kompresji klatki piersiowej. Ambulansy kosz-
towa³y ponad 3,2 mln z³, a zosta³y nabyte za w³asne œrodki
pogotowia. Planowany jest zakup kolejnych dziesiêciu.

SPO£ECZNA ZBIÓRKA

Na Oddzia³ Anestezjologii i Intensywnej Terapii Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego trafi³y dwa nowe i bar-
dzo potrzebne respiratory. Ich zakup by³ mo¿liwy w efek-
cie spo³ecznej zbiórki zorganizowanej przez Caritas
Diecezji Radomskiej. Dziêki ofiarnoœci wp³acaj¹cych ze-
brano 105 tys. z³. Ca³a kwota zosta³a przeznaczona na
zakup sprzêtu ratuj¹cego ¿ycie osobom z niewydolno-
œci¹ oddechow¹ spowodowan¹ koronawirusem. �
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Polacy zaczęli myć ręce

Od stycznia do koñca czerwca zanotowano o 886 mniej ni¿
w roku ubieg³ym przypadków salmonellozy, o 1627 mniej bak-
teryjnych zaka¿eñ jelitowych, a¿ cztery razy mniej wirusó-
wek jelitowych oraz siedem razy mniej wirusowego zapale-
nia w¹troby (WZW) typu A. Wszystkie wymienione
schorzenia to tzw. choroby brudnych r¹k, przenoszone drog¹
pokarmow¹ przez spo¿ycie zaka¿onych pokarmów i p³ynów.
„To dobitnie pokazuje, ¿e Polacy do tej pory nie myli r¹k.

Zaczêli dopiero, kiedy ten podstawowy zabieg higieniczny sta³

siê »urzêdowym obowi¹zkiem«” – komentuje w wywiadzie
dla „Rzeczpospolitej” dr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierow-
nik Kliniki Pediatrii z Oddzia³em Obserwacyjnym na War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym.

„Antyszczepionkowcy powinni płacić

za leczenie, nie tylko własne”

Prof. Krzysztof Simon, ordynator Oddzia³u ZakaŸnego Szpi-
tala przy ul. Koszarowej we Wroc³awiu, ubolewa nad tym,
¿e w Polsce dopuszcza siê g³upstwa i bzdury wyg³a-
szane przez przedstawicieli ruchów antyszcze-
pionkowych. – Pañstwo, niezale¿nie od tego,

kto rz¹dzi, powinno walczyæ z tego rodzaju po-

gl¹dami, bo to zachowania antyspo³eczne

(...). Ka¿dy mo¿e decydowaæ, czy siê szcze-

piæ, ale musi w zwi¹zku z tym podj¹æ ryzyko,

¿e jak zachoruje, sam zap³aci za leczenie

– twierdzi specjalista. Wed³ug niego osoba od-
mawiaj¹ca szczepieñ powinna te¿ ponosiæ
dalej id¹ce finansowe konsekwencje swo-
jej decyzji. – Jak zakazi inn¹ osobê,

która nie mo¿e byæ szczepiona, bo ma

niedobór odpornoœci i ¿yje tylko dla-

tego, ¿e w œrodowisku nie ma danej

choroby, niech p³aci jej odszkodowa-

nie. Jeœli ta osoba bêdzie mieæ ciê¿ki

uraz pochorobowy, niech p³aci za jej

opiekê i rentê. Nie mo¿e byæ tak, ¿e siê

nie szczepi, zaka¿a inne osoby, a inni oby-

watele niech siê martwi¹ i sk³adaj¹ siê na lecze-

nie razem z pañstwem – uwa¿a prof. Simon.

Przysięga Hipokratesa po szwedzku

Prawie po³owa dotychczasowych ofiar COVID-19 w Szwecji
mieszka³a w domach opieki, a 70 proc. zgonów wœród pen-
sjonariuszy mia³o miejsce w 40 gminach. Przeprowadzona
w placówkach opiekuñczych kontrola Inspekcji ds. S³u¿by
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej wykaza³a, ¿e w 91 domach opie-
ki nad osobami starszymi dosz³o do „powa¿nych niedoci¹-
gniêæ” oraz nieprawid³owoœci. – Wykryliœmy przypadki nie-

dokonania indywidualnej oceny stanu zdrowia pensjonariuszy

i zastosowania wobec nich ogólnej procedury, nieodpowia-

daj¹cej ich potrzebom – oznajmi³a szefowa instytucji Sofia
Wallstroem.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE – POLSKA I ŚWIAT

Przy opracowaniu doniesieñ korzysta³em z serwisów: nauka.pap.com.pl, gazetaprawna.pl, rp.pl, wyborcza.pl, reuters.com, www.medrxiv.org, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Tak reanimowali w Hiszpanii...

– Z obserwacji Hiszpañskiego Towarzystwa Kardiologicz-

nego (SEC) wynika, ¿e w okresie pandemii w tym kraju

u ponad po³owy zmar³ych wskutek nag³ego zatrzymania

akcji serca nie podjêto reanimacji – powiedzia³ w rozmo-
wie z madryck¹ rozg³oœni¹ COPE dr Pablo Jorge z SEC.
Doda³, ¿e nag³e zatrzymanie kr¹¿enia mia³o czêsto zwi¹-
zek z zachorowaniem na COVID-19. Dr Jorge podkreœli³,
¿e obserwacje naukowców z SEC s¹ zbie¿ne z innymi ba-
daniami lekarzy zajmuj¹cych siê kardiologi¹, m.in.
z W³och oraz Francji. Hiszpañski kardiolog przypomnia³
m.in. o opublikowanym w czasopiœmie naukowym „New
England Journal of Medicine” studium z w³oskiej Lom-
bardii, z którego wynika, ¿e w tej mocno doœwiadczonej
przez COVID-19 czêœci Italii 55 proc. osób z nag³ym za-
trzymaniem pracy serca nie udzielono pomocy w formie
reanimacji.

Koronawirus wcale nie osłabł

– Koronawirus ma dalej tê sam¹ si³ê, ale jest go mniej

i w mniejszych dawkach dociera do ludzi – mówi
mieszkaj¹ca we W³oszech od wielu lat polska lekarz
kardiolog Joanna Heyman-Salvade z Mediolanu,
odnosz¹c siê do szeroko dyskutowanej obecnie
kwestii notowanego tam wzrostu liczby l¿ejszych
infekcji. Opisuj¹c sytuacjê w mediolañskich szpi-
talach, Heyman-Salvade podkreœla, ¿e w wielu s¹
bardzo du¿e zaleg³oœci w operacjach, wiêc kiero-

wani s¹ na nie niemal wy³¹cznie chorzy w nag³ych
przypadkach.

USA opuściły WHO

Prezydent Donald Trump wycofa³
Stany Zjednoczone ze Œwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO). Od
pocz¹tku sugerowa³, ¿e WHO nie

ostrzeg³a œwiata wystarczaj¹co wcze-
œnie przed pandemi¹ wirusa SARS-

-CoV-2. Zarzuca³ jej tak¿e, ¿e jest „skoncentro-

wana na Chinach” i nie wyda³a zalecenia, by kraj ten
zamkn¹³ granice.

Czerwone światło poprawia wzrok

Patrzenie na ciemnoczerwone œwiat³o przez 3 minuty dzien-
nie korzystnie wp³ywa na s³abn¹cy z wiekiem wzrok – in-
formuj¹ naukowcy w czasopiœmie „Journals of Gerontolo-
gy”. Pierwsze tego rodzaju badania na ludziach
przeprowadzili lekarze z University College London. Ich
zdaniem tak prosta i tania metoda mog³aby pomóc milio-
nom osób w warunkach domowych, bo cena czerwonej la-
tarki czy lampki LED to zaledwie kilkanaœcie dolarów.�

Jaros³aw Kosiaty
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A
 gdyby tak co tydzieñ pojawia³y siê

komunikaty na temat raka: mamy

375 zdiagnozowanych nowych

przypadków zachorowania na raka; w tym

tygodniu zmar³o na raka ponad 2 tys. osób,

w tym 16 kobiet na raka piersi; w ca³ym

kraju na raka choruje ponad milion lu-

dzi...” – niedawno wpis o takiej treœci
zamieœci³a na Twitterze Dorota Koryciñ-
ska, prezes Ogólnopolskiej Federacji
Onkologicznej.

Podkreœlmy: statystyki dotycz¹ce nowo-
tworów s¹ nieporównywalnie bardziej
zatrwa¿aj¹ce ni¿ informacje o liczbie za-

ka¿eñ i ofiar epidemii koronawirusa w Polsce. Nale¿y oczy-
wiœcie zastrzec, ¿e w ¿adnym stopniu nie wolno lekcewa-
¿yæ zagro¿enia, jakie stanowi COVID-19, choæ niestety
takie porównania s³u¿¹ tak¿e koronasceptykom, czyli oso-
bom podwa¿aj¹cym zasadnoœæ obostrzeñ epidemicznych
albo w ogóle istnienie zagro¿enia koronawirusem. Osoby
te nie rozumiej¹ prostej zale¿noœci – ofiar epidemii jest
znacznie mniej w³aœnie dlatego, ¿e z ni¹ aktywnie walczy-
my. Nie tylko lekarze, ale tak¿e obywatele, przynajmniej
ci, którzy rygorów sanitarnych przestrzegaj¹. Stosowanie
profilaktyki koronawirusowej jest wiêc doœæ powszechne,
czego nie mo¿na powiedzieæ o profilaktyce onkologicznej
czy wielu innych chorób.

Nawiasem mówi¹c, paradoks zatrwa¿aj¹cych statystyk, które
nie przebijaj¹ siê do spo³ecznej œwiadomoœci, nie dotyczy wy-
³¹cznie chorób. Jeœli porównaæ liczbê ofiar epidemii np.
z liczb¹ œmiertelnych ofiar wypadków drogowych, oka¿e siê,
¿e nie ró¿ni¹ siê znacz¹co. Tak¿e i tu brakuje „profilaktyki”,
bo nieprzestrzeganie ograniczeñ prêdkoœci jest na polskich dro-
gach powszechne, a zbyt szybka jazda wed³ug policji zwykle
stanowi przyczynê wypadku. A jednak informacje o statysty-
kach drogowych pojawiaj¹ siê z rzadka, przede wszystkim przy
okazji d³ugich weekendów, kiedy organizuje siê wzmo¿one
kontrole drogowe.

MICHA£ NIEPYTALSKI

Milion – to statystyka

Mobilizacja instytucji państwowych i społeczne

zainteresowanie jedną z jej gałęzi (ostatnio

chorobami zakaźnymi) jest zjawiskiem nader

pożądanym dla systemu ochrony zdrowia.

Ale dlaczego inne choroby niż COVID-19

takiego zainteresowania nie budzą, skoro sta-

tystyki ich dotyczące są także przerażające?

„

NASTROJE SPOŁECZNE
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Zatem dlaczego tak siê dzieje? Rzecz jasna nie wynika to
z jakiejœ tajemniczej chêci mediów i dziennikarzy do zaklina-
nia rzeczywistoœci, do przekonywania, ¿e œwiat jest bardziej
ró¿owy ni¿ siê wydaje. Wiadomo, ¿e z regu³y jest wrêcz prze-
ciwnie – obowi¹zuje stara zasada „krew na pierwsz¹ stronê”.
Dlaczego zatem krew ofiar wypadków drogowych czy nowo-
tworów siê nie przebija? OdpowiedŸ jest prozaiczna – bo ma³o
kogo to interesuje. Znacznie bardziej skomplikowane jest
wyjaœnienie, czemu tego zainteresowania brak.

Potwór w szafie

By to zrozumieæ, trzeba przeanalizowaæ, dlaczego w³aœciwie
koronawirus wzbudzi³ tak ogromny lêk na œwiecie. Pojêcie to
w globalnej œwiadomoœci pojawi³o siê na pocz¹tku roku, kie-
dy z niepokojem przyjmowaliœmy informacje o rosn¹cej licz-
bie przypadków zachorowañ i zgonów w Chinach. Potem
z lêkiem s³uchaliœmy doniesieñ o pojedynczych zaka¿onych
i zmar³ych w innych krajach, coraz
bli¿szych polskiej granicy. W koñcu
zaczê³o nas ogarniaæ przera¿enie, bo
i w naszym kraju pojawi³ siê COVID-
-19. Scenariusz jak z horroru. Faktycz-
nie zadzia³a³ efekt psychologiczny,
wykorzystywany przez scenarzystów
filmów grozy. „Gdy zdaje nam siê,

¿e czyha na nas potwór z szafy, ale

czyha nie wiadomo gdzie, to lêk siê

nasila” – wyjaœnia³ na pocz¹tku epi-
demii na ³amach „USA Today” spe-
cjalista ds. komunikacji zagro¿eñ
David Ropeik. Jego zdaniem to w³a-
œnie lêk przed nieznanym spowodo-
wa³ wiosn¹ tego roku, ¿e ludzie na
ca³ym œwiecie dali siê wystraszyæ.
I nie ma w tym nic z³ego. Ów strach spowodowa³, ¿e bardziej
przestrzegaliœmy zasad bezpieczeñstwa, do tego stopnia, ¿e
nawet zakaz wstêpu do lasów (dziœ wiemy, ¿e nieuzasadnio-
ny) zosta³ wprawdzie uznany za absurdalny, ale nie spotka³
siê z masowym bojkotem.

