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Aw poprzednich dwóch sesjach
egzaminy ustne by³y odwo³ywa-
ne… Chodzi o to, ¿e temat egza-

minów to jeden z wielu przyk³adów obrazu-
j¹cych niezrozumia³¹, delikatnie mówi¹c,
postawê wobec medyków. Na przestrzeni
minionego roku a to brakowa³o œrodków
ochrony indywidualnej, a to by³y proble-
my z kryteriami i wyp³acaniem dodatków
covidowych, a to wystawiano b³êdne skie-
rowania do zwalczania epidemii. Na kon-
ferencjach prasowych wyg³aszane s¹ ape-
le o powa¿ne rozmowy, jednoczeœnie
proœby o dialog p³yn¹ce ze œrodowiska le-
karskiego s¹ ignorowane b¹dŸ odk³adane
na póŸniej… Na jeszcze jak¹œ falê, miê-
dzy falami, po falach, nigdy?

Ci, którzy na pierwszej linii walcz¹ z ko-
ronawirusem, zmêczeni s¹ nie tylko coraz
bardziej rozpêdzaj¹c¹ siê epidemi¹, ale te¿
s³uchaniem, jak rz¹dz¹cy lej¹ wodê.

My natomiast, przygotowuj¹c kwietniowy
numer „Pulsu”, wys³uchaliœmy wielu hi-
storii o konkretnych problemach, konkret-
nej pracy dostosowywanej do zmieniaj¹-
cych siê wytycznych, konkretnych emocji.
Nasi rozmówcy z ró¿nych perspektyw
opowiedzieli o roku pandemii, chaosie
i wyci¹ganych z niej wnioskach. Czas
przed Wielkanoc¹ sk³oni³ nas do rozmów
o idei kampanii spo³ecznej #Wspólne-
Œwiêta, która z powodu epidemii musia³a
zostaæ zawieszona. Poruszamy temat
szczepieñ, lockdownu i, licz¹c na lepsze
jutro, planujemy dla zmêczonych epidemi¹

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

Lanie wody
Kolejna fala zachorowań, więc wszystkie ręce na pokład. Hasła

wygłaszane przez decydentów, zawierające np. takie morskie meta-

fory, bywają mało wiarygodne, bo część tych „wszystkich rąk” po

zdaniu pisemnego egzaminu specjalizacyjnego wskutek odgórnych

decyzji (a raczej braku decyzji) zamiast wrócić do pracy musiała się

skupić na przekładaniu kartek podręczników, ucząc się do części ustnej.

lekarzy izbowe przedsiêwziêcia. Przedstawiamy kolejnych 10
ze 100 dzia³añ, form wsparcia i inicjatyw w ramach cyklu na
100-lecie samorz¹du. I – co bardzo wa¿ne – rozpoczynamy
kampaniê informacyjn¹ o wyborach, zachêcaj¹c do wziêcia
czynnego udzia³u w tworzeniu samorz¹du lekarskiego. Przy-
bli¿amy najistotniejsze kwestie i dane oraz publikujemy
kalendarz wyborczy. W ka¿dym kolejnym numerze naszego
miesiêcznika znajd¹ siê artyku³y o tym, co wa¿ne i aktualne.

Ok³adki nie ma potrzeby opisywaæ. Za to fali bêd¹cej jej ele-
mentem na pewno warto bli¿ej siê przyjrzeæ, czyli przeczytaæ
felieton prof. Bralczyka.

Wiele mo¿na powiedzieæ liczbami i statystykami, o czym dys-
kutujemy w jednym z wywiadów. Wiele te¿ mo¿na uj¹æ
w skrótowej formie, tzn. w pigu³ce. W rubryce o tej nazwie
zebraliœmy ciekawostki dotycz¹ce chorób zakaŸnych. Ponad-
to w „Pulsie” jak zawsze przybli¿amy aktualnoœci prawno-
medyczne oraz przedstawiamy raport z naszej obecnoœci
w mediach – wybrane fragmenty wypowiedzi reprezentantów
izby dla telewizji, radia, gazet, portali. Zapraszani przez dzien-
nikarzy do rozmów o ochronie zdrowia, odpowiadaliœmy na
pytania zwi¹zane z sytuacj¹ epidemiczn¹, szczepieniami, wa-
runkami pracy lekarzy, sprawami samorz¹du, zamieszaniem
wokó³ wspomnianego na wstêpie Pañstwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego.

Mamy nadziejê, ¿e chêtnie siêgaj¹ Pañstwo po „Puls” i od-
wiedzaj¹ nasz¹ stronê internetow¹, która za kilka miesiêcy
bêdzie ca³kiem odmieniona. Przede wszystkim stanie siê bar-
dziej funkcjonalna, intuicyjna i przyjazna dla u¿ytkownika.
Na razie nie zdradzê szczegó³ów. Dodam jeszcze tylko, ¿e nie-
zmiennie jesteœmy aktywni w mediach spo³ecznoœciowych.
By nas znaleŸæ, wystarczy na Facebooku, Twitterze i Insta-
gramie wpisaæ w wyszukiwarce @OILWARSZAWA. Obser-
wujcie nas Pañstwo i b¹dŸcie na bie¿¹co z tym, co dla Was
robimy i mo¿emy zrobiæ. �
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Szanowni Pañstwo,
Kole¿anki i Koledzy,
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

Brak odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa Zdro-
wia pisma, zbywane proœby o spotkanie, zdawkowe
odpowiedzi w mediach spo³ecznoœciowych, a czêsto ca³-

kowite lekcewa¿enie próœb o wys³uchanie i pomoc w rozwi¹-
zaniu problemów – tak wygl¹da dziœ dialog w wydaniu MZ.

Jesteœmy lekarzami, zdajemy sobie sprawê z naszychumiejêt-
noœci i etosu zawodu. Gdy zwracamy uwagê napatologie sys-
temu lub szkodliwe decyzje, wmawia siê rodakom, ¿e chodzi
nam jedynie o pieni¹dze. Granie na emocjach spo³eczeñstwa
i manipulacje decydentów, gdy oœmielamy siê krytykowaæ sys-
tem, od lat buduj¹ niesprawiedliwy wizerunek lekarza. I ko³o
siê zamyka. Jestem zdania, ¿e nie wolno przemilczaæ tego, co
szkodzi nam i pacjentom, nie wolno godziæ siê na wieczn¹ pro-
wizorkê, na szanta¿ emocjonalny. Nale¿y mówiæ i edukowaæ
tych, którzy s¹ poza naszym œrodowiskiem. Bo nie ka¿dy spo-
za œrodowiska wie, czym jest Pañstwowy Egzamin Specjaliza-
cyjny, kim jest lekarz rezydent, na czym polega specjalizacja,
jakie s¹ kulisy naszej pracy.

Z drugiej strony zadaniem samorz¹du jest bycie g³osem
wszystkich lekarzy – tych, którzy dziœ zdaj¹ PES, i tych, któ-
rzy zdawali go wiele lat temu. Nie ma i nie bêdzie zgody na
budowanie przez Ministerstwo Zdrowia szkodliwych podzia-
³ów w naszym œrodowisku, na prowokowanie roz³amów i ini-
cjowanie konfliktów. Musimy ze sob¹ rozmawiaæ. Mo¿emy
siê nie zgadzaæ, ale musimy siê szanowaæ. I w prawdziwym

DZIŚ I JUTRO

XLII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

IM. PROF. JANA NIELUBOWICZA

Więcej informacji na stronie 48 lub pod nr. tel.: 22-542-83-31.

gdy reakcją na nasze apele o podjęcie rozmów jest słowo „później”,

nasuwa się skojarzenie ze słynnym „niech jadą!”. Taka postawa

wobec przeciążonych pracą lekarzy jest nie tylko rozczarowująca,

ale całkowicie załamująca.

dialogu wypracowywaæ konsensus. Dlatego nasza izba zabie-
ra g³os w dyskusjach, wychodzi ze zdecydowanymi stanowi-
skami, wypowiada siê w mediach. Bo jako przedstawiciele
samorz¹du lekarskiego musimy staæ po stronie lekarzy.
Wszystkich lekarzy. Lekarzy i pacjentów.

Przed epidemi¹ musieliœmy niedomogi systemowe kleiæ pla-
strem. W warunkach epidemii zu¿ywamy ekstremalne ilo-
œci plastrów, banda¿y, folii, du¿o si³ wk³adamy w to kleje-
nie systemu. Ale plastry i si³y kiedyœ siê skoñcz¹. Mamy
rekordy zachorowañ i, mimo krytycznej sytuacji, 2,5 tys.
lekarzy musi wy³¹czyæ siê z pracy, by uczyæ siê do ustnego
PES. W ubieg³ym roku z uwagi na pandemiê zrezygnowa-
no z czêœci ustnej, choæ zachorowañ by³o mniej. Sytuacja
wzbudzi³a zainteresowanie medialne podsycane wizj¹
akcji protestacyjnej. Wywo³a³a te¿ niema³o komentarzy
w naszym œrodowisku.

Napiszê to wprost: w mojej ocenie jako lekarze powinniœmy
staraæ siê prezentowaæ nasze zdanie z pe³n¹ kultur¹, meryto-
rycznie i w otwartoœci na dialog, pamiêtaj¹c o sk³adanym przez
nas lekarskim przyrzeczeniu. Emocje i trwaj¹cy spór nie mog¹
byæ uzasadnieniem dzia³añ i wypowiedzi sprawiaj¹cych, ¿e
pacjenci przestan¹ widzieæ w nas lekarzy. Nie oznacza to jed-
nak, ¿e nie mo¿emy domagaæ siê swoich praw i walczyæ
o swoje racje. Wci¹¿ wierzê, ¿e komunikuj¹c siê ze spo³e-
czeñstwem „po lekarsku”, mo¿emy osi¹gn¹æ nasze cele. �
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100 dzia³añ na 100-lecie
aktywnego samorz¹du
Warsztaty, szkolenia, spotkania oraz różne formy wsparcia składają się na kolejnych

10 działań, które systematycznie prezentujemy na łamach „Pulsu” w tegorocznych numerach.

To już trzecie zestawienie. Wyliczenie 100 działań to sposób na faktyczne, a nie tylko

symboliczne podkreślenie 100. rocznicy samorządu, który pracuje na rzecz środowiska

lekarskiego każdego dnia.

SAMORZĄD: 100 NA 100

1
Zorganizowaliœmy przedœwi¹teczne spotkanie dla

seniorów, w którym kluczowe by³y aspekty eduka-
cyjny i integruj¹cy. 27 marca zaplanowaliœmy

wyk³ady, warsztaty i szkolenia w œcis³ym re¿imie sanitar-
nym. Za³o¿yliœmy tak¿e wariant online. W programie zna-
laz³o siê szkolenie dotycz¹ce recept pro auctore i pro fami-

lia, wyk³ad o tym, jak walczyæ z poczuciem
samotnoœci w czasie pandemii, oraz warsz-
taty „Wielkanocna kwiaciarnia” i „Wielka-
nocna dekoratornia”.