Na pocz¹tku epidemii nie tylko szary obywatel niewiele wie-
dzia³ o niebezpiecznym wirusie, ale tak¿e rz¹dy i naukowcy.
Owa niepewnoœæ by³a widoczna w wypowiedziach publicz-
nych. Nastrój podsyca³y media potêguj¹ce chaos informacyj-
ny spekulacjami np. na temat pochodzenia wirusa. Statystyki
nowych zaka¿onych i zgonów by³y zapamiêtywane niczym
d³ugoœci skoków Adama Ma³ysza w najlepszych latach jego
kariery sportowej. Dziœ wzbudzaj¹ szersze zainteresowanie,
wy³¹cznie jeœli w znacz¹cy sposób ró¿ni¹ siê od wczeœniej-
szych. Naukowcy wci¹¿ wiedz¹ o COVID-19 zbyt ma³o, by
z nim skutecznie walczyæ, lecz dla znacznej czêœci spo³eczeñ-
stwa potwór ju¿ wyszed³ z szafy, przywita³ siê i sprawia wra-
¿enie ca³kiem niegroŸnego wspó³lokatora. Prof. Wojciech
Kulesza, psycholog z Uniwersytetu SWPS, wyjaœnia, ¿e mamy
do czynienia ze zjawiskiem habituacji. „Dzia³a to podobnie

jak wskoczenie do zimnej wody – po chwili szok mija, gdy¿

przyzwyczajmy siê do bodŸca” – t³umaczy naukowiec.

Ile wart jest strach?

Uczucie strachu jest jednym z ewolucyjnych sposobów na-
szego przystosowania do ¿ycia w naturze. Lêk przed niezna-
nym chroni³ przed zapuszczaniem siê w niezbadane zak¹tki
pradawnej puszczy, przed b³¹dzeniem w mroku, kiedy ¿eruj¹
drapie¿niki. Wspó³czesny lêk przed nieznanym tak¿e ma w³a-
œciwoœci ochronne. Dlatego warto pracowaæ nad jego wyko-
rzystywaniem systemowym, by zwiêkszaæ zainteresowanie
profilaktyk¹ innych chorób. Zdaniem Wojciecha Kuleszy jed-
nym z rozwi¹zañ jest zmiana formy podawania liczby osób
dotkniêtych dan¹ przypad³oœci¹. „Zamiast mówiæ, ile dok³ad-

nie osób umiera na jak¹œ chorobê, tak¹ wiadomoœæ mo¿na

przekazaæ bardziej obrazowo – np. ¿e zmar³o tyle dzieci, ile

mieœci siê w autobusie wioz¹cym je na wycieczkê – wyja-
œnia. – Po drugie nale¿y przedstawiaæ zagro¿enia nie w spo-

sób abstrakcyjny, ale taki, by ludzie uwierzyli, ¿e ich tak¿e

dotycz¹”.

Takie rozwi¹zanie ma jednak krót-
kotrwa³¹ skutecznoœæ. Prof. Kulesza
zauwa¿a, ¿e gdyby ktoœ opracowa³
uniwersalny model zmiennej narra-
cji pozwalaj¹cy unikn¹æ ci¹g³ej ha-
bituacji, zas³u¿y³by na Nagrodê No-
bla. Przyk³adem tych trudnoœci jest
trwaj¹ca od lat walka z uzale¿nie-
niem od papierosów. Có¿ z tego, ¿e
na opakowaniach pojawi³y siê
ostrze¿enia, i¿ palenie powoduje nie-
zliczon¹ liczbê chorób, a potem tak-
¿e fotografie przedstawiaj¹ce orga-
ny palaczy b¹dŸ ludzi umieraj¹cych
na choroby wywo³ywane przez sub-
stancje smoliste, skoro na d³u¿sz¹

metê nie przynios³y znacz¹cego zmniejszenia liczby pala-
czy, a nawet pogorszenia subiektywnych odczuæ wzglêdem
nikotynizmu. Prof. Wojciech Kulesza przekonuje, ¿e w tym
przypadku zastosowanie znajduje tak¿e psychologiczna teo-
ria opanowywania trwogi, a konkretnie jej czêœæ mówi¹ca
o tym, ¿e jeœli za bardzo siê przestraszymy, to po prostu od-
wracamy wzrok. Zarówno fizycznie, jak i metaforycznie –
udajemy, ¿e zagro¿enia nie ma.

Dlatego zarz¹dzanie strachem, jeœli ma byæ konstruktywne,
nale¿y realizowaæ z wyczuciem. Wed³ug wspomnianej teorii
mo¿na bowiem opanowaæ trwogê tak¿e w inny sposób – na-
tychmiast zredukowaæ j¹ dzia³aniem. I tu wa¿na jest rola le-
karzy. Jeœli mówi¹ o zagro¿eniu i wywo³aj¹ lêk, musz¹ jedno-
czeœnie wskazaæ sposób, jak sobie z tym lêkiem radziæ
– poddaj¹c siê badaniom, podejmuj¹c terapiê itd. Równie du¿e
znaczenie ma to, czy osoba, która mówi o zagro¿eniach, jest
w tym wiarygodna np. przez w³asny stosunek do nich. „Przede

wszystkim trzeba dawaæ przyk³ad, a przecie¿ nieraz sami le-

karze i zarz¹dzaj¹cy pañstwem nie stosuj¹ siê do w³asnych

zaleceñ” – podkreœla prof. Wojciech Kulesza. Trudno wiêc
oczekiwaæ od pacjentów, by w takich sytuacjach traktowali
owe zalecenia powa¿nie. �

Naukowcy wciąż wiedzą

o COVID-19 zbyt mało,

by z nim skutecznie walczyć,

lecz dla znacznej części

społeczeństwa potwór już

wyszedł z szafy, przywitał się

i sprawia wrażenie całkiem

niegroźnego współlokatora.
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Zdrowy przekaz
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Mija rok od pocz¹tku kampanii spo-

³ecznej Narodowy Kryzys Zdrowia.

Ponadto pandemia pokaza³a, ¿e

ochrona zdrowia jest spraw¹ wa¿n¹.

Pojawia siê pytanie, czy kampanie

spo³eczne s¹ potrzebne, czy rzeczy

oczywiste dla lekarzy warto z ich

pomoc¹ dobitnie artyku³owaæ?

W jaki sposób można wpłynąć na postawy społeczne i jak prze-

konywać, że system ochrony zdrowia wymaga uzdrowienia?

Jak w świadomości społecznej kreować wizerunek lekarza?

Lekarze – w zależności od okoliczności – okrzykiwani są bohate-

rami bądź antybohaterami, co obserwowaliśmy i obserwujemy

podczas epidemii koronawirusa. W rubryce „Zabiegi wizerunko-

we” rozmowa Renaty Jeziółkowskiej z Maciejem Orłosiem.

Oczywiœcie, ¿e s¹ potrzebne,
zw³aszcza gdy dotycz¹ tak
wa¿nej sprawy jak ochrona

zdrowia. Poziom ochrony zdrowia
w Polsce nie jest dobry, to wiadomo,
i potrzebne s¹ zmiany. Politycy ca³y czas
mówi¹ o ró¿nych rzeczach, ale akurat
o ochronie zdrowia rzadko siê s³yszy.

Tyle ¿e gdy przysz³a pandemia, pojawi-
³y siê brawa dla medyków… Ale te¿ hejt,
który jest przera¿aj¹cy – np. kiedy miesz-
kañcy bloku za¿yczyli sobie, ¿eby pie-
lêgniarka nie przychodzi³a na noc do
domu, bo pracuje w szpitalu, gdzie mo¿e
byæ COVID. W tym zakresie kampanie
spo³eczne s¹ bardzo potrzebne. Tylko
pytanie, do kogo taka kampania jest skie-
rowana. Jeœli chodzi w niej o szacunek
do lekarzy i ochrony zdrowia w ogóle,
powinna byæ skierowana do narodu, do
Polaków. Natomiast jeœli chodzi o uzdro-
wienie systemu ochrony zdrowia, powin-
na byæ skierowana do rz¹dz¹cych, bo to
oni mog¹ poprawiæ system.

Czy presja spo³eczna przynosi efek-

ty? Czy kampani¹ spo³eczn¹ mo¿na

cokolwiek wymusiæ na politykach?

Widzê to tak, ¿e pacjenci i lekarze zo-
stali pozostawieni sami sobie. W czasie
kampanii wyborczej wszystko toczy³o
siê nieco inaczej, inne s¹ w takich oko-
licznoœciach priorytety, czêœæ spraw
schodzi na bok. Oczywiœcie, je¿eli bêd¹
kolejne fale epidemii (oby nie by³o!),
temat ochrony zdrowia bêdzie wraca³.
Natomiast mam poczucie, ¿e w przeciw-
nym razie, je¿eli nic nie bêdzie siê ro-
biæ, zostaniemy nadal pozostawieni sami
sobie – pacjenci i lekarze. Dalej bêdzie-
my przychodziæ do szpitali, które s¹ za-
niedbane. Nadal bêdziemy czekaæ na
zabiegi po kilka, kilkanaœcie miesiêcy,
a mo¿e nawet kilka lat, albo korzystaæ
z prywatnej opieki zdrowotnej. Lekarze
bêd¹ przemêczeni, poirytowani. Pacjen-
ci bêd¹ mieli w szpitalach kiepskie wa-
runki itd. Potrzebna jest ogólnopolska
dyskusja dotycz¹ca ochrony zdrowia,
inspiracja do debat w stacjach telewizyj-
nych, radiowych, w Internecie, zaanga-
¿owanie np. youtuberów, infuecerów
z najwiêkszymi zasiêgami.

Na ile kwestia zdrowia w kampanii

spo³ecznej mo¿e w ogóle siê przebiæ

i wywo³aæ jak¹kolwiek reakcjê?

Zdrowie wydaje siê tematem bliskim

ka¿demu, nieobojêtnym, najwa¿niej-

szym, a mimo to sytuacja siê nie

poprawia, panuje marazm.

W³aœnie, ciekawe dlaczego tak jest…
Mówi siê przecie¿, ¿e zdrowie jest
najwa¿niejsze, oby tylko zdrowia nie
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zabrak³o itp. Mo¿e jednak panuje prze-
konanie, ¿e jakoœ to bêdzie, ¿e jeœli za-
chorujemy, jest prywatna ochrona zdro-
wia, leczenie zagranic¹ – oczywiœcie,
je¿eli kogoœ na nie staæ.

Wizerunek bywa uzale¿niony od

okolicznoœci. W standardowych

okolicznoœciach lekarze zmagaj¹ siê

z krzywdz¹cymi stereotypami, nato-

miast w sytuacjach wyj¹tkowych

– jak epidemia – staj¹ siê na chwilê

bohaterami. Tylko na chwilê.

To jest nies³uszne i nie powinno mieæ
miejsca. Zjawisko dotyczy pewnych
grup zawodowych, które powinny byæ
ca³y czas doceniane i pracowaæ w do-
brych warunkach, w³aœnie lekarzy,
nauczycieli, przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwoœci, osób zajmuj¹cych siê
bezpieczeñstwem. Zamiast braw dajmy
im dobre warunki pracy. Na pewno mniej
zale¿y im na oklaskach, które s¹ chwi-
lowe. A poza tym, to jest ich praca, ich
codziennoœæ i niech w tej codziennoœci
maj¹ dobre warunki. Od tego jest pañ-
stwo, a nie np. WOŒP czy zbiórki spo-
³eczne, którymi czêsto ratowana jest sy-
tuacja finansowa. Tak nie powinno byæ.
Sam jestem zalewany proœbami o upu-
blicznianie informacji o zbiórkach,
czêsto na rzecz dzieci, które wymagaj¹
operacji zagranic¹, bo polscy lekarze
roz³o¿yli rêce, nie mogli nic zrobiæ, bo
zabiegu nie refunduje NFZ. Wiadomo,
nie jesteœmy jeszcze najbogatszym kra-
jem, jednak zdrowie powinno byæ prio-
rytetem.