2
Wiosna, która daje now¹ energiê i zwiêksza mo¿-
liwoœci zdrowej aktywnoœci w plenerze, jest do-
skona³ym momentem na uruchomienie Medic

Walking, czyli cyklicznych zajêæ dla lekarzy z instrukto-
rem nordic walking. To inicjatywa w ramach izbowego
programu OIL Sport Event. Zajêcia bêd¹ organizowane
w Lesie Kabackim w Warszawie. Pierwsze spotkanie prze-
widujemy w niedzielê 9 maja, drugie w sobotê 22 maja.
Pocz¹tek o godz. 10.00. Uczestnikom zapewnione zostan¹
kijki. Nordic walking to sport ma³o urazowy, niewyma-
gaj¹cy wysokiego poziomu sportowego, wiêc zajêcia s¹
interesuj¹c¹ propozycj¹ równie¿ dla osób w starszym

wieku. By wzi¹æ w nich
udzia³, trzeba zapisaæ siê na
naszej stronie internetowej
lub telefonicznie.

3
Kolejn¹ ofert¹ OIL w Warszawie dla mi³oœników
aktywnego wypoczynku jest rajd rowerowy dla
lekarzy (cz³onków naszej izby) i ich rodzin, za-

planowany na 8 maja (pocz¹tek o godz. 10.00). Do wy-
boru bêd¹ cztery trasy. Start: Polana Jakubów w Kampi-
nosie. Dodatkowe atrakcje – ognisko i zajêcia edukacyjne.

Zapisy rozpoczynamy 19 kwietnia. For-
mularz zapisów opublikujemy na stronie:
www.izba-lekarska.pl.

4
Mamy pracuj¹ce zawodowo oraz w domu, które
chcia³yby na kilka godzin oderwaæ siê od codzien-
nych obowi¹zków, zadbaæ o w³asne zdrowie i sa-

mopoczucie oraz spotkaæ siê z innymi lekarkami, zapra-
szamy do siedziby OIL w Warszawie na Dzieñ Matki

Lekarki w sobotê 22 maja w godz. 10.00–15.00. Zorga-
nizujemy m.in. warsztaty, spotkania, wyk³ady, poruszy-
my tematykê medycyny stylu ¿ycia, aspekty prawne, psy-
chologiczne. Bêdzie mo¿liwoœæ wykonania USG piersi.
Pe³ny program zaprezentowany jest na na-

szej stronie internetowej,
gdzie 4 maja rozpocznie-
my zapisy.

5
Odpowiadaj¹c na potrzeby œrodowiska lekarskie-
go, organizujemy kursy i szkolenia. Jedno z mar-
cowych szkoleñ online, na które mogli zapisywaæ

siê nie tylko nasi cz³onkowie, ale lekarze z ca³ej Polski,
dotyczy³o wstrz¹su anafilaktycznego. By³o to drugie
szkolenie na ten temat. Omówione zosta³y m.in. ogólne
zasady postêpowania we wstrz¹sie anafilaktycznym oraz

przypadek wstrz¹su po szczepieniu (tak-
¿e po szczepieniu przeciwko COVID-19).
Na szkolenie zg³osi³o siê ponad 300 osób.
W poprzednim uczestniczy³o 270.

6
Od marca 2020 r. zapewniamy wsparcie psycho-

logiczne dla lekarzy w zwi¹zku z pandemi¹, ale
te¿ z wypaleniem zawodowym i problemami oso-

bistymi. Program koordynuje pe³nomocnik do spraw zdro-
wia lekarzy i lekarzy dentystów. Z Magdalen¹ Flag¹-
-£uczkiewicz mo¿na kontaktowaæ siê telefonicznie pod
numerem 660 672 133 (je¿eli nie bêdzie mog³a odebraæ,

na pewno oddzwoni). Mo¿na równie¿
wys³aæ SMS lub napisaæ e-mail:
pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl.
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Oprac. Renata Jezió³kowska

7
Lekarze niezmiennie mog¹ zg³aszaæ siê po
wymazówki do siedziby naszej izby. OIL
w Warszawie kupi³a je, by przyspieszyæ wy-

konywanie testów na obecnoœæ koronawirusa, co
mia³o szczególne znaczenie na pocz¹tku epidemii,
w obliczu problemów z dostêpnoœci¹ testów. Leka-
rze nadal odbieraj¹ od nas wymazówki. By je otrzy-
maæ, wystarczy zarejestrowaæ siê na stronie Warsaw
Genomics (wspó³pracuj¹cego z nasz¹ izb¹ laborato-
rium) i postêpowaæ wed³ug wskazó-

wek. Dotychczas wy-
daliœmy ponad 1300
wymazówek.

8
Cz³onkowie OIL w Warszawie w ramach pro-
gramu „Prawnik dla lekarza” mog¹ uzyskaæ
bezp³atne porady. Dy¿ury prawników odby-

waj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku. Szczegó³y na
grafice obok. Program cieszy siê du¿ym zaintereso-

waniem, zw³aszcza gdy lekarze po-
trzebuj¹ praktycznych wskazówek
dotycz¹cych wchodz¹cych w ¿ycie
przepisów i wydawanych decyzji.

9
Biuro „Prawnik dla lekarza” zorganizowa³o
 szkolenia: „Odpowiedzialnoœæ cywilna

lekarza i lekarza dentysty za b³¹d medycz-

ny” (29 marca), „Kiedy lekarz i lekarz dentysta

ponosi odpowiedzialnoœæ karn¹ i zawodow¹?”
(14 kwietnia), „Ubezpieczenie odpowiedzialnoœci

cywilnej lekarzy i lekarzy denty-

stów” (12 maja). Informacje o zapi-
sach i program szkoleñ online znaj-
duj¹ siê na naszej stronie internetowej
w zak³adce Szkolenia i konferencje.

10
Zachêcamy do dzia³alnoœci w samorz¹-
dzie lekarskim oraz do udzia³u w wybo-
rach, w zwi¹zku z czym w „Pulsie” oraz

na stronie OIL w Warszawie zamieszczamy naj-

wa¿niejsze informacje dotycz¹ce poszczególnych eta-

pów wyborów. Opisujemy zasady, terminy, mo¿liwo-
œci startu i g³osowania. Aktywnoœæ w wyborach to jedna

z kluczowych form realizacji idei sa-
morz¹dnoœci. Pierwszy z cyklu arty-
ku³ów o wyborach – str. 31. �
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Nauka zdalna dla wszystkich,
równie¿ m³odszych klas.
Otwarte – przedszkola i ¿³obki.

Zamkniête na g³ucho restauracje, si-
³ownie, instytucje kultury, obiekty
sportowe, galerie handlowe. Otwarte
– wolno stoj¹ce sklepy (wiêkszoœæ),
salony fryzjerskie i ogólnie bran¿a
beauty, koœcio³y. Tych ostatnich mi-
nister broni wbrew opinii wiêkszoœci
ekspertów i zdecydowanemu vox po-

puli. Z sonda¿u przeprowadzonego
przez oœrodek BioStat 18–19 marca
wynika, ¿e 60 proc. Polaków uwa¿a,
i¿ œwi¹tynie powinny zostaæ zamkniê-
te (obowi¹zuje w nich limit 1 osoby
na 15 mkw., który jest w wiêkszym
stopniu nieprzestrzegany ni¿ prze-
strzegany, o czym ³atwo siê przeko-
naæ, id¹c w niedzielê do koœcio³a lub
pod koœció³). W kontekœcie zbli¿aj¹-
cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, któ-
re dla wiernych s¹ najwa¿niejszym
œwiêtem, trudno nie zastanawiaæ siê,
do ilu zaka¿eñ dojdzie, jeœli rz¹d
przymknie oko (tak jak robi to co
najmniej od Bo¿ego Narodzenia) na
lekcewa¿enie norm sanitarnych pod-
czas nabo¿eñstw.

To jest stan lockdownu na 20 marca.
W kolejnych dniach mog¹ jednak
zostaæ podjête surowsze decyzje
– ³¹cznie z zakazem przemieszcza-
nia siê. Co prawda bez wprowadze-
nia stanu wyj¹tkowego decyzja ta bê-
dzie obarczona wad¹ prawn¹, ale
rz¹d ma przecie¿ jeszcze inne narzê-

dzia – tak¿e zawieszenie dalekobie¿nych po³¹czeñ kolejo-
wych i zakaz lotów, zastosowane rok temu. Mo¿e te¿ od-
dzia³ywaæ psychologicznie, by zniechêcaæ Polaków do pod-
ró¿y po kraju w œwi¹teczne dni. Wszystko to przerabialiœmy
wiosn¹ 2020.

Pierwszy lockdown wprowadzono, nie ma co do tego w¹tpli-
woœci, w porê i mia³ pe³ne uzasadnienie. System ochrony zdro-
wia by³ bowiem zupe³nie nieprzygotowany na zagro¿enie
– brakowa³o œrodków ochrony indywidualnej, system testo-
wania dopiero powstawa³ (kto dziœ pamiêta, ¿e w pierwszych
tygodniach wysy³aliœmy próbki zagranicê, bo ¿adne polskie
laboratorium nie mia³o materia³ów niezbêdnych do przepro-
wadzania testów?). Zamkniêcie Polaków w domach, ca³ko-
wita izolacja, by³y jedynym sposobem na zatrzymanie epide-
mii. Cel zosta³ osi¹gniêty, a Polska – wed³ug raportów
miêdzynarodowych – do pocz¹tków wrzeœnia by³a wymieniana
jako jedno z pañstw, które stosunkowo dobrze radzi³y sobie
z pandemi¹, w³aœnie dziêki wystarczaj¹co wczeœnie podjêtej
decyzji o zamkniêciu kraju.

O ile pierwszy lockdown by³ potrzebny, o tyle czas, jaki
dziêki niemu kupiliœmy, zosta³ zmarnowany. Polska do dru-
giej fali pandemii by³a niemal tak samo nieprzygotowana,
jak do pierwszej. Niemal, bo oczywiœcie œrodki ochrony
indywidualnej i p³yny do dezynfekcji ju¿ by³y, kapita³ sta-
nowi³y szpitale jednoimienne i mozolnie budowany system
testowania. Nie by³o natomiast wiedzy eksperckiej, która
przek³ada³aby siê na podejmowane decyzje. Rz¹d w paŸ-
dzierniku, gdy ju¿ druga fala piê³a siê ostro w górê, t³uma-
czy³, ¿e zawiod³y prognozy. Ale przecie¿ niezale¿ni eks-
perci, w tym zespó³ Polskiej Akademii Nauk, latem
przestrzegali, czym skoñczy siê szerokie otwarcie nieprzy-
gotowanych do funkcjonowania w re¿imie sanitarnym
szkó³. – Mury nie zara¿aj¹ – mówi³ tymczasem ówczesny
minister edukacji Dariusz Piontkowski, który co prawda
jesieni¹ straci³ stanowisko, ale odnalaz³ siê w resorcie jako
wiceminister.
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Od 20 marca obowiązuje trzeci lockdown całego kraju. Rząd wycofał się z regionalizacji ob-

ostrzeń, bo trzecia fala, wszystko na to wskazuje, wypiętrzy się wyżej niż jesienna i może być dla

systemu ochrony zdrowia jeszcze poważniejszym testem wydolności. Czy zamknięcia, jakich

okresowo doświadczamy już od roku, mają sens? W ogóle i w naszym, polskim, wydaniu?