Docenianie bohaterów wynika

z kreowania takiego wizerunku

w mediach. W jakim stopniu media

oddzia³uj¹ na postrzeganie innych

jako autorytety? Czy narracja

w przestrzeni publicznej na to

wp³ywa?

Nale¿ê do osób, które maj¹ dystans do
rzeczywistoœci. Widzê na ogó³ prozê
¿ycia, z bohaterstwem mamy do czynie-
nia od czasu do czasu i dla tych bohate-
rów niewiele z tego wynika. Mi³o dostaæ
brawa, jak wtedy, kiedy ludzie wychodzili
na balkony i bili brawo pracownikom
ochrony zdrowia. Ale nie o to chodzi.
Chodzi o codziennoœæ, czyli dobre wa-
runki pracy, przyzwoite zarobki, bezpie-

czeñstwo. A to ma zapewniæ pañstwo. To
tak jakby biæ brawo policjantom czy na-
uczycielom. Czasem dostaj¹ kwiaty, ale
co z tego, skoro system szwankuje. Lu-
dzie oklaskuj¹ jednego, zaraz potem
kogoœ innego, a ci bohaterowie zostaj¹ ze
swoj¹ codziennoœci¹. Musi byæ sprawny
system i zapewnione jego funkcjonowa-
nie. Ale to jest mniej spektakularne ni¿
populistyczne decyzje. Tymczasem popu-
lizm to jest droga donik¹d, gra na prze-
trwanie od kadencji do kadencji. Trzeba
mocno walczyæ o skupienie uwagi na nie-
populistycznych tematach.

Czyli mo¿na wnioskowaæ, ¿e temat

zdrowia nie jest wystarczaj¹co

chwytliwy, ¿eby go wykorzystaæ

w grze politycznej? Zbyt trudny

i nieefektowny?

Tak. Ale dlaczego tak jest, tego w³aœnie
nie wiem. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
temat jest bardzo noœny, bo przecie¿ nie
ma nic cenniejszego od zdrowia. Nie
znam cz³owieka, który by nie chcia³ byæ
zdrowy. Ale mo¿emy te¿ pytaæ np.
o smog. Dlaczego Polacy nie walcz¹ ze
smogiem, skoro wiadomo, ¿e jest bar-
dzo szkodliwy. Mo¿e nie wiedz¹? Mo¿e
maj¹ to w nosie? Na zasadzie, ¿e prze-
cie¿ jakoœ z tym smogiem ¿yjemy. Mo¿e
to brzmi jak zbyt wyœwiechtany frazes
– b¹dŸmy zdrowi. Przecie¿ generalnie je-
steœmy zdrowi, no powiedzmy, ¿e bab-
cia trochê choruje, starsza osoba. Lu-
dziom siê burzy krew dopiero, kiedy
dzieje siê coœ naprawdê powa¿nego, zde-
rzaj¹ siê z rzeczywistoœci¹ szpitaln¹, sys-
temow¹. Jad¹ i czekaj¹ piêæ godzin. Po-
tem ktoœ z bliskich l¹duje na korytarzu
albo w sali, gdzie jest wiele innych osób.
Panuje upa³, bo jest lato, a okna nie mo¿-
na otworzyæ.

Na lekarzach odbija siê frustracja

pacjentów. Trzeba siê jakoœ odnaleŸæ

w tej sytuacji. Czy uœwiadamianie

problemów systemowych, t³umacze-

nie ma sens?

Je¿eli obie strony zaczn¹ na siebie war-
czeæ, to ogólnie jest s³abo. Lekarz dla
pacjenta jest reprezentantem placówki
i systemu, do którego ów pacjent wkro-
czy³. W³aœciwie lekarz powinien robiæ
dobr¹ minê do z³ej gry ze wzglêdu na
dobro pacjenta, czyli na jego zdrowie

psychiczne, na to, ¿eby siê jak najmniej
denerwowa³. Wiem, ¿e to nie³atwe, ale
z perspektywy pacjenta tak jest. On jest
niezadowolony z warunków, ale mo¿e to
niwelowaæ dobra relacja z lekarzem, tro-
ska wyra¿ona przez lekarza, pielêgniar-
kê. To, ¿e lekarz prowadz¹cy bêdzie
przyjazny, powie coœ pozytywnego, jest
nies³ychanie wa¿ne. Nawet w z³ych wa-
runkach bêdzie on ogromnym wsparciem
dla pacjenta, pacjent bêdzie podbudowa-
ny, bêdzie mia³ wiêcej jasnych myœli.
I odwrotnie: je¿eli pacjentowi do tego
wszystkiego dorzuci siê jeszcze niemi-
³ego w jego ocenie lekarza, niezaintere-
sowanego, jedynie odwalaj¹cego swoj¹
robotê, pog³êbi siê z³y stan tego pacjen-
ta. Mówi siê, ¿e to, co siê dzieje w g³o-
wie i ciele, to naczynia po³¹czone.

Na ile wra¿enia wyniesione z me-

diów, ze stereotypów przek³adaj¹ siê

na relacje pacjent – lekarz? Czy np.

obraz lekarza bohatera pokazywany

w mediach mo¿e mieæ znaczenie, czy

licz¹ siê wy³¹cznie osobiste, bezpo-

œrednie doœwiadczenia?

Trudno jednoznacznie oceniæ, ale takie
obrazy maj¹ szansê trafiæ do ludzi. Byæ
mo¿e pomyœl¹ trochê inaczej ni¿ dotych-
czas, zmieni¹ zdanie, nabior¹ szacunku.
Natomiast je¿eli ju¿ po chwili nast¹pi
zderzenie z rzeczywistoœci¹ przecz¹c¹
dobremu wizerunkowi lekarza, który
zosta³ wykreowany przez media, to nic
z tego nie bêdzie. Przyk³adowo: podcho-
dzi pacjent z podziwem w oczach do le-
karza, bo w³aœnie siê nas³ucha³ w tele-
wizji, ¿e lekarze s¹ wa¿ni, ¿e to wa¿ny
zawód itd. Gdy ten lekarz na niego burk-
nie, ca³a praca na rzecz pozytywnego
wizerunku œrodowiska bêdzie zniweczo-
na. Podobnie kampania spo³eczna, ma-
j¹ca poprawiæ wizerunek œrodowiska le-
karskiego, je¿eli nie jest podparta
realnymi relacjami, dobr¹ komunikacj¹
lekarz – pacjent, mo¿e byæ niestety nie-
skuteczna. �

Wiadomo, nie jesteśmy

jeszcze najbogatszym

krajem, jednak zdrowie

powinno być priorytetem.
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Ustawa o zawodach

lekarza i lekarza dentysty

 O OIL w Warszawie w kontekœcie ustawy pisano m.in. na
portalu Podyplomie.pl: „Okrêgowa Izba Lekarska w Warsza-
wie po wejœciu w ¿ycie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty dokona³a jej podsumowania i zwróci³a siê do wszyst-
kich lekarzy o zg³aszanie pytañ. OIL w Warszawie zwraca
uwagê, ¿e ostateczny kszta³t znowelizowanej ustawy ró¿ni siê
nieco od wersji postulowanej. Ministerstwo Zdrowia, kieru-
j¹c projekt do Sejmu, czêœciowo wziê³o pod uwagê rozwi¹za-
nia zaproponowane w 2018 r. przez zespó³ powo³any przez
ministra, z³o¿ony z przedstawicieli œrodowisk medycznych.
PóŸniej projekt uleg³ dalszej ewolucji w procesie legislacyj-
nym. Burzliwa batalia jednak dobieg³a koñca i mimo wszyst-
ko lista spraw, które uda³o siê za³atwiæ, jest imponuj¹ca”.

 Komentarze przedstawicieli naszej izby na temat noweli-
zacji ustawy pojawi³y siê na ³amach „Dziennika Gazety

Prawnej”, gdzie odniesiono siê m.in. do zmian w systemie
szkolenia przysz³ych medyków. „W najwiêkszym stopniu od-
czuj¹ je obecni studenci, gdy¿ zmiany wejd¹ w ¿ycie do 2022 r.
Mam nadziejê, ¿e te, które zosta³y skopiowane z rekomendacji

zespo³u w Ministerstwie Zdrowia, któremu przewodniczy³em,
bêd¹ s³u¿y³y lekarzom, gdy¿ pochodz¹ z konsultacji w³aœnie
z nimi” – mówi³ wiceprezes Jaros³aw Biliñski. Natomiast pre-
zes £ukasz Jankowski podkreœli³: „Startowaliœmy z pracami
zespo³u ds. nowelizacji ustawy w momencie, w którym droga
m³odego lekarza do zakoñczenia szkolenia i zdobycia specjali-
zacji nie by³a, delikatnie mówi¹c, us³ana ró¿ami. Nabór na re-
zydentury by³ w znacznej mierze przypadkowy – mo¿na by³o
wybraæ tylko jedno miejsce w jednym województwie i w przy-
padku niepowodzenia kolejn¹ próbê podj¹æ za pó³ roku, miê-
dzy województwami istnia³y znacz¹ce ró¿nice w liczbie miejsc
i progach punktowych. System ca³kowicie uniemo¿liwia³ zmianê
rezydentury nawet kandydatom, którzy nie odnaleŸli siê w danej
specjalizacji. A o nadu¿yciach dotycz¹cych rozliczania czasu pra-
cy w kontekœcie dy¿urów medycznych mo¿na by³oby d³ugo mó-
wiæ. Nie wszystkie zapisy rekomendowane przez zespó³ wesz³y

w ¿ycie, wiele zmian wypaczono, ale czêœæ
trudnoœci uda³o siê zlikwidowaæ, czêœæ
niedostatków systemowych poprawiæ.
¯eby nie by³o w¹tpliwoœci – nadal zdoby-
cie w Polsce specjalizacji to czêsto droga
przez mêkê i jeszcze wiele aspektów szko-
lenia pozosta³o do zmiany”.

MEDIA

#W ETERZE

Koronawirus

 Niezmiennie tematem poruszanym w mediach jest epide-
mia koronawirusa. Prezes ORL mówi³ o niej m.in. na antenie
TVN24: – Kluczem do zwalczania pandemii jest wspó³dzia³a-

W wakacje nie mieliśmy przerwy

od epidemii ani od problemów

w ochronie zdrowia. Byliśmy więc

aktywni w mediach, by zabierać

głos w sprawach ważnych dla

lekarzy, środowisk medycznych

i pacjentów. Dziennikarze często

zwracali się do nas z pytaniami

o koronawirus, choć niezmiennie

podkreślamy, że podczas epidemii

inne choroby wcale nie zniknęły.

Mówiliśmy też m.in. o zmianach

w prawie, systemie, finansowaniu,

telemedycynie. W rubryce

#W_ETERZE przedstawiamy tylko

część wzmianek z mediów.

Gościliśmy w różnych ogólno-

polskich stacjach telewizyjnych,

rozgłośniach, cytowano nas

w gazetach i na portalach.
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w tym wieku ju¿ s¹ regu³¹”. Wypowiedzi przytaczano tak¿e
na biznesinfo.pl, wp.pl, antyradio.pl, kobieta.pl.

System

 W relacji z debaty pod egid¹ RPO „Problemy syste-

mowe w ochronie zdrowia” odbywaj¹cej siê w ramach

festiwalu Poland Rock wskazano, ¿e „Tomasz Imiela z ORL
w Warszawie zwróci³ uwagê na najs³absze ogniwa systemu
ochrony zdrowia: podstawow¹ opiekê zdrowotn¹, szpital-
ne izby przyjêæ i oddzia³y ratunkowe. O ile [placówki] POZ
poradzi³y sobie w koñcu i z lekarzami pierwszego kontaktu
zaczêliœmy siê kontaktowaæ na odleg³oœæ, to z izbami przy-
jêæ nadal jest problem. Procedury oceny stanu zdrowia zg³a-
szaj¹cych siê, koniecznoœæ stosowania œrodków ochrony
osobistej przez medyków po prostu opóŸniaj¹ pomoc, po
jak¹ ludzie siê zg³aszaj¹. Te wszystkie procedury nie s¹ opty-
malne. Szpitale, lekarze, pielêgniarze, sanitariusze sami
sobie radz¹. Dla POZ i izb przyjêæ zabrak³o sensownych
procedur dzia³ania i wytycznych. Ochrona zdrowia cierpi
na brak personelu – to najwyraŸniej zobaczyliœmy w DPS.
Opieka nad osobami przewlekle chorymi jest priorytetowa
i w to trzeba zainwestowaæ (niestety, nasze pañstwo prze-
gapi³o problem, bo mieszkañców DPS uwa¿a za pensjona-
riuszy, a nie pacjentów)”.

 Nasz komentarz dotycz¹cy przepracowania lekarzy za-
mieszczony zosta³ na portalu Prawo.pl: „Praca przez kil-
ka dób z rzêdu nie jest ju¿ tak powszechna wœród lekarzy
jak jeszcze kilka lat temu, kiedy nie by³o roku bez informa-
cji o lekarzu, który zmar³ na dy¿urze po kilku dniach nie-
przerwanej pracy. Jest wiêksza œwiadomoœæ prawna wœród
lekarzy, choæ byæ mo¿e takie przypadki nie s¹ zg³aszane do
izby” – mówi³ £ukasz Jankowski.

 W „Kurierze Medycznym” przytoczono komentarz wi-
ceprezesa ORL w Warszawie Jaros³awa Biliñskiego na te-
mat niedostatków kadrowych: „W obecnym systemie bra-
kuje 68 tys. lekarzy, ale po dobrej reformie, po zapewnieniu
pomocników – sekretarek, asystentów, techników – liczba,
któr¹ mamy teraz, mo¿e okazaæ siê wystarczaj¹ca. Tylko
niech ktoœ wreszcie siê okreœli i powie, do jakiego systemu
d¹¿ymy, do jakiego modelu”.

 O kwestiach podejmowania pracy przez cudzoziemców
w szpitalach w Polsce nasza izba wypowiedzia³a siê w Pra-

wo.pl: „– Nie do koñca rozumieliœmy mechanizm polega-
j¹cy na tym, ¿e w szpitalach mieliby pracowaæ lekarze
»dwóch prêdkoœci«. Polscy – na normalnych warunkach
oraz zagraniczni – z ograniczonym prawem wykonywania
zawodu – zdaniem przedstawiciela OIL w Warszawie przy-
gotowanie specjalizacyjne lekarzy zza wschodniej granicy
czasem niedomaga, a poszczególne izby lekarskie nie mia-
³yby nawet jak sprawdziæ kwalifikacji i umiejêtnoœci takich
lekarzy. – Dyplomów mo¿na z³o¿yæ kilka. Niemniej jednak
mieliœmy od dyrektorów szpitali pewne sygna³y o niekom-

nie obywateli i rz¹dz¹cych (…) dwie stro-
ny ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za to, co
siê dzieje – nie tylko obywatele, którzy
nosz¹ maseczki na brodach, ale te¿ oso-
by, które zarz¹dzaj¹ walk¹ z epidemi¹,
bo ci¹gle nie przedstawi³y planu dzia³añ.

 W TVN24 izba kilkakrotnie goœci³a w programie
„Wstajesz i weekend”. – Nasz lekarski punkt widzenia
ka¿e mówiæ o tym, ¿e nie mamy koñca epidemii i nie wie-
my, co za chwilê nast¹pi – tak w jednym z wydañ apelo-
waliœmy, by zdrowie dominowa³o nad polityk¹. Podczas
kolejnej rozmowy zwracaliœmy uwagê, ¿e nie ka¿dy
w Polsce spotka³ siê z osob¹ zaka¿on¹. – By³bym nawet
w stanie zrozumieæ tê zmianê podejœcia i zmianê emocji,
gdyby nie nios³a ze sob¹ nara¿ania innych. Dok³adnie tak
samo, jak ktoœ, kto nie zak³ada maseczki, wchodz¹c do
œrodków komunikacji miejskiej czy sklepów – zaznacza³
prezes ORL. W innym wywiadzie omawialiœmy problem
epidemii koronawirusa w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê se-
zonu grypowego oraz rozmawialiœmy o manifestacji me-
dyków zorganizowanej 8 sierpnia.

 Portal Polityka Zdrowotna opublikowa³ tekst mówi¹cy
o tym, ¿e rzecznik praw lekarza przy Okrêgowej Izbie Lekar-
skiej w Warszawie zwróci³ siê do MZ w sprawie placówek,
które nak³adaj¹ na lekarzy rezydentów podczas sta¿u specja-
lizacyjnego obowi¹zek wykonania testu PCR na obecnoœæ
koronawirusa na w³asny koszt. W artykule czytamy: „Rzecz-
nik praw lekarza wniós³ do ministra zdrowia o wszczêcie po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego w sprawie na³o¿enia na lekarzy
odbywaj¹cych szkolenie specjalizacyjne w ramach rezyden-
tury obowi¹zku wykazania siê negatywnym wynikiem testu

PCR na obecnoœæ SARS-CoV-2 (wykona-
nego 96 godzin przed rozpoczêciem sta-
¿u) oraz ponawiania testu co miesi¹c
w trakcie odbywania sta¿u. Rzecznik in-
terweniuje w sprawie obarczenia kosz-
tem wykonania testu lekarza – jak zazna-
cza – wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom”.

 W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mowa by³a o senio-
rach: „Ryzyko ciê¿kiego przebiegu choroby SARS-CoV-2
u osób starszych gwa³townie wzrasta, g³ównie ze wzglêdu na
mniejsz¹ wydolnoœæ organizmu i choroby wspó³istniej¹ce, które �
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petencji takich osób. Wystêpowali do nas o zgodê na udzia³
lekarza ze wschodu w konsylium lekarskim, a gdy ten chi-
rurg stawa³ do operacji, okazywa³o siê, ¿e nie ma potrzeb-
nych umiejêtnoœci”.

 W radiu TOK FM zabieraliœmy g³os w sprawie nak³a-
dów finansowych na ochronê zdrowia. „Mimo ¿e powsta-
je Fundusz Medyczny, mogê siê wrêcz za³o¿yæ, ¿e pieniê-
dzy wiêcej nie bêdzie. Panuje przekonanie, ¿e ten fundusz
to wyjêcie kawa³ka z ca³oœci tortu, czyli pieniêdzy, które
i tak by³yby przeznaczone na s³u¿bê zdrowia. I próbuje
siê nas przekonaæ, ¿e skoro ten tort zosta³ pokrojony, ca³y
bêdzie teraz smaczniejszy albo siê wrêcz powiêkszy.
W mojej ocenie tak niestety nie bêdzie, bo ten fundusz

w istocie nie zmienia finansowania, tyl-
ko przek³ada pieni¹dze z jednej kupki
na drug¹ – mówi³ prezes ORL w War-
szawie £ukasz Jankowski. W innej roz-
mowie w TOK FM komentowaliœmy
postulaty zwi¹zane z manifestacj¹
medyków.

 Kwestia wynagrodzeñ dla koronerów poruszana by³a na
³amach „Rynku Zdrowia”: „Jak podkreœla dr Jaros³aw
Biliñski, wiceprezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-
wie, ocena, czy kwoty zaproponowane przez ustawodawcê
dla koronerów (w projekcie ustawy z listopada 2019 r. – 15
proc. kwoty przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej za poprzedni rok) i przez wojewodê dla stwierdza-
j¹cych zgon osób podejrzanych o zaka¿enie COVID-19 s¹
wystarczaj¹ce, pozostaje indywidualn¹ kwesti¹ dla ka¿de-
go lekarza. – Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na pyta-
nie, czy propozycje wynagrodzenia za czynnoœci koronera,
bior¹c pod uwagê znaczne zró¿nicowanie zarobków w na-
szym zawodzie, s¹ w³aœciwe. Ostatecznie zweryfikuje je rze-
czywistoœæ i rynek – mówi³ wiceprezes Biliñski. – Nale¿y
jednak podkreœliæ, ¿e stawek za stwierdzenie zgonów pod-
czas epidemii nie mo¿na traktowaæ jak czynnika przes¹-
dzaj¹cego o chêci podjêcia siê tej funkcji przez lekarzy.
Przyjêcie na siebie obowi¹zków koronera wymaga nieustan-
nej gotowoœci, co ma niebagatelny wp³yw nie tylko na ¿ycie
zawodowe, ale i osobiste. Jednoczeœnie warto przypomnieæ,
¿e lekarze stanowi¹ grupê zawodow¹, która pracy poœwiê-
ca czêsto znacznie wiêcej ni¿ 40 godzin tygodniowo. Na
problem ich nadmiernego obci¹¿enia jako izba lekarska
zwracamy uwagê nieustannie”.

 O roli telemedycyny w systemie ochrony zdrowia mówi³
w Radiu Eska Micha³ Gontkiewicz, ginekolog, przewodni-
cz¹cy Zespo³u ds. Monitorowania Naruszeñ w Ochronie Zdro-
wia przy Okrêgowej Radzie Lekarskiej: „Wideokonsultacje
niweluj¹ stres u pacjentek obawiaj¹cych siê zaburzenia ci¹-
g³oœci leczenia. To szczególnie wa¿ne, gdy opiekujemy siê przy-
sz³ymi mamami, które martwi¹ siê nie tyle o siebie, ile o dziec-
ko. Mogê zdalnie omówiæ w¹tpliwoœci i problemy, które
pojawi³y siê miêdzy wizytami, a tak¿e przed³u¿yæ e-receptê na
leki sta³e lub dokonaæ modyfikacji terapii”.

***
 Media pisa³y o wiceprezesie ORL w Warszawie, przewod-

nicz¹cym Delegatury w Radomiu. „Gazeta Wyborcza”: „Dr
Mieczys³aw Szatanek, ceniony specjalista z miejskiego szpita-
la w Radomiu, przechodzi na emeryturê”. Wzmianki pojawi-
³y siê równie¿ na cozadzien.pl, echodnia.eu, radioplus.pl,
twojradom.pl, radom24.pl. �

 W dzienniku „Rzeczpospolita” prezes ORL £ukasz Jan-
kowski wypowiada³ siê na temat szczepieñ w aptekach: „Nie
negujê przydatnoœci ewentualnych szczepieñ w aptekach, ale
wprowadzenie porady farmaceutycznej musia³oby odbyæ siê
z pe³nym zachowaniem bezpieczeñstwa chorego. Wyobra¿am
sobie, ¿e farmaceuta móg³by zlecaæ badania przesiewowe,
np. oznaczenie poziomu cukru we krwi. Pytanie tylko, w ja-
kich mia³yby byæ zlecane wskazaniach, kto mia³by analizo-
waæ wyniki i czy nie powsta³by ba³agan, bo wobec braku
centralnego systemu elektronicznej dokumentacji badania
mog³yby byæ zlecane wielokrotnie”.

Zmiany w Ministerstwie

Zdrowia

 W programie „Tak jest” w TVN24 rozmawialiœmy na te-
mat rezygnacji £ukasza Szumowskiego: „– Ze spo³ecznego
punktu widzenia to jest bardzo z³y moment na dymisjê mini-
stra zdrowia – powiedzia³ £ukasz Jankowski. – My dziœ czuje-
my siê tak jak pasa¿erowie autobusu. Autobus stan¹³ na przy-
stanku. Kierowca wysiad³ i nie wiemy, czy pojedziemy dalej
i w któr¹ stronê bêdziemy jechaæ”.

 Prezes ORL tu¿ po og³oszeniu nominacji dla Adama Nie-
dzielskiego udzieli³ wywiadu dla radia TOK FM: „– Jako
lekarz powinienem powiedzieæ, ¿e to niedobrze, ¿e nowy
minister zdrowia nie jest lekarzem, ale z drugiej strony mo¿e
to jest czas na ekonomistê, który jest otwarty na dialog
z lekarzami, z pracownikami medycznymi i bêdzie zmienia³
system, patrz¹c na niego trochê inaczej. Mo¿e potrzebny
jest cz³owiek z zewn¹trz, który ma ju¿ wiedzê od œrodka
systemu. Myœlê, ¿e mamy spore nadzieje”.

 M.in. Gazeta.pl opublikowa³a s³owa dr. Jaros³awa Bi-
liñskiego, wiceprezesa ORL, który zwróci³ siê do nowego
ministra zdrowia z apelem o piln¹ reakcjê w sprawie pro-
cedur zwi¹zanych z koronawirusem i kwarantann¹: „Panie
Ministrze Adamie Niedzielski, uprzejma proœba o pierwsz¹

decyzjê, niesystemow¹ i prost¹, ale nie-
zwykle praktyczn¹ – dostajemy co-
dziennie telefony z p³aczem, ¿e ludzie
ju¿ nie wytrzymuj¹ kolejnych tygodni
w izolacji. Prosimy o piln¹ akceptacjê
wytycznych WHO, które ma Pan na
biurku”.