Lockdown?
Tak, ale... jak?
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Drugi i trzeci lockdown maj¹ wspólny mianownik: w przeci-
wieñstwie do tego z marca 2020 zosta³y wprowadzone zbyt
póŸno, jako reakcja na ju¿ nie tyle rozpêdzaj¹c¹ siê, co rozpê-
dzon¹ falê zaka¿eñ. Reaktywnoœæ to niejedyna wspólna
cecha. Drug¹ jest pasywnoœæ. Lockdown bez szerokiego te-
stowania, bez dochodzeñ epidemiologicznych, bez szukania
Ÿróde³ zaka¿eñ, bez wiedzy, gdzie najczêœciej dochodzi
do transmisji wirusa (jesieni¹ królowa³o wyra¿enie-wytrych
„transmisja pozioma”, które mia³o usprawiedliwiaæ brak
wiedzy, gdzie siê zaka¿amy), nie ma tak naprawdê sensu, jest
œrodkiem daleko niewystarczaj¹cym do duszenia pandemii.
Przekonaliœmy siê o tym w styczniu, gdy po fali bo¿onaro-
dzeniowych zachorowañ uzyskaliœmy „wyp³asz-
czenie” krzywej, ale na bardzo wysokim
poziomie. W dodatku Ministerstwo Zdro-
wia przez kilka tygodni ignorowa³o g³osy
niezale¿nych ekspertów i praktyków
– lekarzy oddzia³ów covidowych – ra-
portuj¹cych, ¿e w szpitalach dzieje siê
coœ dziwnego, bo przybywa m³od-
szych chorych w ciê¿kim stanie.
W styczniu nie mo¿na by³o t³u-
maczyæ tego zjawiska szczepie-
niami seniorów, bo one jeszcze
nawet siê nie rozpoczê³y.

Najprawdopodobniej ju¿ wtedy
w szpitalach pojawi³y siê ofiary
beztroskiego zastosowania meto-
dy „hammer and dance”, o której
w pierwszych tygodniach roku
wspomina³ minister zdrowia.
„M³ot i taniec” to okreœlenie stra-
tegii walki z pandemi¹ polegaj¹-
cej na naprzemiennym luzowaniu
i zaostrzaniu ograniczeñ. Ma ona
g³êboki sens, gdy jest prowadzo-
na rozs¹dnie. W polskim wydaniu
„m³ot i taniec” polega³ np. na po-
luzowaniu obostrzeñ na lotniskach
w grudniu 2020 r., gdy praktycz-
nie ca³a Europa kasowa³a po³¹cze-
nia z Wielk¹ Brytani¹. Polska,
w przeciwieñstwie choæby do
W³och, nie wprowadzi³a masowe-
go testowania przyje¿d¿aj¹cych na
Bo¿e Narodzenie rodaków. Go-
dz¹c siê tym samym na niekontro-
lowany import brytyjskiej mutacji
wirusa.

Ona z pewnoœci¹ prêdzej czy póŸniej by do nas dotar³a, ale
ka¿de „póŸniej” by³o na wagê z³ota, bo spowolnienie ekspan-
sji brytyjskiego mutanta dawa³oby wiêksz¹ szansê bezproble-
mowego prowadzenia akcji szczepieñ przeciw COVID-19.

 „Dance” w polskim wydaniu, w drugiej po³owie stycznia,
oznacza³ równie¿ drastyczne – jak na sytuacjê epidemiczn¹

wokó³ naszych granic i na kontynencie – poluzowanie ob-
ostrzeñ. W sytuacji, gdy niemal wszystkie europejskie kraje
wysoko trzyma³y gardê, z niepokojem œledz¹c wyniki z labo-
ratoriów, pokazuj¹ce jak szybko brytyjska odmiana wypiera
„starego” wirusa („To potwór” – mówi³ w pewnym momen-
cie premier W³och), Polska zdecydowa³a siê na otwarcie czê-
œci obiektów sportowych, hoteli, a przede wszystkim szkó³
dla klas 1–3.

Taniec siê urwa³, gdy okaza³o siê, ¿e na pó³nocy Polski krzy-
wa zaka¿eñ wystrzeli³a w górê. Regionalne obostrzenia siê
nie sprawdzi³y, wiêc – lockdown, jako ostatnia deska ratunku

dla poddawanego ponownie testowi wytrzyma-
³oœci systemu ochrony zdrowia.

Co przynosi ta strategia? Jeœli chodzi
o liczbê zaka¿eñ, Polska od pocz¹tku
pandemii zajmuje 14. miejsce w œwie-
cie. W pierwszej piêtnastce jesteœmy
przy tym krajem zdecydowanie naj-
mniejszym. Pod wzglêdem liczby zgo-

nów zajmujemy miejsce 16. Ale
ju¿ gdy braæ pod uwagê tylko
sytuacjê bie¿¹c¹, jeœli chodzi
o liczbê nowych przypadków
praktycznie od pocz¹tku roku nie
wypadamy poza pierwsz¹ dzie-
si¹tkê, czêsto plasuj¹c siê – w licz-
bach bezwzglêdnych – na pi¹tym,
szóstym miejscu. „Przegrywamy”
z Indiami (1,3 mld mieszkañców),
USA (ponad 330 mln), Brazyli¹
(213 mln). Pod wzglêdem liczby
nowych zgonów – to samo. Szó-
ste, pi¹te, czwarte – ba, nawet trze-
cie miejsce w œwiecie.

Gdyby skorygowaæ liczbê zgo-
nów w stosunku do wielkoœci po-
pulacji, wyprzedza nas jedynie
Brazylia – kraj, w którym nie tyl-
ko nie ma lockdownu, ale w któ-
rym prezydent i du¿a czêœæ
decydentów podwa¿a istnienie
pandemii. Brazylia zajmuje w tej
chwili 24. miejsce w œwiecie pod
wzglêdem liczby zgonów w prze-
liczeniu na wielkoœæ populacji
(1370 zgonów na 1 mln miesz-
kañców). 25. miejsce przypada
Szwecji (1307) – jedynemu kra-

jowi w Europie, który ani rok temu, ani jesieni¹ 2020 r. nie
wprowadzi³ lockdownu, nie zamkn¹³ gospodarki, nie narzuci³
obywatelom ograniczeñ. 26. miejsce, z bardzo du¿ymi „szan-
sami” na wyprzedzenie Szwecji, zajmuje Polska (1291, dane
z 20 marca 2021). A s¹ to przecie¿ jedynie potwierdzone zgo-
ny covidowe. Statystyki dotycz¹ce umieralnoœci ogó³em s¹
dla Polski jeszcze bardziej niekorzystne. �

Gdyby skorygować liczbę zgonów

w stosunku do wielkości populacji,

wyprzedza nas jedynie Brazylia

– kraj, w którym nie tylko nie ma

lockdownu, ale w którym prezydent

i duża część decydentów podważa

istnienie pandemii.
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K ryzys z natury rzeczy stano-
wi okazjê do porzucenia
dotychczasowych nieefek-

tywnych rozwi¹zañ i zast¹pienia ich
nowymi. Jeœli spojrzeæ z tej perspek-
tywy, daje szansê nowego otwarcia,
szansê przeprowadzenia potrzebnych
zmian, które wczeœniej z ró¿nych
powodów by³y niemo¿liwe b¹dŸ bar-
dzo trudne. Ministerstwo Zdrowia
ma chyba pe³n¹ tego œwiadomoœæ.
W koñcu grudnia ubieg³ego roku mi-
nister Adam Niedzielski powo³a³ ze-
spó³, który ma opracowaæ za³o¿enia
restrukturyzacji szpitali. Widaæ jed-
nak, ¿e ³atwo nie bêdzie. Pierwsze in-
formacje o planowanych kierunkach
zmian ju¿ wzbudzaj¹ liczne kontro-
wersje, a termin przedstawienia
wstêpnych ustaleñ zespo³u zosta³
przesuniêty o miesi¹c.

Wydaje siê, ¿e w kwestii
diagnozy przyczyn obec-
nych trudnoœci panuje
doœæ du¿a zgodnoœæ miê-
dzy ró¿nymi œrodowis-
kami eksperckimi. Do
g³ównych wskazywanych
problemów nale¿¹: nieja-
sny podzia³ zadañ i kom-
petencji, rozproszenie
odpowiedzialnoœci oraz
brak skutecznych mecha-
nizmów koordynacji. Nie

Pandemia COVID-19 będzie stanowić bez wątpienia punkt zwrotny w reformowaniu opieki

zdrowotnej, a zwłaszcza szpitalnictwa. Wywołany przez nią kryzys boleśnie obnażył słabości

obecnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych tego segmentu lecznictwa. Nie zdały

egzaminu wprowadzone ponad 20 lat temu mechanizmy rynku wewnętrznego, a w wielu

sytuacjach przyczyniły się wręcz do pogłębienia zaistniałych trudności.

MAREK BALICKI
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BEZ ZNIECZULENIA

Czy wirus zreformuje
nasz system
ochrony zdrowia?

sprawdzi³o siê oddzielenie funkcji p³atnika, któr¹ sprawuje
NFZ, od funkcji w³aœcicieli szpitali, które w 90 proc. nale¿¹
do samorz¹dów wojewódzkich i powiatowych. W efekcie
jest kilkuset rywalizuj¹cych ze sob¹ samorz¹dowych w³a-
œcicieli szpitali, którzy zarazem nie maj¹ ¿adnego wp³ywu
na ich finansowanie ani na sposób dzia³ania scentralizowa-
nego, podleg³ego rz¹dowi NFZ. Prowadzi to do rozmycia
odpowiedzialnoœci i tworzy warunki dla przerzucania siê od-
powiedzialnoœci¹ przez rz¹d i samorz¹dy oraz wzajemnego
obwiniania siê wobec opinii publicznej. Sformu³owaniem do-
brze oddaj¹cym istotê relacji panuj¹cych w systemie jest
strukturalny egoizm, w ramach którego ka¿dy ci¹gnie
w swoj¹ stronê.