MEDIA

�
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Diabe³ tkwi oczywiœcie w szczegó³ach. Tylko 51
z owych 144 miejsc to miejsca na stacjonar-
nych studiach magisterskich w jêzyku polskim. Na

niestacjonarnych limit powiêkszono o 18 miejsc. Najwiêkszy
wzrost limitu (o 75 miejsc) przewiduje siê na studiach prowa-
dzonych w jêzyku innym ni¿ polski. Inaczej mówi¹c: mini-
sterstwo bêdzie twierdziæ, ¿e zwiêkszy³o limit miejsc
o 144, ale zap³aci uczelniom tylko za 51 dodatkowych miejsc.
Resztê sfinansuj¹ studenci, p³ac¹c czesne. Trudno siê spodzie-
waæ, ¿e ci, którzy skorzystaj¹ z oferty studiów w jêzyku an-
gielskim, zwi¹¿¹ swoj¹ przysz³oœæ z polskim systemem ochro-
ny zdrowia. Nie po raz pierwszy przeciw takiej polityce
ministra zdrowia zaprotestowa³ samorz¹d lekarski.

Wzrost liczby miejsc w mniejszym stopniu dotyczy kierunków
lekarsko-dentystycznych, co powinno dziwiæ, gdy patrzy siê
na statystyki Eurostatu, ale równie¿ oficjalne dane GUS, zgod-
nie z którymi w Polsce na 10 tys. mieszkañców przypada 3,3
lekarza dentysty. Gwarantuje nam to ostatnie miejsce na liœcie
krajów europejskich. Eurostat opublikowa³ swoje zestawienie
w ubieg³ym roku (dane za 2016 r.), ale GUS – zaledwie pod
koniec maja, a liczby praktycznie siê nie zmieniaj¹. Dla porów-
nania Grecja, która zajmuje pierwsz¹ pozycjê na liœcie, ma nie-
co ponad 12 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkañców. Za
Grecj¹ plasuje siê zaœ Bu³garia i Litwa.

Czy naprawdê w Polsce mamy tylko 12,6 tys. lekarzy denty-
stów, jak podaj¹ oficjalne statystyki? Naczelna Izba Lekarska
kilka miesiêcy temu podjê³a próbê wyjaœnienia zagadki, po-
si³kuj¹c siê – co oczywiste – w³asnym rejestrem i przypomi-
naj¹c, ¿e „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty po-
siada w Polsce 42 425 osób, spoœród których wiêkszoœæ to
lekarze dentyœci zarejestrowani jako wykonuj¹cy zawód” (dane

z pocz¹tku roku, w tej chwili w rejestrze NIL jest ju¿ ponad
42,9 tys. osób). Wed³ug NRL dane statystyczne publikowane
przez Eurostat dotycz¹ce liczby lekarzy dentystów w Polsce
odbiegaj¹ znacz¹co od faktycznego stanu rzeczy. „Próbuj¹c
zweryfikowaæ i uwiarygodniæ liczbê lekarzy dentystów czynnych
zawodowo, pos³u¿yæ siê mo¿na pewnymi, pochodz¹cymi z Cen-
tralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów, danymi lekarzy
dentystów, którzy nie osi¹gnêli wieku emerytalnego. Liczba
figuruj¹cych w rejestrze lekarzy dentystów – kobiet poni¿ej 60
lat i mê¿czyzn poni¿ej 65 lat, to 31 tys. osób” – wyjaœnia NRL
i dodaje, ¿e „specyfika rynku stomatologicznego to niezmiernie
rzadkie w przypadku tej grupy zawodowej przypadki wykony-
wania innego zawodu ni¿ wyuczony oraz powszechne zjawisko
kontynuowania pracy po osi¹gniêciu wieku emerytalnego”.

Z rejestru NIL wynika równie¿, ¿e spoœród niemal 43 tys. le-
karzy dentystów zawodu nie wykonuje oko³o 4,7 tys. Sk¹d ta
ogromna rozbie¿noœæ? Wyjaœnieñ oficjalnych nie ma, a warto
zaznaczyæ, ¿e GUS opublikowa³ dane na temat liczby lekarzy
dentystów ju¿ po „konferencji uzgodnieniowej”, co oznacza-
³oby, ¿e argumentacja samorz¹du lekarskiego nie zosta³a
uwzglêdniona. Najbardziej prawdopodobne jest to, ¿e w sta-
tystykach ujêci s¹ wy³¹cznie lekarze dentyœci, których dzia-
³alnoœæ jest w jakieœ formie raportowana NFZ. Ze wzglêdu na
stopieñ prywatyzacji stomatologii w Polsce oraz dualizm sys-
temu opieki zdrowotnej (jeden z najwiêkszych w Europie) nie
dziwi, ¿e wiêkszoœæ lekarzy dentystów nie jest widoczna dla
algorytmów europejskich.

Co prawda w zdecydowanej wiêkszoœci pañstw UE (i nie tyl-
ko) œwiadczenia stomatologiczne s¹ p³atne, ale podstawowa
opieka dentystyczna jest czêœci¹ systemu powszechnego (nie-
zale¿nie od sposobu jego finansowania). �

#SPRAWDZAM
Liczby, liczby

„Polityka ministra zdrowia zmierzająca do zwiększania limitów przyjęć na studia na kierunku

lekarskim podyktowana jest przede wszystkim zapotrzebowaniem rynku pracy na absolwentów

ww. kierunku. Wiąże się to z potrzebą zapewnienia każdemu pacjentowi swobodnego

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez wszystkich specjalistów, bez

konieczności długiego oczekiwania na wizytę. Efektem zwiększenia limitów przyjęć na kierunek

lekarski będzie więc poprawienie sytuacji w ww. zakresie”. Opublikowane w lipcu rozporządzenie

ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny

pozwala resortowi twierdzić, że – kolejny już rok – liczba miejsc na tych kierunkach wzrosła.

Tym razem o 144.

MA£GORZATA SOLECKA
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IZBA DLA LEKARZY





Na przestrzeni lat obserwuje
siê coraz silniejsz¹ ten-
dencjê porz¹dkowania za-

równo wiedzy – przez ró¿ne rekomenda-
cje, wytyczne, standardy, jak i form jej
przekazywania – przez zarz¹dzenia doty-
cz¹ce procesu edukacji, aby studenci otrzy-
mywali „ustandaryzowany” zestaw infor-
macji koniecznych do bezpiecznego
i skutecznego leczenia chorych. Takie dzia-
³anie powinno pomóc nauczycielom aka-
demickim w codziennej pracy dydaktycz-
nej. Pojawiaj¹ siê jednak opinie, ¿e
regulacje te w niektórych sytuacjach, przy
czêsto restrykcyjnych oczekiwaniach stu-
dentów dotycz¹cych weryfikacji wiedzy,

ograniczaj¹ mo¿liwoœæ szerszego potraktowania wyk³adanego
tematu, ze strat¹ dla jakoœci procesu dydaktycznego. Wyk³a-
dowcy uwa¿aj¹ równie¿, ¿e dawniej dysponowali wiêksz¹ swo-
bod¹ doboru zakresu materia³u, który mieli do przekazania,
i wiêksz¹ mo¿liwoœci¹ dostosowania treœci do poziomu odbior-
ców, bo studentów by³o zdecydowanie mniej.

Powracaj¹ca co roku w mediach kwestia zwiêkszenia limitów
przyjêæ na uczelnie medyczne zderza siê z koniecznoœci¹ za-
pewnienia w³aœciwego poziomu kszta³cenia. Trzeba jasno
powiedzieæ, ¿e iloœæ nie przechodzi w jakoœæ. Jeden z lekarzy
powiedzia³ mi, ¿e ³atwo zwiêkszyæ limity przyjêæ i odtr¹biæ
sukces. Trudniej zauwa¿yæ, co siê dzieje w cieniu szpitalnego
korytarza, na którym stoi niezaopiekowana grupa dziekañska.
Mówi¹c o jakoœci kszta³cenia przysz³ych lekarzy, trzeba pod-
kreœliæ specyfikê nauczania przedmiotów przedklinicznych
(np. anatomii, patomorfologii) i klinicznych, wymagaj¹cych
codziennego bliskiego kontaktu z „mistrzem”, obserwowania
jego pracy oraz uczestniczenia w niej w celu zdobywania
umiejêtnoœci zarówno praktycznych, jak i komunikacyjnych.
Wysok¹ jakoœæ kszta³cenia zapewniaj¹ uczelnie z tradycjami,
dysponuj¹ce sprawdzon¹ baz¹ dydaktyczn¹ i naukow¹,
a przede wszystkim pracownikami, którzy nie s¹ osobami
z przypadku, lecz lekarzami ³¹cz¹cymi czêsto obowi¹zki dy-
daktyczne, kliniczne i naukowe. Kszta³cenie bowiem to nie
tylko sprzêt, sale seminaryjne czy prosektoria. Kluczowa dla
jakoœci kszta³cenia jest wysoko wykwalifikowana kadra aka-
demicka potrafi¹ca przekazywaæ wiedzê. Jesteœmy œwiadka-
mi sta³ego wzrostu liczby studentów na kierunkach medycz-
nych i utrzymywania siê wzglêdnie sta³ej liczby nauczycieli
akademickich. Lekarzy jest wielu, ale niezwykle trudno
o dobrego dydaktyka. Wykszta³cenie wartoœciowego, odpo-
wiedzialnego, zaanga¿owanego wyk³adowcy wymaga czasu
i nak³adów finansowych. Zwiêkszenie liczby nauczycieli aka-
demickich nie jest mo¿liwe bez poprawy warunków ich pracy
i p³acy, bez zapewnienia czasu na przygotowanie siê do zajêæ
(np. tego, co w Wielkiej Brytanii nazywane jest dniem admi-
nistracyjnym). Trudno bowiem oczekiwaæ wysokiej jakoœci
kszta³cenia, gdy zajêcia maj¹ prowadziæ przemêczeni i zago-
nieni lekarze, ucz¹cy studentów „przy okazji”. Na nowo two-
rzonych wydzia³ach lekarskich na uczelniach niemedycznych
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pracownicy szpitali bêd¹ obowi¹zki na-
uczania studentów traktowaæ jedynie jak dodatkowe Ÿród³o
dochodu.

Gdy mowa o jakoœci dydaktyki, trzeba podkreœliæ, ¿e niezwy-
kle istotne jest, aby ju¿ na dobre odejœæ od metod kszta³cenia
sprzed 30 lat i wdro¿yæ nowe, których doskona³ym przyk³a-
dem jest symulacja medyczna jako narzêdzie dydaktyczne.

Na koniec refleksja: naturalnie zapewnienie jakoœci naucza-
nia jest niezwykle wa¿ne, ale absolwent kierunku lekarskiego
musi byæ nie tylko dobrze przygotowany merytorycznie, ale
te¿ mieæ rozwiniête „umiejêtnoœci miêkkie”. Czy bowiem bê-
dzie dobrym lekarzem absolwent, który ma znakomit¹ œred-
ni¹ zdobyt¹ w egzaminach testowych, ale nie umie jasno, bez
¿argonu medycznego, i empatycznie przekazywaæ chorym
czêsto bardzo trudnych dla nich informacji? �

Na szeroko dyskutowaną w różnych gremiach

jakość kształcenia lekarzy składa się bardzo

wiele czynników. Po pierwsze, w procesie na-

uczania uczestniczą dwie strony: wykładowca

i student. Obie muszą się spotkać na jakimś

poziomie oczekiwań w zakresie formy, zawar-

tości i jakości przekazu. Wykładowcy oczekują

od studentów szerokiej wiedzy, umiejętności

krytycznego i analitycznego myślenia, selekcji

wartościowych informacji, a więc elementów

przypisanych kształceniu na uniwersytetach,

którymi przecież są publiczne uczelnie me-

dyczne. Studenci natomiast zwykle kierują się

chęcią zdobycia wiedzy utylitarnej, czyli spro-

wadzenia uczelni de facto do poziomu wyższej

szkoły zawodowej, nauczającej profesji, a nie

kształcącej lekarzy, jakich chcieliby na swojej

drodze spotkać pacjenci.

Iloœæ nie
przechodzi
w jakoœæ

OKIEM WUM

MARTA WOJTACH
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Zaka¿enie
w szpitalu

ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat
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Analiza przypadku

16 lutego 2016 r. pani A. zosta-
³a przyjêta do szpitala w X.
w zwi¹zku z narastaj¹cymi

bólami zamostkowymi. Dzieñ póŸniej
u pacjentki przeprowadzono zabieg ko-
ronarografii z powodu ostrego zespo³u
wieñcowego pod postaci¹ niestabilnej
d³awicy piersiowej. Procedurê zrealizo-
wano, stosuj¹c powszechnie uznawane
zasady aseptyki: chirurgiczne mycie
skóry w miejscu nak³ucia i wprowadze-
nia koszulki naczyniowej, u¿ycie fa-
brycznie ja³owego, jednorazowego ob-
³o¿enia oraz ja³owego, jednorazowego
sprzêtu niezbêdnego do wykonania ko-
ronarografii. Przed przyst¹pieniem
do zabiegu lekarz i pielêgniarka doko-
nali chirurgicznego mycia i dezynfek-
cji r¹k oraz za³o¿yli fabrycznie ja³owe
fartuchy, maski chirurgiczne oraz ja³o-
we rêkawice.

Zabieg trwa³ krótko – oko³o 30 min, nie
wyst¹pi³y ani powik³ania miejscowe, ani
uogólnione. Podczas koronarografii pa-
cjentka nie czu³a bólu, kr¹¿enie i oddech
by³y stabilne, bez zaburzeñ w obwodo-
wym uk³adzie nerwowym. Podano jej
70 ml kontrastu Omnipaq 350, dawka
promieniowania wynios³a 285 mGy.

Z historii choroby wynika, ¿e w kolej-
nych dniach stan pacjentki by³ dobry.
Nie zg³asza³a ¿adnych dolegliwoœci.
Szmer pêcherzykowy nad polami p³uc-
nymi by³ prawid³owy, czynnoœæ serca
miarowa (80/min), brzuch miêkki bez
oporów patologicznych, bez obrzêków
obwodowych.

W dzisiejszej „Analizie...” chcemy Państwa zapoznać z przypadkiem zakażenia szpitalnego.

PRAWO

24 lutego 2016 r. pani¹ A. przekazano na oddzia³ kardio-
chirurgii szpitala w X. W godzinach wieczornych nast¹pi³o
pogorszenie kontaktu z pacjentk¹. Pojawi³y siê zaburzenia
œwiadomoœci i gor¹czka. Chor¹ zbada³ neurolog, który stwier-
dzi³ podejrzenie neuroinfekcji i zleci³ badanie PRM oraz po-
siew. Tego samego dnia pobrano krew z rêki prawej na po-
siew. Wynik badania wykaza³ obecnoœæ Staphylococcus
aureus, tj. szczepu gronkowca metycylinowra¿liwego. Dzieñ
póŸniej pobrano p³yn mózgowo-rdzeniowy do badania, któ-
re równie¿ uwidoczni³o szczep gronkowca metycylinowra¿-
liwego. Tym samym rozpoznano u pacjentki zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych wywo³ane przez tê bakteriê. W³¹czo-
no antybiotykoterapiê. Mimo stopniowego spadku parame-
trów zapalnych stan pacjentki by³ nadal ciê¿ki – utrzymy-
wa³ siê wysoki poziom kreatyniny. W nocy 27 lutego 2016 r.
wyst¹pi³y zaburzenia oddechu i spadek saturacji. Po konsul-
tacji z dy¿urnym anestezjologiem przekazano chor¹ na OIT
w celu dalszego leczenia.

Pani A. zosta³a przyjêta na OIT kliniki kardiochirurgii (gdzie
wstêpnie zosta³a zakwalifikowana do pilnego CABG z powo-
du NSTEMI potwierdzonego badaniami biochemicznymi i wy-
nikiem koronarografii) z objawami wstrz¹su septycznego na
tle gronkowcowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
które potwierdzono badaniami bakteriologicznymi. W dniu
przyjêcia stan chorej by³ bardzo ciê¿ki. Pacjentka by³a nie-
przytomna, niewydolna oddechowo i kr¹¿eniowo – wymaga-
³a wlewu du¿ych dawek amin presyjnych. Na OIT zosta³a za-
intubowana i by³a wentylowana respiratorem w trybie SIMV.
Mimo celowanej antybiotykoterapii, na podstawie posie-
wów p³ynu mózgowo-rdzeniowego, krwi i moczu, oraz in-
tensyfikacji leczenia ogólnoustrojowego obserwowano na-
rastanie objawów niewydolnoœci wielonarz¹dowej. Od
2 marca 2016 r. chora by³a dializowana z powodu ostrej nie-
wydolnoœci nerek, a 20 marca poddana tracheotomii metod¹
Griggsa. Od 25 marca obserwowano dalsze narastanie obja-
wów niewydolnoœci kr¹¿enia i brak reakcji na leczenie wspo-
magaj¹ce. 27 marca 2016 r., o godzinie 16.20, dosz³o do
zatrzymania kr¹¿enia w mechanizmie asystolii.
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Ze wzglêdu na brak podstaw fizjologicznych nie podej-
mowano czynnoœci resuscytacyjnych. Stwierdzono zgon
chorej.

W piœmie z 27 wrzeœnia 2016 r. skierowanym do szpitala
pe³nomocnik córki pacjentki zg³osi³ roszczenie opiewaj¹-
ce na 200 tys. z³ z tytu³u zadoœæuczynienia. W jego ocenie
podczas zabiegu koronarografii dosz³o do zaka¿enia cho-
rej szczepem gronkowca, który doprowadzi³ do neuroin-
fekcji, a w konsekwencji do zgonu pani A. w szpitalu w X.

Z postawionymi zarzutami nie zgodzi³ siê pe³nomocnik szpi-
tala. Twierdzi³, ¿e zespó³ wykonuj¹cy zabieg koronarografii
standardowo zastosowa³ wszelkie obowi¹zuj¹ce w szpitalu
procedury, powszechnie uznawane zasady aseptyki i œrodki
ostro¿noœci wykluczaj¹ce na tym etapie mo¿liwoœæ zaka¿enia
pacjentki szczepem gronkowca, który doprowadzi³ do neu-
roinfekcji, a w konsekwencji do zgonu. Pe³nomocnik szpi-
tala zwróci³ uwagê tak¿e na fakt, ¿e zanim pacjentka trafi³a
na zabieg koronarografii, przesz³a zapewne w ró¿nym cza-
sie i w ró¿nych miejscach wiele badañ rutynowych i kontrol-
nych, równie¿ bezpoœrednio przed zabiegiem w szpitalu w X.

W toku postêpowania pe³nomocnik szpitala przedstawi³ pro-
tokó³ kontroli przeprowadzonej przez powiatowego inspekto-
ra sanitarnego 3 listopada 2015 r. Kontrola dotyczy³a oceny
realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czyn-
ników lub procesów technologicznych o dzia³aniu rakotwór-
czym lub mutagennym w œrodowisku pracy. Podczas tej kon-
troli nie zosta³y stwierdzone ¿adne nieprawid³owoœci.
Jednoczeœnie z protoko³em kontroli przedstawiono wyniki
badañ (wymaz z nadgarstków i przestrzeni miêdzypalcowej)
z 4 paŸdziernika 2016 r. od lekarza przeprowadzaj¹cego za-
bieg oraz od dwóch pielêgniarek. Nie stwierdzono wzrostu
bakterii tlenowych i grzybów dro¿d¿opodobnych.

Po zapoznaniu siê ze stanowiskami stron, przedstawionymi
dowodami oraz dokumentacj¹ medyczn¹ pacjentki wniosko-
wano o opiniê lekarsk¹ dotycz¹c¹ prawid³owoœci postêpowa-
nia personelu szpitala oraz mo¿liwoœci zaka¿enia w nim pani
A. bakteri¹ gronkowca.

Bieg³y wyjaœni³, ¿e w czasie pobytu pacjentki w szpitalu kilka-
krotne posiewy krwi wykazywa³y obecnoœæ gronkowca z³ociste-
go MSSA. Jest to tzw. domowy szczep gronkowca, który czêsto

zasiedla jamê ustn¹ czy nosow¹ cz³owieka, a ujawnia swój pato-
genny charakter w sytuacji obni¿onej odpornoœci. U pani A. le-
karze odnotowali z³y stan uzêbienia – stwierdzono obecnoœæ
próchniczych ubytków. W zwi¹zku z tym istnieje du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e w³aœnie z tych miejsc rozprzestrzeni³a siê in-
fekcja z powodu obni¿onej odpornoœci wskutek ciê¿kiej choro-
by pacjentki – zawa³u miêœnia serca. Dodatkowo pani A. by³a
obci¹¿ona cukrzyc¹, która predysponuje do infekcji. Wed³ug leka-
rza opiniuj¹cego ca³oœæ obrazu nie pozostawia³a wiêc w¹tpli-
woœci, ¿e infekcja gronkowcem z³ocistym MSSA by³a aktywacj¹
infekcji istniej¹cej w jamie ustnej pani A., Infekcja ta spowo-
dowa³a rozwój posocznicy i zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych o dramatycznym przebiegu. Nie mo¿na wiêc stwier-
dziæ ¿adnego uchybienia ze strony pracowników szpitala w X.,
które doprowadzi³oby do uogólnionej infekcji gronkowcem z³o-
cistym MSSA. Opiniuj¹cy doda³, ¿e postêpowanie personelu
by³o prawid³owe, zgodne ze sztuk¹ lekarsk¹ i aktualn¹ wiedz¹.

Brak by³o zatem podstaw do stwierdzenia zwi¹zku przyczy-
nowo-skutkowego miêdzy zabiegiem wykonanym w szpitalu
w X. a zgonem pani A. W efekcie nie przyznano córce pani
A. ¿adnych œwiadczeñ.

Pytanie redakcji: Czy procesy dotycz¹ce zaka¿eñ szpitalnych
s¹ czêste?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Wbrew pozorom nie tak bar-
dzo. Przestrzeganie procedur i zaleceñ profilaktycznych mi-
nimalizuje wystêpuj¹ce ryzyko. Niestety, zaka¿enia szpitalne
zdarza³y siê i bêd¹ siê zdarzaæ podczas terapii. Nawet przy
zachowaniu najwy¿szej starannoœci leczenia nie jest mo¿liwe
ich ca³kowite wyeliminowanie.

Pytanie redakcji: Czy to prawda, ¿e takie procesy nale¿¹ do
najtrudniejszych?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Trudnoœci dotycz¹ zazwyczaj
strefy dowodowej. Bardzo czêsto okolicznoœci zaka¿enia s¹
sporne i nie³atwo ustaliæ, czy dosz³o do niego w szpitalu, czy
gdzie indziej. W praktyce s¹dowej przyjête jest domniema-
nie, ¿e do zaka¿enia szpitalnego dosz³o w danej placówce
medycznej. Na szpitalu ci¹¿y obowi¹zek udowodnienia, ¿e to
nie w nim dosz³o do zaka¿enia. �

Lekarze specjaliœci zainteresowani wykonywaniem czynnoœci

lekarza s¹dowego lub bieg³ego s¹dowego proszeni s¹

o nadsy³anie zg³oszeñ listownie do sekretariatu

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie lub pod adresem e-mailowym:

sekretarz@oilwaw.org.pl

S¥DY OKRÊGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
POSZUKUJ¥ KANDYDATÓW DO PE£NIENIA FUNKCJI
LEKARZA S¥DOWEGO LUB BIEG£EGO S¥DOWEGO
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Aktualnoœci
prawnomedyczne

PRAWO

NOWELIZACJA USTAWY O ZAWODACH
LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

24 lipca 2020 r. opublikowana zosta³a nowelizacja ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.1 W lutowym numerze
„Pulsu” omawia³em jej projekt zaprezentowany przez Radê
Ministrów. Ostateczny kszta³t nowelizacji w toku prac legi-
slacyjnych uleg³ pewnym modyfikacjom, m.in. dziêki zaan-
ga¿owaniu samorz¹du lekarskiego.

W odró¿nieniu od pierwotnej propozycji zmian ustawa nie
zawiera budz¹cego liczne kontrowersje rozwi¹zania umo¿li-
wiaj¹cego zatrudnianie lekarzy specjalistów spoza Unii Euro-
pejskiej, którzy nie nostryfikowali dyplomu, pod warunkiem,
¿e uzyskaj¹ pe³ne prawo do wykonywania zawodu w ci¹gu 5
lat. Jego miejsce zajê³a rozbudowana regulacja dotycz¹ca po-
twierdzania kwalifikacji zawodowych uzyskanych poza UE
przez wprowadzenie procedury egzaminów LEW i LDEW.

Znowelizowana ustawa wprowadza ponadto nowy typ egza-
minu – Pañstwowy Egzamin Modu³owy – dla lekarzy odby-
waj¹cych szkolenie specjalizacyjne. Pozytywny wynik PEM
upowa¿ni lekarza do samodzielnego udzielania œwiadczeñ me-
dycznych w zakresie wynikaj¹cym z programu modu³u pod-
stawowego dla danej specjalizacji lub okreœlonej czêœci mo-
du³u jednolitego, a tak¿e do pe³nienia dy¿urów medycznych.
Nadto uregulowano wiele kwestii zwi¹zanych z organizacj¹
egzaminów LEK, LDEK, PES i PEM, m.in. przez wprowa-
dzenie publicznej bazy pytañ oraz obowi¹zku publikacji
pytañ i odpowiedzi po przeprowadzeniu egzaminów. Uzupe³-
nieniem zmian w zakresie kszta³cenia i egzaminów jest ogól-
nopolski system naboru na rezydentury.