Czy zatem dobrym rozwi¹zaniem by³aby jakaœ forma centra-
lizacji funkcji w³aœcicieli szpitali, na co wskazuj¹ niektóre
wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia? Po do-
œwiadczeniach pandemii pokusa taka jest zrozumia³a, ale wspo-
mniane rozwi¹zanie nie prowadzi do eliminacji g³ównego pro-
blemu, jakim jest rozdzielenie funkcji p³atnika i w³aœcicieli
szpitali. W rezultacie mo¿e okazaæ siê równie dysfunkcyjne
jak wczeœniej stosowane. Poza tym próba systemowego pod-
porz¹dkowania 600 szpitali Ministerstwu Zdrowia jest ma³o
realistyczna.

Wynikaj¹cy z przedstawionej diagnozy kierunek zmian syste-
mowych powinien zak³adaæ przede wszystkim integracjê funk-
cji p³atnika i œwiadczeniodawcy. Powinna byæ przeprowadzo-
na, co by³oby naturalne i optymalne, w ramach poszczególnych
województw. Poniewa¿ Polska jest ju¿ pañstwem w du¿ym
stopniu zdecentralizowanym, funkcje te powinien przej¹æ sa-
morz¹d wojewódzki. Czy takie rozwi¹zanie znajdzie siê wœród
poddanych pod publiczn¹ debatê kierunków reform, przeko-
namy siê wkrótce. Na razie g³ównym wyzwaniem jest opano-
wanie trzeciej fali pandemii. �

Wynikający z przed-

stawionej diagnozy

kierunek zmian syste-

mowych powinien

zakładać przede

wszystkim integrację

funkcji płatnika

i świadczeniodawcy.
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Gdy przegl¹da³em te statystyki, przypomnia³y mi siê
rozmowy z przedstawicielami rz¹du i Ministerstwa
Zdrowia podczas protestu g³odowego medyków. Pod-

nosi³em bowiem temat tzw. nadmiarowych zgonów Polaków
w zwi¹zku z niedofinansowaniem naszego systemu ochrony
zdrowia. Bo zawsze mo¿emy pokazaæ jak¹œ alternatywê i do
czegoœ siê odnosiæ. Wówczas œrednia nak³adów na ochronê
zdrowia w Unii Europejskiej wynosi³a 6,8 proc. PKB i wal-
czyliœmy m.in. o taki odsetek polskiego PKB na publiczn¹
ochronê zdrowia. Rozwa¿aliœmy nawet, czy nie przygotowaæ
pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Pañstwa w zwi¹zku
z ra¿¹cym zaniedbaniem kolejnych ekip rz¹dz¹cych, które nie
zapewnia³y finansowania systemu przynajmniej na takim mi-
nimalnym poziomie, generuj¹c realne problemy. Skoro wy-
dawaliœmy 4,5 proc. ówczesnego PKB (i mniej wiêcej zawsze
tyle z publicznych pieniêdzy w naszej historii wydajemy),
a przyjêlibyœmy za „socjalne, przyzwoite minimum” finanso-
wanie na poziomie 6,8 proc., to gdyby te pieni¹dze by³y
w systemie, ile wiêcej osób uda³oby siê uratowaæ? Ilu mniej
osobom amputowano by nogê z powodu zespo³u stopy cukrzy-
cowej, u ilu ludzi szybciej wykryto by nowotwór z³oœliwy, ilu
wiêcej ludzi dosta³oby endoprotezê biodra lub kolana, ile wiê-
cej by³oby refundowanych leków? Te pytania s¹ bardzo po-
wa¿ne i nale¿y je zadawaæ. Wymagam bowiem od polityków,
¿e zadbaj¹ o obywateli przynajmniej na przyzwoitym poziomie
w ka¿dym aspekcie ¿ycia spo³ecznego, przede wszystkim w
zakresie zdrowia! Obliczyliœmy nawet, ile osób chorych na raka
uda³oby siê uratowaæ, gdybyœmy wydawali na onkologiê tyle,
ile œrednio wydaj¹ kraje UE – to by³yby dziesi¹tki tysiêcy lu-
dzi! Czy w Polsce musi rocznie umieraæ ma³e miasto, bo rz¹d
ma inne priorytety ni¿ ochrona zdrowia?

S³yszeliœmy ze strony rz¹dz¹cych to, co s³ysz¹ wszyscy, którzy
wyszli na barykady i chcieli coœ w ochronie zdrowia zmieniæ.
¯e nie jest tak Ÿle, w sumie nawet mo¿emy siê chwaliæ, ¿e przy
tak niskich nak³adach mamy takie wyniki leczenia, jakie mamy.

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

Mas³o maœlane
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Co w obliczu tych informacji mówi nam liczba nadmiaro-
wych zgonów z powodu COVID-19? Przede wszystkim, ¿e
w systemie nie by³o ¿adnej rezerwy! Oczywiœcie, my to wie-
my, wie to personel medyczny na co dzieñ pracuj¹cy za
dwóch, za trzech! System siê trzyma³, choæ na glinianych
nogach, tylko dlatego, ¿e ludzie pracuj¹ ponad si³y, ¿e zaan-
ga¿owanie jednostkowe w pracê w ochronie zdrowia w Pol-
sce jest ponadnormatywne.

I przysz³a pandemia. I Polacy umieraj¹ w wiêkszym odsetku
ni¿ mieszkañcy pozosta³ych krajów Unii Europejskiej. Wiele
razy, z wielu ust pada³o ju¿ wczeœniej: „ten system tego nie
wytrzyma”, „ten system upadnie”. Zawsze zadawano wów-
czas pytanie, kiedy upadnie, kiedy siê za³amie? Czy dziœ mo-
¿emy ju¿ skonstatowaæ, ¿e system upad³, czy nadal ktoœ ma
zamiar mydliæ Polakom oczy?

TEN SYSTEM UPAD£. Ludzie umieraj¹ tylko dlatego, ¿e
nie ma ¿adnego buforu bezpieczeñstwa, system by³ dociœniê-
ty kolanem, wykorzystywany w maksymalnym stopniu. A co
by by³o, gdyby przysz³a taka fala jak na pocz¹tku we W³o-
szech? Ile by³oby nadmiarowych zgonów?

Ile karetek sta³oby pod szpitalami? Ba! Ile prywatnych samo-
chodów? Bo karetek przecie¿ brakowa³o ju¿ na jesieni i bra-
kuje teraz.

Niech zobrazowaniem upadku systemu bêdzie taka oto sytu-
acja: us³ysza³em dziœ od jednej z osób pracuj¹cych w szpitalu
covidowym, ¿e czasowo wstrzymano przyjêcia na oddzia³
wewnêtrzny z izby przyjêæ, bo na siedmiu ³ó¿kach na oddzia-
le le¿¹ zw³oki pacjentów, poniewa¿ kostnice nie nad¹¿aj¹
z ich przyjmowaniem.

Ktoœ jeszcze ma jakieœ w¹tpliwoœci? �

W ostatnich dniach dochodzą do nas informacje, że mamy w Polsce statystycznie

największą liczbę nadmiarowych zgonów rok do roku, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

W 2020 zmarło prawie 70 tys. więcej osób niż w 2019. Dane porównano ze średnią

z lat 2016–2019 i stworzono ogólną statystykę dla krajów Unii Europejskiej, z której wynika,

że mamy 23,5 proc. tzw. nadmiarowych zgonów, które w domyśle są efektem pandemii.

To najgorszy wskaźnik w Europie.
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PAWE£ WALEWSKI

Wielka
mobilizacja

Po pierwsze – zapobiegać chorobie lub przynajmniej zapewnić jej lżejszy przebieg. Po drugie

– nie dopuścić do transmisji koronawirusa między ludźmi. Czy w szczepionkach przeciwko

COVID-19 można połączyć obie te właściwości? Byłby to wielki sukces w tłumieniu pandemii.

K iedy rok temu wirus SARS-CoV-2 sparali¿owa³
œwiat, nikt nie liczy³ na to, ¿e skuteczne szczepionki
zapobiegaj¹ce zachorowaniu na COVID-19 pojawi¹

siê ju¿ za 9 miesiêcy. Oczekiwania koncentrowa³y siê raczej
na mozolnie budowanej naturalnej odpornoœci zbiorowej (co
mia³o zabraæ wiele lat). Dotychczasowe doœwiadczenia wak-
cynologów nie dawa³y bowiem nadziei, ¿e uda siê znaleŸæ
remedium na nowego koronawirusa przed koñcem 2020 r.

Z dzisiejszej perspektywy widzimy, co mo¿e zdzia³aæ wspó³-
czesna technika nasycona olbrzymimi funduszami. Pandemia
przyczyni³a siê do krachu wielu ga³êzi gospodarki, ale pobu-
dzi³a inwestycje w badania i rozwój biotechnologii. Wed³ug
orientacyjnych kalkulacji spó³ki, które rok temu zaczê³y na
wyœcigi opracowywaæ nowe szczepionki, zosta³y zasilone
sum¹ ponad 10 mld dol. To kwota i tak pewnie niedoszaco-
wana, bior¹c pod uwagê niedostatek danych na temat niektó-
rych projektów. Rz¹dy, organizacje non-profit, prywatni fi-
lantropi (choæby piosenkarka Dolly Parton, a w³aœciwie
za³o¿ona przez ni¹ fundacja COVID-19 Research Fund, prze-
kaza³a 1 mln dol. oœrodkom prowadz¹cym badania bêd¹ce pod-
staw¹ stworzenia szczepionki przez Modernê) od pocz¹tku
hojnie finansowali testy kliniczne, inwestowali w rozbudowê
linii produkcyjnych, pomagali rozwijaæ sieci dystrybucji oraz
wszystko, co potrzebne, by szczepienia przeciwko COVID-
-19 mo¿na by³o rozpocz¹æ jak najszybciej.

I choæ tak szczodrze finansowani producenci nie potrafili
w I kwartale 2021 sprostaæ obietnicom dostarczenia na ry-
nek zakontraktowanej liczby szczepionek, kto jeszcze rok temu
wierzy³ w szybkie zarejestrowanie nowych preparatów, w do-
datku ze skutecznoœci¹ na wysokim poziomie 70, 80, a nawet
ponad 90 proc.? Tego tryumfu biotechnologii nie potrafimy jesz-
cze w pe³ni doceniæ, ale kiedy pandemia bêdzie ju¿ za nami,
bilans zysków i strat mo¿e uratowaæ jedynie postêp naukowy.
I to, co mu zawdziêczamy w³aœnie w dziedzinie szczepieñ.

Ampułki nadziei

Klasyczne szczepionki sk³adaj¹ siê zwykle z os³abionych wi-
rusów lub ich fragmentów (bia³ek) i nawet niewielkie iloœci

OPINIE

wymagaj¹ wielotygodniowych hodowli w warunkach labora-
toryjnych. Szczepionki przeciwko koronawirusowi s¹ ró¿ne,
ale te, które powsta³y najwczeœniej, opracowano wed³ug no-
wego konceptu, wczeœniej niewykorzystywanego na masow¹
skalê.