Odnotowania wymagaj¹ równie¿ zmiany w przepisach doty-
cz¹cych podstawowych zasad wykonywania zawodu lekarza.
Art. 30 mówi obecnie o obowi¹zku udzielania pomocy przez
lekarza w ka¿dym przypadku, gdy zw³oka w jej udzieleniu
powodowa³aby niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, ciê¿kiego
uszkodzenia cia³a lub ciê¿kiego rozstroju zdrowia. Wykreœlo-
no zatem „inne przypadki niecierpi¹ce zw³oki”. Art. 39 mó-

wi¹cy o tzw. klauzuli sumienia upraw-
nia lekarza do powstrzymania siê od
wykonania œwiadczeñ zdrowotnych nie-
zgodnych z jego sumieniem, z zastrze-
¿eniem zawartym w art. 30, wymaga
jedynie odnotowania tego faktu w do-
kumentacji medycznej. W dotychczaso-

wym brzmieniu przepis zawiera³ równie¿ wymóg wskazania
realnych mo¿liwoœci uzyskania takiego œwiadczenia u innego
lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Dodaæ nale¿y,
¿e celem nowelizacji jest doprowadzenie do tego, by treœæ
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty by³a zgodna
z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 7 paŸdziernika
2015 r.2 Omawiana nowelizacja wprowadza równie¿ dodatko-
we zasady wykonywania eksperymentów badawczych. Spre-
cyzowano m.in. kategorie osób, na których nie wolno prze-
prowadzaæ eksperymentów (w szczególnoœci: dzieci poczête,
osoby ubezw³asnowolnione, ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie, oso-
by pozbawione wolnoœci), a tak¿e zasady przeprowadzania
eksperymentów na osobach ma³oletnich oraz niezdolnych
do wyra¿enia zgody na udzia³. Jednoczeœnie wprowadzono
przepisy karne dotycz¹ce naruszania zasad dokonywania eks-
perymentów, m.in. przeprowadzania eksperymentów medycz-
nych bez wymaganej prawnie zgody, bez uzyskania pozytyw-
nej opinii komisji bioetycznej albo wbrew jej warunkom,
a tak¿e bez zawarcia umowy ubezpieczenia.

ZMIANY W KODEKSIE KARNYM
W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
PERSONELU MEDYCZNEGO

24 czerwca 2020 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o dop³atach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przed-
siêbiorcom dotkniêtym skutkami COVID-19 oraz o uprosz-
czonym postêpowaniu o zatwierdzenie uk³adu w zwi¹zku
z wyst¹pieniem COVID-19,3 nazywana tarcz¹ 4.0. Wbrew
nazwie akt ten nie dotyczy wy³¹cznie kwestii kredytów
udzielanych przedsiêbiorcom, ale zawiera istotn¹ dla pra-
wa medycznego i odpowiedzialnoœci karnej personelu me-

dycznego zmianê w kodeksie kar-
nym, dla której walka z epidemi¹
zdaje siê byæ tylko pretekstem.

Nowelizacja objê³a art. 37a k.k., który
w dotychczasowym brzmieniu przewi-
dywa³ mo¿liwoœæ zastosowania kary
grzywny lub ograniczenia wolnoœci
w przypadku skazania oskar¿onego za
ka¿de przestêpstwo zagro¿one kar¹
pozbawienia wolnoœci nieprzekracza-
j¹c¹ 8 lat. Normê tê nale¿a³o zestawiæ
z przepisem art. 58 §1 k.k. nakazuj¹-
cym stosowanie kary wiêzienia tylko

2 http://isap.sejm.gov.pl

3 Ustawa z 19.06.2020 r.,

DzU 2020, poz. 1086.

1 Ustawa z 24.07.2020 r.,

DzU 2020, poz. 1291.
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wówczas, gdy kara innego rodzaju nie spe³ni swego celu. Re-
gu³y te odnosi³y siê do wielu rodzajów przestêpstw, m.in. przy-
pisywanych personelowi medycznemu w przypadku stwier-
dzenia b³êdu, tj. nieumyœlnego spowodowania œmierci (art.
155 k.k.), spowodowania ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 156 k.k.), nara¿enia na bezpoœrednie niebezpieczeñstwo
utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160
k.k.). Orzeczenie bezwzglêdnej kary wiêzienia w sprawach
o b³¹d stanowi³o do tej pory wyj¹tek i ostatecznoœæ,
a s¹d zobowi¹zany by³ najpierw rozwa¿yæ zastosowanie kar
wolnoœciowych.

Obecna treœæ art. 37a k.k. opisany schemat odwraca, czy-
ni¹c karê pozbawienia wolnoœci wyjœciow¹ sankcj¹ w spra-
wach medycznych. Dopiero jeœli s¹d stwierdzi, ¿e za dany
czyn powinna byæ orzeczona kara ni¿sza ni¿ rok pozbawie-
nia wolnoœci, bêdzie mia³ mo¿liwoœæ orzeczenia kary grzyw-
ny, ale nie mniejszej ni¿ 100 stawek dziennych, albo kary
ograniczenia wolnoœci, nie krótszej ni¿ 3 miesi¹ce. W przy-
padku orzeczenia kary wolnoœciowej obowi¹zkowe bêdzie
orzeczenie œrodka karnego, œrodka kompensacyjnego lub
przepadku mienia. Represyjnoœæ systemu karnego istotnie
zatem wzros³a.

Stanowczy i uzasadniony sprzeciw wobec nowelizacji ko-
deksu karnego zg³osi³y samorz¹dy lekarski4 oraz pielêgniar-
ski.5 Nie do przyjêcia jest bowiem zarówno tryb uchwalenia
omawianej nowelizacji, jak równie¿ sam kierunek zmiany.
Sejm nie zachowa³ wymogów dotycz¹cych odpowiedniej
œcie¿ki legislacyjnej dla zmian kodeksowych, a sam projekt
nie by³ poddany konsultacjom spo³ecznym. Trybu procedo-
wania nie uzasadnia przy tym w ¿aden sposób stan epide-
mii, a zaostrzenie sankcji ma w za³o¿eniu na sta³e wejœæ do
porz¹dku prawnego.

Zaostrzenie sankcji karnych wobec personelu medyczne-
go jest równie¿ pozbawione jakiegokolwiek merytorycz-
nego uzasadnienia. Lekarz, pielêgniarka czy ratownik
medyczny pope³nia b³¹d kwalifikowany jako przestêpstwo
zazwyczaj w rezultacie przepracowania, poœpiechu lub po-
my³ki. W ka¿dym przypadku jest to rezultat nieumyœlne-
go dzia³ania lub zaniechania. Odpowiedzialnoœæ powinna
byæ zatem istotnie ró¿na od sankcji  s tosowanych
wobec sprawców pospolitych przestêpstw, o ile w ogóle
nie nale¿a³oby b³êdów personelu medycznego zdepenali-
zowaæ.

Warto odnotowaæ, ¿e forsowana w ubie-
g³ym roku nowelizacja kodeksu karnego,
która zaostrza³a sankcjê karn¹ za przestêp-
stwo nieumyœlnego spowodowania œmier-
ci, wobec której równie¿ protestowa³o
œrodowisko lekarskie, zosta³a uznana
w ca³oœci za niezgodn¹ z konstytucj¹ moc¹
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 14
lipca 2020 r.6 Zastrze¿enia, jakie zg³oszo-
no wówczas do sposobu przeprowadzenia
procedury legislacyjnej, a które zakwestio-
nowa³ TK, dotycz¹ równie¿ omówionych
aspektów tzw. tarczy 4.0.

BIEŻĄCE ZASADY I OGRANICZENIA
ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

Trwaj¹ca epidemia COVID-19 skutkuje niezmiennie wysok¹
aktywnoœci¹ legislacyjn¹ Rady Ministrów7 oraz Ministerstwa
Zdrowia.8 Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym zasa-
dy funkcjonowania ¿ycia spo³ecznego jest aktualnie rozpo-
rz¹dzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie usta-
nowienia okreœlonych ograniczeñ, nakazów i zakazów
w zwi¹zku z wyst¹pieniem stanu epidemii.9

Od 8 sierpnia obowi¹zuj¹ zasady regionalizacji obostrzeñ zwi¹-
zanych z epidemi¹, polegaj¹ce na wyró¿nieniu powiatów kwali-

fikowanych jako obszary ¿ó³te i czerwo-
ne ze wzglêdu na zwiêkszone zagro¿enie
epidemiczne. Na najbardziej zagro¿onych
obszarach (czerwonych) obowi¹zuje m.in.
zakaz organizacji targów i kongresów,
obecnoœci publicznoœci na zawodach spor-
towych, organizowania imprez kultural-
nych w pomieszczeniach, dzia³alnoœci sa-
natoriów i uzdrowisk, a nakaz noszenia
maseczek dotyczy wszelkich przestrzeni
publicznych.

Na zdecydowanej wiêkszoœci terytorium
obowi¹zuj¹ ogólne regulacje, które
obecnie polegaj¹ m.in. na:

– obowi¹zku zachowania 1,5-metrowe-
go dystansu pomiêdzy pieszymi w miej-
scach publicznych,

– wymogu noszenia maseczki w przestrze-
niach otwartych i zamkniêtych, gdy nie
ma mo¿liwoœci zachowania dystansu, tak-
¿e w œrodkach transportu publicznego,
galeriach handlowych, sklepach, kinach,
teatrach, urzêdach, koœcio³ach, szko³ach,
na pocztach,

– nakazie poddania siê kwarantannie
osób, które przekraczaj¹ granicê RP sta-
nowi¹c¹ zewnêtrzn¹ granicê UE, mia³y
kontakt z osobami zaka¿onymi (lub po-
tencjalnie zaka¿onymi) albo mieszkaj¹
z osob¹, która zostaje skierowana na
kwarantannê.

Granice wewnêtrzne UE mo¿na obec-
nie przekraczaæ swobodnie. Zamkniête
dla obcokrajowców pozostaj¹ granice
Polski, jeœli stanowi¹ zarazem zewnêtrz-
ne granice UE. Zewnêtrzne granice Unii
mog¹ przekraczaæ obywatele RP, cz³on-
kowie ich rodzin oraz opiekunowie, dy-
plomaci, obywatele pozosta³ych pañstw
UE, jeœli podró¿uj¹ do miejsca zamiesz-
kania, a tak¿e osoby posiadaj¹ce zezwo-
lenie na pobyt sta³y lub status rezyden-
ta. Ograniczeniom nie podlega transport
towarów. �

6 https://trybunal.gov.pl

8 Od 5.06. do 13.08.2020 r.

opublikowano w DzU

nastêpuj¹ce rozporz¹dze-

nia ministra zdrowia

zwi¹zane bezpoœrednio

ze stanem epidemii:

15.06. – poz. 1046,

17.06. – poz. 1054,

24.06. – poz. 1117, 1118,

29.06. – poz. 1164,

6.07. – poz. 1207.

7 Od 5.06. do 13.08.2020 r.

opublikowano w DzU

nastêpuj¹ce rozporz¹dze-

nia Rady Ministrów

zwi¹zane bezpoœrednio

ze stanem epidemii:

3.06. – poz. 991,

5.06. – poz. 1006,

12.06. – poz. 1031,

16.06. – poz. 1050,

19.06. – poz. 1066,

25.06. – poz. 1108,

30.06. – poz. 1161,

2.07. – poz. 1182,

10.07. – poz. 1231, 1232,

7.08. – poz. 1356.

9 DzU 2020, poz. 1356.

4 https://nil.org.pl

5 https://nipip.pl
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Doœwiadczenia zebrane podczas pierwszej fali koronawirusa
pozwol¹ na szybkie zwiêkszenie puli miejsc dla pacjentów
zaka¿onych w przypadku gwa³townego wzrostu zachorowañ
o ciê¿kim przebiegu.

Nowym rozwi¹zaniem w walce z koronawirusem jest wpro-
wadzanie lokalnych obostrzeñ w powiatach z najwiêkszym
przyrostem zaka¿eñ. W strefach czerwonych „bêdzie obowi¹-

zywa³ zakaz prowadzenia rehabilitacji leczniczej w oœrodku

rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym i leczenia uzdro-

wiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz wszelkich

innych form rehabilitacji i ich turnusów”, co nale¿y rozumieæ
jako wstrzymanie udzielania wszystkich œwiadczeñ rehabili-
tacyjnych, w tym fizjoterapii ambulatoryjnej. Dostêpnoœæ
œwiadczeñ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szpitalnych
i stomatologicznych pozostanie bez zmian.