Owszem, próby wprzêgniêcia mRNA (z ang. messenger

RNA) w ten rodzaj preparatów – bo o taki pomys³ chodzi
– podjêto ju¿ 18 lat temu, kiedy w Azji wybuch³a epidemia
SARS. Ale doœæ szybko wygas³a, a wraz z ni¹ skoñczy³o
siê finansowanie i badania przerwano. Szczepionkê wsta-
wiono – dos³ownie i w przenoœni – do zamra¿arki. Teraz j¹
wyjêto i lekko zmodyfikowano, aby dostosowaæ sekwen-
cjê RNA do wariantu bia³ka kolca obecnego w sekwencji
koronawirusa SARS-CoV-2.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e szczepionka przeciw COVID-19
to efekt wielu lat pracy nad technologi¹, która mog³a zostaæ
w pe³ni wykorzystana dopiero podczas obecnej pandemii. Dla-
tego ju¿ wiosn¹ 2020 r. przyst¹piono do badañ klinicznych:
16 marca rozpoczê³a je Moderna, mniej wiêcej miesi¹c póŸ-
niej Pfizer i BioNTech. A firm, które testuj¹ przydatnoœæ
mRNA, jest przynajmniej szeœæ. Warto wspomnieæ chocia¿by
o niemieckiej CureVac, której szczepionka mo¿e trafiæ na ry-
nek jeszcze w tym pó³roczu (Polska zakontraktowa³a w tej
spó³ce 5,6 mln dawek). Pochodz¹ca z Bydgoszczy dr Mariola
Fotin-Mleczek, która w zarz¹dzie CureVac odpowiada za pro-
cesy technologiczne, twierdzi, ¿e mRNA wykorzystywane by³o
ju¿ wczeœniej z dobrymi wynikami w eksperymentalnych
szczepionkach przeciwko wœciekliŸnie: – WyobraŸmy sobie,

¿e kwas mRNA, który jest podstaw¹ naszej technologii, to pen-

drive, na którym zapisujemy informacje o budowie bia³ka obec-

nego na powierzchni wirusa. W przesz³oœci produkowaliœmy

w CureVac wiele takich pendrive’ów z ró¿nymi danymi, wiêc

do walki z koronawirusem wystarczy³o zapisaæ na nich infor-

macjê, która bêdzie przydatna dla uk³adu odpornoœci.

Ale wiêkszoœæ blisko 300 realizowanych obecnie w ró¿nych
krajach inicjatyw badawczych koncentruje siê na metodach
wypróbowanych od lat. Zarejestrowane w Unii Europej-
skiej szczepionki AstraZeneca oraz Janssen z konsorcjum
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Johnson & Johnson oparto
na wektorach wirusowych,
a szczepionka amerykañ-
skiej spó³ki Novavax,
z któr¹ umowê licencyjn¹
podpisa³ polski Mabion,
jest preparatem zawieraj¹-
cym izolowane bia³ko
wirusa.

Niezale¿nie od zastosowa-
nej technologii, wszystkie
szczepionki posiadaj¹ce li-
cencjê Europejskiej Agen-
cji Leków maj¹ zbli¿on¹
skutecznoœæ i dziœ jedynym
problemem pozostaje niezaspokojony na nie popyt. Toczone
dyskusje – rosyjska czy chiñska? – to niepotrzebne wik³anie
medycyny w politykê, bo na razie ¿adna nie zdoby³a unijnego
atestu. Polscy eksperci nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e g³ównym wy-
znacznikiem bezpieczeñstwa tych produktów powinna byæ opi-
nia jednej (w naszym wypadku unijnej) agencji. Nie nale¿y
zaœ podejmowaæ prób skupowania deficytowego towaru, bez
wzglêdu na jego jakoœæ. Szczepionka powinna byæ bowiem
potwierdzona badaniami w UE uwa¿anymi za standard.

Wielkie niewiadome

Pierwsze szczepienia w Polsce wykonano pod koniec grud-
nia, na masow¹ skalê zaczêto je stosowaæ 25 stycznia.
Pocz¹tkowo sz³y wolniej, póŸniej ich tempo wzros³o
– œrednia z lutego wynosi oko³o 76
tys. dawek dziennie. Najpierw szcze-
piono reprezentantów zawodów me-
dycznych i nauczycieli oraz pensjo-
nariuszy domów opieki spo³ecznej,
jednak wiêkszoœæ z 4 mln dawek wy-
korzystanych do po³owy marca za-
aplikowano seniorom. Ale bior¹c
pod uwagê, ¿e w kraju mamy 9,6 mln
obywateli po szeœædziesi¹tce, przy
obecnym tempie dystrybucji grupa ta
bêdzie zaszczepiona dwiema dawka-
mi dopiero pod koniec lata. Rz¹du
nie opuszcza nadzieja na zwiêksze-
nie dostaw w II kwartale, jednak w przyjêtym harmonogra-
mie wprowadzono tyle chaosu, ¿e w przypadku dalszych pro-
blemów z poda¿¹ jedni mog¹ zacz¹æ wypychaæ z kolejki
drugich. Czy przewlekle chorzy bêd¹ musieli ust¹piæ miejsca
¿o³nierzom i policjantom albo prokuratorom? Co z osobami
poni¿ej 70. roku ¿ycia lub opiekunami dzieci chorych na no-
wotwory?

W krajach, które mog¹ pochwaliæ siê najlepsz¹ wyszczepial-
noœci¹ (w Izraelu, USA, Chile), takich problemów nie ma,
ale trzeba obiektywnie przyznaæ, ¿e na tle Europy, a nawet
samej UE, wypadamy nieŸle – odsetek obywateli uodpor-
nionych dwiema dawkami lokuje nas w pierwszej pi¹tce

Nie należy podejmować prób

skupowania deficytowego towaru,

bez względu na jego jakość.

Szczepionka powinna być bowiem

potwierdzona badaniami w UE

uważanymi za standard.

(dane ze strony www.our-
worldindata.org), choæ
rz¹d mia³ do niedawna
problem nawet z policze-
niem medyków, których
uda³o siê zaszczepiæ.

Mimo ponurych nastrojów
w rocznicê wybuchu pan-
demii, szczepienia wydaj¹
siê byæ jasnym punktem,
który mo¿e przyspieszyæ
osi¹gniêcie upragnionego
progu odpornoœci zbioro-
wej. Aliœci na wiele pytañ
nadal nie znamy odpowie-

dzi, wobec czego czêœæ ekspertów przestrzega, ¿e mo¿e to nie
byæ cudowna broñ, która raz na zawsze zdusi zagro¿enie
koronawirusem.

Wci¹¿ nie jest np. jasne, czy obecne preparaty przeciwko
COVID-19 chroni¹ równie¿ przed bezobjawowym nosiciel-
stwem. By³oby to pewniejsze, gdybyœmy przyjmowali je
nie do miêœnia naramiennego, tylko do œluzówki nosa lub
jamy ustnej (jak doustn¹ szczepionkê przeciw polio lub do-
nosow¹ przeciwko grypie u dzieci; notabene trwaj¹ ju¿ pra-
ce nad takimi postaciami szczepionek przeciwko korona-
wirusowi z myœl¹ w³aœnie o najm³odszych). – Szczepionki

œluzówkowe najskuteczniej blokuj¹ replikacjê wirusów

w b³onach œluzowych, bo tam powstaj¹ przeciwcia³a w kla-

sie IgA – potwierdza dr Pawe³ Grzesiowski, ekspert wak-
cynologii i doradca NRL ds. wal-
ki z COVID-19. – Dysponujemy

obecnie wy³¹cznie szczepionkami

domiêœniowymi i nadal niewiemy,

czy osoby zaszczepione nie bêd¹

przenosiæ wystarczaj¹cej iloœci

zarazka, aby bezobjawowo prze-

kazaæ go innym.

Ochrona przed ciê¿kim przebiegiem
zaka¿enia to oczywiœcie ju¿ coœ, ale
chodzi o to, by dziêki szczepionce
przede wszystkim zapobiec przeno-
szeniu koronawirusa. Poza tym

wci¹¿ nie wiadomo, jak d³ugo ta ochrona bêdzie skuteczna: pó³
roku, rok? Czy jesieni¹ nadejdzie kolejna fala, a wirus i jego
coraz to nowe warianty zostan¹ z nami na d³ugie lata?

Patrz¹c na tchórzliw¹ politykê w³adz, które zamiast wprowa-
dziæ od pocz¹tku twarde regu³y, wola³y mamiæ wyborców pro-
pagandowymi sztuczkami i wsadzi³y spo³eczeñstwo na roller-
coaster, to zamykaj¹c, to otwieraj¹c ró¿ne ga³êzie gospodarki
(a przy tym daj¹c z³y przyk³ad, jak omijaæ wprowadzone re-
strykcje), trudno liczyæ na rozs¹dny plan wychodzenia z pan-
demii z tyloma niewiadomymi. Pozostaje liczyæ na w³asny roz-
s¹dek. Dobrze przynajmniej, ¿e po trzech miesi¹cach masowej
akcji szczepieñ ich zwolenników stale przybywa. �
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PAWE£ KOWAL

Trzecia lekcja

Ju¿ kilka dni temu zapowiedzi europejskich polityków
zwiastowa³y nowe pandemonium. Kanclerz Angela Mer-
kel ostrzega³a przed przemieszczaniem siê obywateli Nie-

miec bez wyraŸnej koniecznoœci. – Czekaj¹ nas piekielne dni

– mówi³ premier Czech Andrej Babiš do rodaków, a premier
Wêgier Viktor Orbán: – Mam tylko z³e wiadomoœci, najbli¿sze

dwa tygodnie bêd¹ najgorsze. Podobn¹ sytuacjê obserwuje-
my na innych kontynentach. W Malezji ju¿ jakiœ czas temu
zamkniêto prawie wszystko, co zamkn¹æ by³o mo¿na.

W po³owie marca 2021 Polska by³a mniej wiêcej na siódmym
miejscu pod wzglêdem liczby zgonów od pocz¹tku pandemii
w 2020 r., a tak¿e na jednym z pierwszych miejsc w Europie,
jeœli chodzi o liczbê zgonów w ci¹gu dnia.

Mija rocznica pierwszego lockdownu. Ju¿ okr¹g³y rok œwiat
¿yje w lêku przed wirusem. Ludzie uwiêzieni w domach po-
woli trac¹ cierpliwoœæ, bo tego nie wolno, z tym trzeba uwa-
¿aæ. Na pocz¹tku pandemii w porównaniu ze stanem obec-
nym zaka¿eñ by³o ma³o, ka¿dy przypadek omawiano
w mediach. Teraz zbli¿amy siê w Polsce do granicy faktycznej
wydolnoœci szpitali – mo¿e zabrakn¹æ ³ó¿ek i respiratorów.

OPINIE

Mamy ju¿ szczepionkê przeciw koronawirusowi, ale zaszcze-
pienie wszystkich Polaków zajmie wiêcej czasu ni¿ zak³a-
dano. Czeka nas zatem druga Wielkanoc w domu i bez bli-
skich. Politykom pozostaje wyt³umaczyæ narodowi, ¿e
perspektywa pobytu na oddziale szpitalnym jest jednak
straszniejsza ni¿ siedzenie w domu. Ludzie, którzy tam siê
znaleŸli, potwierdzaj¹.

Trzecia fala nikogo nie powinna zaskakiwaæ. Ju¿ wiemy,
¿e ochroni nas od kolejnych fal zachorowañ tylko szcze-
pienie, masowe szczepienie. Tylko ono jest sposobem na
powrót normalnoœci. Tylko ono zapewni ludziom XXI w.
bezpieczne funkcjonowanie. Szczepionka nie chroni w 100
proc. od zachorowania, ¿adna szczepionka tego nie gwa-
rantuje, ale wielkie kryzysy pandemiczne mog¹ siê powta-
rzaæ i tylko powszechne szczepienia pozwol¹ nam w miarê
normalne funkcjonowaæ. Bezpieczeñstwo kojarzone dot¹d
z wojskiem, czo³gami, samolotami bojowymi od tego roku
kojarzone bêdzie z laboratoriami, dobr¹ organizacj¹ s³u¿-
by zdrowia, szczepionkami, nak³adami na badania nauko-
we w dziedzinie medycyny. Coœ nowego zaczyna siê w hi-
storii cywilizacji. �

Liderem szczepień przeciwko COVID-19 jest Izrael, może jedyne demokratycz-

ne państwo na świecie doskonale przygotowane do akcji zbrojnej, świetnie zor-

ganizowane. Tego samego dnia, którego Internet obiegły zdjęcia rozbawionej

młodzieży przed izraelską kafejką, w Polsce podano informacje o ponad 25 tys.

zachorowań na COVID-19, a jedną z najczęściej wyszukiwanych w sieci fraz

stała się zapewne „trzecia fala epidemii”.
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Fala
Prof. JERZY BRALCZYK

Pierwsza fala pociąga za sobą kolejną. Gdy pojawia się pierwsza,

jeszcze możemy nie wiedzieć, że to fala. Nawet czasem przy

drugiej fali możemy jeszcze nie dostrzegać zjawiska powracania,

właściwego temu, co metaforycznie nazywamy falą.

Czasem mo¿emy jednak prze-
widzieæ, ¿e coœ, co nast¹pi³o
i potem siê cofnê³o, bêdzie mia-

³o podobny ci¹g dalszy.

Bo z falami tak jest, ¿e wracaj¹. W zasadzie
to, co wraca, nie jest tym, co by³o przedtem,
ale jest tak podobne, ¿e mo¿emy w tym wi-
dzieæ kontynuacjê. I mówiæ np. o powraca-

j¹cej fali. Jako o fali mówimy
o okresowym nasilaniu siê chorób,
przestêpstw, w³amañ – czêœciej zja-
wisk i wydarzeñ niekorzystnych.
Bywaj¹ fale oburzenia, o falach

zwyciêstw raczej cicho.

Ale o ile te metaforyczne fale nie
kojarz¹ siê nam najlepiej, w innej
metaforze nam sprzyjaj¹. Jak ktoœ
jest na fali, to powodzi mu siê. Fala

go niesie, unosi, a on albo za fal¹

pod¹¿a, albo siê na fali utrzymuje.
Zauwa¿my, ¿e czêsto mówimy tak
o tych, których sukcesy nie s¹ pochodn¹ za-
s³ug. A tych, co p³yn¹ przeciw fali, czêsto
podziwiamy. Chocia¿... Gdy w „Odzie do
m³odoœci” Mickiewicz pisa³ o tym, co „to

siê wzbija, to w g³¹b wali, nie lgnie do niego

fala ani on do fali”, mia³ na myœli „samolu-

bów”, a dobrze jest, gdy „m³odzi przyjacie-

le” s¹ „razem”. Prawda, wtedy w grupie
mo¿na nawet w³asn¹, jak¹œ „now¹ falê” two-
rzyæ. Bo fal¹ nazywamy tak¿e nurt, pr¹d (te¿
wodne przenoœnie) w sztuce. Czasem w gu-
stach, gdzie nieco przypomina modê.

Ma jeszcze fala dwa niejako graniczne za-
stosowania: w nauce i w slangu. Prosta me-
tafora, przenosz¹ca znaczenie fali z wody na
powietrze, jest ³atwo zrozumia³a. A st¹d krok
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tylko do zastosowañ dalszych: mamy fale elektryczne i elek-

tromagnetyczne, sejsmiczne i akustyczne. Fale uderzeniowe

te¿ maj¹ wartoœæ terminu. Szczególn¹ karierê zrobi³y fale ete-

ru, jak nieco pretensjonalnie nazywano fale radiowe. Na tych
falach szuka³o siê rozg³oœni, a niektóre fale dociera³y do nas
propagandowo: pamiêtam falê 49 z Wand¹ Odolsk¹ w latach
stalinowskich, a potem falê 56, z listami od radios³uchaczy…
A w slangu fala to oczywiœcie by³o zjawisko drêczenia „m³o-
dego wojska” przez „dziadków”, czyli starsze roczniki s³u¿by

zasadniczej.

Sk¹d u nas s³owo fala? Oczy-
wiœcie z niemieckiego, ale nie
ma zgody, jak¹ drog¹. Jedni
³¹cz¹ to z czasownikiem fallen,
czyli ‘spadaæ, upadaæ’ – po pol-
sku dawno temu falowaæ zna-
czy³o te¿ ‘szwankowaæ, przy-
wodziæ do upadku’. Inni ³¹cz¹
to z niemieck¹ nazw¹ wa³u
wodnego, spiêtrzenia wody,
czyli Welle. A jeszcze to welle

przypomina polsk¹ we³nê, a we³n¹ w³aœnie dawniej falê nazy-
wano. W XVI w. w Biblii Leopolity mamy „Bóg wzburza

morze, a szumiej¹ g³oœno we³ny jego”, a u Piotra Skargi jest
„kaza³ Pan niepogodzie stan¹æ, i umilk³y we³ny jej”. Powie-
dzenie „za silny wiatr na moj¹ we³nê” jakoœ splata dwie na-
sze we³ny… Bo ta do dziœ przêdzona zapewne jest kontynu-
acj¹ starego praindoeuropejskiego rdzenia uel-, czyli ‘rwaæ’.

Mieliœmy we³nê, mamy falê, a pojawia³ siê jeszcze niezwykle
wieloznaczny ba³wan – kiedyœ tak mówiono o figurach bo¿-
ków, potem o g³upcach… Na wiele sposobów nazywaliœmy
wodne wa³y, spiêtrzenia wody. I morskie fale, zw³aszcza gdy-
œmy na brzegu, mog¹ nas cieszyæ.

Ale ostatnio rzadko bywamy nad morzem. Siedzimy w domu
i czekamy na kolejn¹ falê. Falê zachorowañ. I samo s³owo
fala zaczyna budziæ grozê. Tym bardziej ¿e nie wiemy, do ilu
fal bêdziemy musieli liczyæ. �

SŁOWA NA ZDROWIE

W zasadzie to, co

wraca, nie jest tym,

co było przedtem,

ale jest tak podobne,

że możemy w tym

widzieć kontynuację.
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Jaki wp³yw mia³a pandemia na anestezjologiê

i intensywn¹ terapiê?

Przede wszystkim, mówi¹c o anestezjologii, nie mo¿emy
odrywaæ jej od intensywnej terapii. W Polsce to jedna spe-
cjalizacja. Pandemia umiarkowanie wp³ywa na sam¹ aneste-
zjologiê, ale na ca³¹ specjalizacjê – w znacznie wiêkszym
stopniu, z uwagi na nasz¹ pracê na oddzia³ach intensywnej

terapii tworzonych dla chorych z COVID-19. Mieliœmy ca³y szereg zadañ zwi¹za-
nych z anestezjologi¹ szeroko rozumian¹, z prac¹ na bloku operacyjnym i w okresie
oko³ooperacyjnym. Chocia¿ obserwowaliœmy tendencje zmniejszania przez kieruj¹-
cych ochron¹ zdrowia liczby zabiegów planowych, dalej wykonywaliœmy pracê na
blokach operacyjnych oraz na oddzia³ach intensywnej terapii zarówno przeznaczo-
nych dla chorych z COVID-19, jak i dla pacjentów, którzy nie byli zaka¿eni korona-
wirusem. Pewna struktura zachorowañ – niezale¿nie od tego, czy jest pandemia, czy
nie – istnia³a. Zabiegi ratuj¹ce ¿ycie lub zdrowie, zabiegi z onkologii by³y wykony-
wane. Od pewnego momentu tworzono oddzia³y intensywnej terapii dla chorych

Lekarze kontra epidemia
– ró¿ne spojrzenia na ostatni rok

Szpitale, oddziały, przychodnie… W stanowiącej system naczyń połączonych

ochronie zdrowia nie ma takiego miejsca, na którego działanie nie wpłynąłby

koronawirus. Rok epidemii był rokiem zmieniających się wytycznych, chaosu,

w którym lekarze i pacjenci musieli dostosować się do rzeczywistości zdeter-

minowanej przez COVID-19. O trudach i wyzwaniach towarzyszących lekarzom

na froncie walki z pandemią Renata Jeziółkowska rozmawiała z konsultantem

krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr. hab. n. med.

Radosławem Owczukiem, dyrektorem szpitala na Stadionie Narodowym

i zastępcą dyrektora ds. medycznych CSK MSWiA w Warszawie dr. n. med.

Arturem Zaczyńskim, lekarzem z UCK WUM Michałem Machowskim

oraz lekarką z podwarszawskiego publicznego POZ.

Prof. dr hab. n. med. RADOSŁAW OWCZUK z COVID-19, struktury w obrêbie szpi-
tali tymczasowych ze stanowiskami re-
spiratorowymi, gdzie równie¿ jesteœmy
potrzebni. Trzeba by³o uruchomiæ rezer-
wy œwiadczeñ z zakresu intensywnej te-
rapii, redukuj¹c œwiadczenia z zakresu
anestezjologii. W gruncie rzeczy dla
pacjentów i systemu to szczêœliwa sy-
tuacja, ¿e specjalizacje s¹ po³¹czone. Je-
œli zrezygnuje siê z zabiegów plano-
wych, które nie decyduj¹ o ¿yciu
pacjenta, mo¿na dosyæ p³ynnie przesu-
n¹æ personel zarówno lekarski, jak i pie-
lêgniarski. To przesuwanie odbywa³o siê
kosztem planowych procedur, bo nie
mog³o siê odbywaæ w inny sposób,
a trzeba by³o hierarchizowaæ potrzeby
zdrowotne. I na pewno opieka nad naj-
ciê¿ej chorymi pacjentami, równie¿ tymi
z COVID-19, stanowi³a priorytet.