Grup¹ szczególnie zagro¿on¹ s¹ pacjenci placówek opieki d³u-
goterminowej – domów pomocy spo³ecznej, zak³adów opie-
kuñczo-leczniczych i hospicjów. Przeniesienie zaka¿enia do
takiej placówki mo¿e doprowadziæ do dramatycznej sytuacji,
co pokazuje przyk³ad domu opieki spo³ecznej w Kaliszu, gdzie
zmar³o a¿ 35 pensjonariuszy. Dlatego w sierpniu rozpoczê³a
siê realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeñstwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeñstwa personelowi zak³adów opie-
kuñczo-leczniczych, domów pomocy spo³ecznej, zak³adów
pielêgnacyjno-opiekuñczych i hospicjów na czas COVID-19”,
który umo¿liwi pozyskanie grantów – œrodków finansowych
na zwiêkszenie bezpieczeñstwa pensjonariuszy, m.in. dziêki
zakupowi œrodków ochrony i organizacji zmianowego syste-
mu pracy. Szczegó³y realizacji projektu zawiera Zarz¹dzenie
prezesa NFZ nr 118/2020/DEF z 3 sierpnia 2020 r.

Sytuacja epidemiologiczna siê zmienia, wiêc najwa¿niejsza
jest w³aœciwa reakcja na powstaj¹ce zagro¿enia. Jednak naj-
lepsz¹ podstawow¹ ochron¹ przed koronawirusem s¹ dystans
spo³eczny oraz przestrzeganie zasad higieny. �

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

Druga fala COVID-19?

Pocieszaj¹ce jest, ¿e liczba zgonów
i osób wymagaj¹cych hospitalizacji
nie roœnie proporcjonalnie do liczby

zaka¿eñ. Podczas wiosennej fali szczyt zacho-
rowañ wyst¹pi³ 19 kwietnia, kiedy rozpo-
znano 545 nowych przypadków. 20 kwietnia
z rozpoznaniem COVID-19 na oddzia³ach za-
kaŸnych szpitali mazowieckich hospitalizowa-
nych by³o 226 pacjentów, z czego 14 osób wy-
maga³o wentylacji mechanicznej. Kolejny
rekordowy wzrost odnotowano 4 sierpnia – 680
zaka¿eñ w ca³ej Polsce, 5 sierpnia hospitaliza-
cji na Mazowszu wymaga³o 160 pacjentów,
w tym 6 osób potrzebowa³o wentylacji me-
chanicznej. Byæ mo¿e mutacje wirusa s¹ mniej
zjadliwe z biegiem czasu, co wp³ywa na od-
setek wymagaj¹cych leczenia szpitalnego.

OKIEM NFZ

Po wiosennym ataku pandemii, gdy sytuacja w kraju się ustabilizowała i liczba nowych zakażeń

zaczęła spadać, przewidywano, że SARS-Cov-2 będzie miał wiele wspólnych cech z wirusem

grypy, również sezonowość. Okazuje się jednak, co potwierdzają obserwacje, że temperatura ani pora

roku nie mają wpływu na aktywność koronawirusa i należy się spodziewać jednej fali, która będzie

nieznacznie rosnąć i opadać. Dlatego powinniśmy nastawić się na długotrwałą walkę, podczas której

nie możemy sobie pozwolić na całkowite zamrożenie gospodarki, a także opieki zdrowotnej.

W marcu, na pocz¹tku pandemii, utworzono 10 tak zwanych
szpitali covidowych. Decyzj¹ wojewody mazowieckiego od
czerwca funkcjonuj¹ oddzia³y szpitalne wyznaczone do lecze-
nia wy³¹cznie pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym
zaka¿eniem SARS-Cov-2 w szeœciu szpitalach:

1. Wojewódzkim Szpitalu ZakaŸnym w Warszawie, przy
ul. Wolskiej 37,

2. Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach, przy ul. Jana Kiliñskiego 29,

3. Wojskowym Instytucie Medycznym Centralnego Szpitala
Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warsza-
wie, przy ul. Szaserów 128,

4. Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego – Dzieciêcym Szpitalu Klinicznym
im. Józefa Polikarpa Brudziñskiego w Warszawie, przy
ul. ¯wirki i Wigury 63a,

5. Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Cha³ubiñ-
skiego przy ul. Lekarskiej 4 (szpital zakaŸny jednoimienny),

6. Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji w Warszawie, przy ul. Wo-
³oskiej 137 (szpital zakaŸny jednoimienny).
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UCHWA£A NR 44/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 1 lipca 2020 r.

w sprawie czasowej zmiany

Uchwa³y nr 22/R-VIII/20

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 lutego 2020 r.

w sprawie przyznawania w drodze losowania

nagród dla lekarzy, którzy dope³nili obowi¹zku

doskonalenia zawodowego,

z uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê epidemiczn¹

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 25 pkt 4 w zwi¹zku z art. 5
pkt 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU
z 2019 r., poz. 965, t.j.), art. 14h ustawy z 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹za-
nych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(DzU poz. 568) zmieniaj¹cej ustawê z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem,
przeciwdzia³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych
(DzU poz. 374 i 567), a tak¿e w zwi¹zku z zaistnia³¹ sytu-
acj¹ epidemiczn¹ i wprowadzonym na mocy rozporz¹dze-
nia ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie og³osze-
nia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
stanem epidemii w zwi¹zku z zaka¿eniami wirusem SARS-
-CoV-2 uchwala siê, co nastêpuje:

§1
1. §4 ust. 1 Uchwa³y nr 22/R-VIII/20 Okrêgowej Rady Le-
karskiej w Warszawie z 26 lutego 2020 r. w sprawie przy-
znawania w drodze losowania nagród dla lekarzy, którzy
dope³nili obowi¹zku doskonalenia zawodowego, otrzymu-
je nastêpuj¹ce brzmienie:

„Nagrody maj¹ charakter rzeczowy, a ich przekazanie na-

stêpowaæ bêdzie w formie refundacji, w oparciu o dokumenty

ksiêgowe (faktury) potwierdzaj¹ce poniesienie kosztów od-

bytych szkoleñ wybranych przez lekarza, w ci¹gu 18 mie-

siêcy od dnia wylosowania nagrody, nie d³u¿ej jednak ni¿

do 31 grudnia 2021 r.”.

2. §3 ust. 5 regulaminu stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa-
³y nr 22/R-VIII/20 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-
wie z 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznawania w drodze
losowania nagród dla lekarzy, którzy dope³nili obowi¹zku
doskonalenia zawodowego, otrzymuje brzmienie:

„Nagrody maj¹ charakter rzeczowy, a ich przekazanie na-

stêpowaæ bêdzie w formie refundacji, w oparciu o dokumenty

ksiêgowe (faktury) potwierdzaj¹ce poniesienie kosztów od-

bytych szkoleñ wybranych przez lekarza, w ci¹gu 18 mie-

siêcy od dnia wylosowania nagrody, nie d³u¿ej jednak ni¿

do 31 grudnia 2021 r.”.

§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a traci moc 1 stycznia 2022 r.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska
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27 kwietnia 2020 r. zmar³ w wieku 93

lat dr n. med. Marian Wojciech Miœ-

kiewicz, chirurg, minister zdrowia

w latach 1991–1992, wieloletni dy-

rektor ds. klinicznych i organizacyjnych Instytutu Kardiolo-

gii w Aninie, prezes Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa,

ale przede wszystkim wieloletni pracownik Kliniki Chirurgicz-

nej Studium Doskonalenia Lekarzy I Centrum Medycznego

Kszta³cenia Podyplomowego w szpitalu przy ul. Solec 93.

Dr n. med. Marian Miœkiewicz by³ moim serdecznym Przyja-

cielem. Razem operowaliœmy w Szpitalu na Solcu. By³ ode

mnie starszy, uczy³em siê od Niego chirurgii. O Jego œmierci

dowiedzia³em siê w lipcu 2020 r., podczas urlopiu na Helu.

Szed³em brzegiem morza i rozmyœla³em o Kubiakowej Szko-

le Chirurgicznej w Szpitalu na Solcu... Zosta³em ostatnim ¿yj¹-

cym cz³onkiem ekipy prof. Kubiaka.

Poczu³em siê odpowiedzialny za przypomnienie lekarzom

z Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie znakomitego

zespo³u chirurgicznego Szpitala na Solcu. Lekarzom tego ze-

spo³u sk³adam ho³d za to, ¿e mog³em z nimi pracowaæ.

4 maja 1963 r. rozpocz¹³em sta¿ w Szpitalu na Solcu. Kli-

nik¹ Chirurgiczn¹ kierowa³ prof. Józef Kubiak, znakomity

specjalista, który zajmowa³ siê chirurgi¹ dróg ¿ó³ciowych.

Józef Kubiak urodzi³ siê 13 marca 1901 r. By³ uczniem

prof. Franciszka Czubalskiego. Jego gabinet mieœci³ siê przy

ul. Dobrej 22/24 na Powiœlu. Podczas Powstania Warszaw-

skiego z poœwiêceniem operowa³ tam warszawiaków – po-

wstañców i cywilów, pe³ni³ funkcjê lekarza Zgrupowania

„Konrad” Armii Krajowej. Po wojnie zosta³ szefem Kliniki

Chirurgicznej SDL, a nastêpnie CMKP. By³ honorowym

cz³onkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich. Mia³em szczê-

œcie, ¿e prof. Kubiak uczy³ mnie chirurgii. Razem pracowali-

œmy tak¿e w Zak³adzie Fizjologii Cz³owieka Akademii Me-

dycznej w Warszawie, kierowanym przez prof. Franciszka

Czubalskiego. Prof. Kubiak zmar³ w 1998 r.

Gdy w 1963 r. podj¹³em pracê w Szpitalu na Solcu, trafi³em

do zespo³u znakomitych chirurgów. Ka¿dy z nich móg³by byæ

ordynatorem oddzia³u chirurgicznego. By³em szczêœliwy, ¿e

mia³em szansê nawi¹zaæ kole¿eñskie relacje nie tylko ze zmar-

³ym niedawno dr. Marianem Miœkiewiczem, ale te¿ z innymi

wybitnymi specjalistami, takimi jak: doc. Jerzy Platowski,

dr Witold Szczeœniak, dr W³adys³aw Liszka, dr Giera³towski,

dr J. Lasocki, dr M. Simoni, dr Marian Miœkiewicz, dr Batma-

jew, dr Gubrynowicz, dr T. Rajski, dr M. Grochowicz, dr St.

Jakubowski, dr Wiczyñski, dr Wilczyñski, dr S. Dreszer, prof.

H. Rykowski, dr T. Adynowski, doc. Kubiak (syn prof.

Kubiaka), dr M. Grabowski, dr L. Karpiñski i wielu innych.

Minê³o od tego czasu prawie 60 lat. Ju¿ nawet nie pamiêtam

niektórych imion moich Kolegów. Przepraszam Ich za to. Prze-

mijanie zbiera nieub³agane ¿niwo. Patrzê na mury, na koryta-

rze i sale chorych. Mury te same, ale ludzie w nich ju¿ inni.

Dziêkujê Opatrznoœci, ¿e da³a mi szansê wspomnienia moich

Przyjació³ i Kolegów z Kubiakowej Szko³y Chirurgicznej Szpi-

tala na Solcu z lat 60., 70., 80. XX w. �

Prof. Krzysztof Bielecki

WSPOMNIENIE

Marian Wojciech

Miœkiewicz
(1926–2020)

Z ogromnym smutkiem ¿egnamy 

dr Teresê Galus 

wieloletni¹ ordynator

Oddzia³u Dzieciêcego

Szpitala w Sochaczewie, 

zas³u¿onego lekarza

ziemi sochaczewskiej. 

 Zmar³a w wieku 92 lat,

do koñca ¿ycia by³a czynna zawodowo. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamiêci. 

 Rodzinie i Bliskim

sk³adamy wyrazy wspó³czucia. 

Lekarze Szpitala

w Sochaczewie

oraz wszyscy wspó³pracownicy

29 czerwca 2020 r. zmar³a, prze¿ywszy 75 lat

œp. Maria Danuta Wasilewska

lekarz reumatolog,

o czym powiadamiaj¹ pogr¹¿one w ¿a³obie siostry.

Panu Profesorowi Adamowi Kobayashiemu

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci 

Mamy

sk³ada personel Klinicznego Oddzia³u Neurologii

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
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