EPIDEMIA
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Jakie by³y najwiêksze wyzwania

i problemy?

Problemem by³ i jest niedostatek kadr:
pielêgniarek anestezjologicznych i leka-
rzy. Bardzo wiele pielêgniarek robi tzw.
kurs kwalifikacyjny z anestezjologii i in-
tensywnej opieki albo specjalizacjê pielê-
gniarsk¹ z anestezjologii i intensywnej
opieki. K³opot polega na tym, ¿e wiêk-
szoœæ nie pracuje póŸniej na oddzia³ach
anestezjologii i intensywnej terapii, tylko
w wielu innych miejscach. To daje im
wszechstronne przygotowanie do pracy
z pacjentami trudnymi, w stanie zagro¿e-
nia zdrowia i ¿ycia. Takie pielêgniarki s¹
szczególnie poszukiwane, ale jednocze-
œnie nie zaspokajaj¹ potrzeb kadrowych
anestezjologii i intensywnej terapii.

Drugim problemem jest zbyt ma³a licz-
ba anestezjologów w kraju. Jeszcze przed
pandemi¹ dosyæ czêsto o tym mówiono,
a gwa³towne zwiêkszenie siê zapotrze-
bowania na us³ugi z zakresu intensyw-
nej terapii ten problem uwydatni³o. Tu
siê nie da zrobiæ ¿adnych szybkich ru-
chów. Nie mo¿na wyszkoliæ nikogo
w pó³ roku ani w rok. Skuteczne i pe³ne
wykszta³cenie np. w zakresie wentyla-
cji mechanicznej lekarza innej specjal-
noœci w ci¹gu tygodniowego czy mie-
siêcznego kursu, tak¿e jest mrzonk¹.
Terapia ta nie jest ³atwym procesem,
zw³aszcza w przypadku pacjentów
z zaawansowan¹ chorob¹ p³uc. Wtedy
specyfika wentylacji jest zupe³nie inna
ni¿ w przypadku np. chorób nerwowo-
-miêœniowych, gdy p³uca s¹ zdrowe,
lecz miêœnie nie mog¹ podo³aæ oddycha-
niu. Problemy kadrowe dotyczy³y te¿ le-
karzy innych specjalnoœci. Nagle zyska-
liœmy œwiadomoœæ, jak niewielu jest
lekarzy chorób zakaŸnych.

Czy postrzeganie specjalizacji siê

zmieni³o? Zosta³a doceniona?

Czy zwiêkszy³a siê wiedza spo³e-

czeñstwa i rz¹dz¹cych na jej temat?

Po okresie braku zainteresowania spe-
cjalizacj¹ z anestezjologii i intensyw-
nej terapii zaczêliœmy obserwowaæ
du¿y wzrost jej popularnoœci. S¹ takie
województwa, gdzie chêtnych jest zde-
cydowanie wiêcej ni¿ miejsc. Poniewa¿
to specjalizacja priorytetowa, miejsca
s¹ przesuwane z puli niewykorzystanej

przez inne specjalnoœci. Ale z punktu
widzenia chorych anestezjolodzy pra-
cuj¹ gdzieœ z ty³u sali operacyjnej, na
intensywnej terapii, wiêkszy kontakt
maj¹ z rodzinami pacjentów ni¿ z pa-
cjentami. Pozostaj¹ wiêc w cieniu,
mimo ¿e wydolnoœæ i jakoœæ systemu
w du¿ej mierze zale¿y od nich. Teraz
do opinii publicznej zacz¹³ trafiaæ fakt,
¿e s¹ oddzia³y intensywnej terapii, re-
spiratory, coraz czêœciej mówi siê
o anestezjologach.

Je¿eli chodzi o postawê rz¹dz¹cych, za-
wsze mo¿na powiedzieæ, ¿e mogliby ro-
biæ wiêcej ni¿ robi¹. Jednak bardzo istot-
ne jest, ¿e uznali specjalizacjê za
priorytetow¹. To specjalizacja z wielu
wzglêdów atrakcyjna – szybko uzyskuje
siê wzglêdn¹ samodzielnoœæ, a bêd¹c spe-
cjalist¹, mo¿na w ogóle pracowaæ samo-
dzielnie. S¹ ró¿ne obszary wykonywania
tej specjalizacji, bo zajmujemy siê nie tyl-
ko znieczulaniem i intensywn¹ terapi¹,
ale te¿ leczeniem bólu, zarówno ostrego,
jak i przewlek³ego. To pewne po³¹czenie
medycyny zachowawczej z zabiegow¹,
z du¿ym udzia³em czynnoœci manual-
nych. Zawsze mog³oby byæ wiêcej chêt-
nych i wiêcej koñcz¹cych specjalizacjê.
Musimy jednak utrzymaæ jakoœæ kszta³-
cenia. Na szczêœcie komisja, która akre-
dytuje, dzia³a bardzo sprawnie i skrupu-
latnie ocenia przydatnoœæ oœrodka do
szkolenia. Nie jest sztuk¹ zorganizowa-
nie bardzo du¿ej liczby miejsc, tylko
przygotowanie ich tylu, by zaspokoiæ
potrzeby kadrowe systemu, ale i zacho-
waæ jakoœæ kszta³cenia. Wyniki testów na
egzaminie specjalizacyjnym oraz odpo-
wiedzi zdaj¹cych na egzaminach ustnych
pokazuj¹, ¿e jakoœæ kszta³cenia jest do-
bra. To wa¿ne, bo czêsto (np. w ma³ych
placówkach, w których nie ma intensyw-
nej terapii i  jest tylko jeden anestezjo-
log) specjalista jak ju¿ wspomnia³em pra-
cuje sam i sam podejmuje decyzje
dotycz¹ce dzia³añ na granicy ¿ycia
i œmierci.

COVID-19 jako nowa choroba by³

wyzwaniem dla lekarzy anestezjolo-

gów i nadal jest...

Rzeczywiœcie nadal jest problemem, bo
mamy bardzo niewiele œrodków po-
zwalaj¹cych skutecznie leczyæ pacjen-
tów, którzy trafiaj¹ do nas w stanie bar-

dzo ciê¿kim. Lepiej wiêc zapobiegaæ
chorobie przez szczepienia, odpowied-
nie zachowania i wczesn¹ interwencjê
na oddzia³ach innych ni¿ OAiIT. Wiel-
kim wyzwaniem dla anestezjologów
jest praca w sta³ym zagro¿eniu zaka-
¿eniem. Operujemy w du¿ej mierze
w obrêbie dróg oddechowych. Wyko-
nujemy laryngoskopiê bezpoœredni¹,
intubujemy tchawicê, mamy kontakt
z drogami oddechowymi. Od pocz¹tku
mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e jesteœmy
grup¹ szczególnie nara¿on¹. Uda³o nam
siê nawet opublikowaæ dokumenty
z podstawowymi wskazaniami, zanim
choroba na dobre zagoœci³a w Polsce.
Opracowaliœmy je, bazuj¹c na doœwiad-
czeniach zagranicznych oœrodków i z in-
nych epidemii, choæby Eboli. By³y
oczywiœcie zachorowania wœród nas,
bowiem nie da siê tego ca³kowicie
unikn¹æ, zw³aszcza ¿e trudno oceniæ,
ile zachorowañ by³o efektem kontak-
tów w pracy (raczej dominowa³y zaka-
¿enia w domu). Patrz¹c z perspektywy
roku – w odniesieniu do ochrony oso-
bistej i bezpieczeñstwa personelu
OAiIT nie potrzebowaliœmy bolesnych
lekcji, tylko czerpaliœmy z doœwiadczeñ
wczeœniejszych epidemii i to pozwoli-
³o unikn¹æ bardzo wielu problemów.

Jaka bêdzie przysz³oœæ anestezjolo-

gii i intensywnej terapii, codziennoœæ

po pandemii?

Po pierwsze chcia³bym wiedzieæ, kie-
dy minie pandemia. Nie ukrywam, ¿e
nie jestem optymist¹. Mia³em ostatnio
spotkanie ze studentami, którzy mówi-
li, ¿e przysz³y rok akademicki bêdzie
rokiem po pandemii. Przykro mi, ale
mam inne zdanie. Poza tym wiele zmie-
ni siê na sta³e. WyraŸnie uwidoczni³ siê,
np. przy delegowaniu lekarzy do zwal-
czania epidemii, problem struktury
wieku personelu medycznego – popu-
lacja nie jest m³oda. Sta³o siê te¿ oczy-

Anestezjolodzy pracują

gdzieś z tyłu sali operacyjnej

(...) Pozostają więc w cieniu,

mimo że wydolność i jakość

systemu w dużej mierze

zależy od nich.
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wiste, ¿e stanowisk na oddzia³ach ane-
stezjologii i intensywnej terapii jest za
ma³o. Obowi¹zuj¹cy standard okreœla, ¿e
liczba stanowisk powinna byæ nie mniej-
sza ni¿ 2 proc. wszystkich ³ó¿ek w szpi-
talu. Nie osi¹gnêliœmy tego wskaŸnika.
Wynosi oko³o 1,75 proc., ale te 0,25 proc.
ró¿nicy to bardzo du¿o. Na pewno po-
winniœmy d¹¿yæ do osi¹gniêcia 2 proc.,
natomiast w szpitalach uniwersyteckich,
du¿ych placówkach wielospecjalistycz-
nych ten wskaŸnik powinien byæ zdecy-
dowanie wiêkszy. Bardzo wa¿na jest, o
czym za chwilê siê przekonamy, jakoœæ
opieki po wypisaniu chorego z intensyw-
nej terapii. Czêsto pacjenci wypisani ze
szpitala po przejœciu COVID-19 dotkniê-
ci s¹ ciê¿kim kalectwem oddechowym.
Oni nie wróc¹ do funkcjonowania na po-
ziomie sprzed zaka¿enia koronawirusem.
Mamy dosyæ zró¿nicowan¹ opiekê po
intensywnej terapii. Z jednej strony bar-
dzo byœmy potrzebowali tzw. oddzia³ów
poœrednich lub oddzia³ów step-down,
które funkcjonuj¹ w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych. Obecnie pa-
cjent z intensywnej terapii, gdzie jest
mnóstwo monitorów i innych zaawanso-
wanych urz¹dzeñ, dosyæ du¿o personelu
na jednego chorego (szczególnie jak na
warunki w polskich szpitalach), wraca na
„zwyk³y” oddzia³ – interny, chirurgii,
neurologii, gdzie ani zasoby kadrowe,
ani sprzêtowe niekiedy nie wystarczaj¹,
¿eby poœwiêcaæ mu wiele uwagi.

Drug¹ kwesti¹ jest opieka rehabilitacyjna
po intensywnej terapii. Uwa¿am, ¿e pa-
cjent po COVID-19 powinien mieæ prio-
rytet w przyjêciu na rehabilitacjê. Mamy
wszak¿e wielu pacjentów potrzebuj¹cych
pilnie rehabilitacji, po zawa³ach, udarach,
i to jest kolejna grupa, której wczesna
rehabilitacja prowadzona w umiejêtny
sposób mo¿e przynieœæ poprawê.

I trzeci aspekt – opieka nad pacjentami,
u których dosz³o do nieodwracalnego
uszkodzenia pewnych funkcji,  np. inte-
lektualnych, i s¹ w stanie œpi¹czki lub
w przewlek³ym stanie wegetatywnym. Jest
te¿ znaczna grupa tych, którzy maj¹ prze-
wlek³¹ niewydolnoœæ oddechow¹. Chodzi
o to, by nie blokowaæ miejsca na inten-
sywnej terapii, bo zwykle ci pacjenci po-
bytu na intensywnej terapii nie wyma-
gaj¹, lecz np. wentylacji w domu (to
akurat jest nieŸle rozwi¹zane w Polsce).

Wtedy jest potrzebne ogromne zaanga-
¿owanie rodziny. Ona stanowi najwa¿-
niejszy czynnik determinuj¹cy, czy pa-
cjenta z respiratorem mo¿na wypisaæ do
domu. S¹ równie¿ zak³ady opiekuñczo-
-lecznicze dla chorych wentylowanych
przewlekle, jednak miejsc w nich jest
zdecydowanie za ma³o. Istniej¹ tak¿e
pewnego rodzaju przeszkody prawne,
bowiem na ogó³ s¹ to pacjenci pozbawie-
ni mo¿liwoœci decydowania o w³asnym
losie w zwi¹zku z uszkodzeniem oœrod-
kowego uk³adu nerwowego. W Polsce
rodzina, dopóki nie zostan¹ wykonane
czynnoœci procesowe, nie mo¿e wydaæ
zgody zastêpczej, wiêc wszystko opie-
ra siê na zgodach s¹dowych, a ich uzy-
skanie niekiedy mocno siê opóŸnia, co
rodzi problemy. Opieka przewlek³a
mo¿e stanowiæ w nied³ugim czasie bar-
dzo powa¿ne wyzwanie dla systemu, po-
niewa¿ czêœæ pacjentów po przejœciu
COVID-19, których uda siê wyprowa-
dziæ ze stanu krytycznego, bêdzie uza-
le¿niona od tlenoterapii, przewlek³ej
wentylacji mechanicznej lub innej for-
my wspomagania oddechu.

Jak podsumowa³by pan rok

pandemii?

Na pewno pandemia rozkrêca siê. Nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e sytuacja ju¿ jest
opanowana. 13 marca 2020, kiedy ewa-
kuowaliœmy Centralny Szpital Klinicz-
ny, by³ dat¹ kluczow¹. Czym siê ró¿ni
sytuacja od tej rok temu? Wtedy w szpi-
talu prawie nie by³o pacjentów, obec-
nie jest pe³en, a w szpitalu tymczaso-
wym zosta³a zajêta po³owa miejsc.
Wraz z trzeci¹ fal¹ pandemii liczba cho-
rych stale roœnie. Sytuacja jest o tyle
opanowana, ¿e personel medyczny
mamy zaszczepiony, wiêc cechuje go
wiêksza odwaga w dzia³aniu. Ryzyko
wy³¹czania zespo³ów, czyli braku ci¹-
g³oœci funkcjonowania, sta³o siê mniej-

Dr n. med.
ARTUR
ZACZYŃSKI

sze. Wczeœniej czêsto zdarza³y siê kwa-
rantanny medyków, a nawet ca³ych ze-
spo³ów medycznych z powodu kontak-
tu z osob¹ zara¿on¹, teraz wy³¹czeñ
z pracy z powodu kwarantanny praktycz-
nie nie ma, a podejrzenie zaka¿enia czy
rozwiniêcie zaka¿enia zdarza siê rzadko.
Mamy pe³n¹ zdolnoœæ operacyjn¹
i wiêksze poczucie bezpieczeñstwa.

W ci¹gu tego roku trzeba by³o wiele

rzeczy przeorganizowaæ. I to nie

raz, bo wci¹¿ pojawia³y siê nowe

problemy...

Konieczne by³o wypracowanie zasad
bezpieczeñstwa, nauczenie ludzi, jak siê
ubieraæ, jak chodziæ, jak postêpowaæ
z pacjentem, jak reagowaæ w sytuacjach
nag³ych, wymaganie noszenia masek,
stosowania œrodków ochrony osobistej,
dezynfekcji r¹k. Szkolenia odbywa³y siê
codziennie. Zmniejszona zosta³a liczba
³ó¿ek, bo czêœæ sal przerobiliœmy na
œluzy, na pomieszczenia socjalne w stre-
fie czystej, ¿eby pracownicy mogli od-
pocz¹æ bez kombinezonów. Czêœæ sal
zosta³a wy³¹czona z powodu braku do-
stêpnoœci tlenu na takich oddzia³ach,
gdzie do tej pory tlen nie by³ stosowany,
chocia¿by na dermatologii. Pojawi³o siê
wiele problemów, m.in. zapewnienie pe³-
nej operatywnoœci onkologii niecovido-
wej i leczenie pacjentów onkologicznych,
którzy zostali zaka¿eni koronawirusem.
Wyzwaniem by³a praca hybrydowa
w strefie czystej po przejœciu ze strefy
ska¿onej. Wprowadzano ró¿ne regulacje,
ograniczenia pracy pracowników w szpi-
talach jednoimiennych.

Przekszta³canie, zamykanie, otwie-

ranie itd. Czy pana zdaniem decyzje

podejmowane w ci¹gu ostatniego

roku by³y adekwatne do sytuacji?

Myœlê, ¿e tak. Wielokrotnie jako prak-
tycy wyra¿aliœmy opinie o podejmowa-
nych odgórnie decyzjach i czasami te
decyzje by³y korygowane. Personelowi
szpitali, które nie bra³y udzia³u w bez-
poœredniej walce, zrozumienie niektó-
rych decyzji przychodzi³o z trudem. Ale
regulacjê nakazuj¹c¹ otwieranie oddzia-
³ów covidowych we wszystkich szpita-
lach uwa¿am za s³uszn¹. Wirusa nie
pozbêdziemy siê jeszcze do koñca tego
roku. Widzimy, ¿e szpitale s¹ zajête,
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szpitale tymczasowe tak¿e siê wype³-
niaj¹, wszyscy borykamy siê z tym
problemem.

Konieczna jest znajomoœæ regu³ obcho-
dzenia siê z wirusem SARS przez ka¿-
dego medyka, w ka¿dym miejscu, gdzie
udziela siê œwiadczeñ, od podstawowej
opieki zdrowotnej po prosektorium.
Nadal ograniczona jest dostêpnoœæ SOR
spowodowana brakiem miejsc na od-
dziale covidowym szpitala. Ale je¿eli s¹
wolne ³ó¿ka na SOR, mo¿na zrobiæ se-
lekcjê i danego pacjenta przenieœæ do
szpitala tymczasowego lub poszukaæ dla
niego miejsca w innej placówce. Wo¿e-
nie pacjenta w stanie zagro¿enia ¿ycia
w karetkach nie powinno siê zdarzaæ.

Rok to du¿o i niedu¿o. Z perspekty-

wy lekarza praca z chorym na

COVID-19 wygl¹da zupe³nie

inaczej. Wielu pacjentów nadal

nie oswoi³o siê z covidow¹

rzeczywistoœci¹.

Ca³kowicie zmieni³o siê podejœcie m.in.
do teleporad w opiece podstawowej.
Ograniczenie kontaktu nie zawsze pro-
wadzi³o do prawid³owej terapii i by³o
dobre dla pacjenta. Wiemy, ¿e niektó-
rzy pacjenci póŸniej trafiaj¹ na SOR,
nieraz za póŸno. Zdarza siê, ¿e przy-
je¿d¿aj¹ w³asnym transportem, bo trans-
port covidowy jest niewydolny, szcze-
gólnie w szczytach pandemii. Na samym
pocz¹tku by³ wiêkszy problem z diagno-
styk¹, bo opieraliœmy siê wy³¹cznie na
PCR. W tej chwili mamy szybkie testy
antygenowe, testy PCR 25-minutowe,
wiêc obieg informacji jest o wiele
sprawniejszy ni¿ rok temu. Pacjentów
diagnozujemy praktycznie podczas jaz-
dy karetk¹, wiêc wiemy, czy s¹ zara¿e-
ni, czy nie, i gdzie ich umieœciæ. Pro-
blemem w tej chwili jest ograniczona
liczba ³ó¿ek. Œredni czas pobytu w szpi-
talu pacjenta bez SARS wynosi³ oko³o
3 dni, a zaka¿onego 9–10 dni. Trzykrot-
nie wyd³u¿ona hospitalizacja t³umaczy
po czêœci ograniczenia w liczbie wol-
nych ³ó¿ek szpitalnych.

Pomówmy o szpitalach tymczaso-

wych. Pojawia³o siê wiele zarzutów

dotycz¹cych kosztów ich utrzyma-

nia, ma³ej liczby pacjentów

i w ogóle sensu ich uruchamiania.

Inteligencja polega na
umiejêtnoœci przewidywa-
nia. Je¿eli bym nie wierzy³
w potrzebê tworzenia szpi-
tali tymczasowych, nie
przesz³aby mi przez g³owê
myœl o anga¿owaniu siê
w to przedsiêwziêcie. Szpi-
tale tymczasowe s¹ budo-
wane na ca³ym œwiecie.
Najwiêcej powsta³o w Chi-
nach, w szczycie pierwszej
fali pandemii tworzono je
w ekspresowym tempie.
Spe³ni³y swoj¹ rolê. Gdy
fala pandemii dosz³a do Eu-
ropy, tak¿e tam szpitale
tymczasowe powstawa³y
sprawnie, a wydolnoœæ ochrony zdrowia
by³a wiêksza ni¿ w Chinach. Trzecia
fala pokazuje, ¿e te placówki s¹ funk-
cjonalne i potrzebne. Obecnie w szpita-
lu na Stadionie Narodowym jest ponad
300 pacjentów (stan na 23 marca),
za chwilê bêdzie 350, a jeœli zajdzie
potrzeba – 500.

W Polsce lekarze s¹ przeci¹¿eni,

bo jest ich zbyt ma³o. W dodatku

warunki pracy podczas pandemii

by³y i s¹ szczególnie trudne.

Jak minimalizowaæ przemêczenie

i poczucie wypalenia?

Na pewno problem zbyt ciê¿kiej pracy
i wypalenia zawodowego da siê zauwa-
¿yæ. Ca³y czas staramy siê pomóc kole-
¿ankom i kolegom z tym problemem,
zapewniaj¹c opiekê psychologów. Sta-
ramy siê te¿, ¿eby praca by³a przynaj-
mniej bezpieczna. Jako pracodawcy za-
pewniamy œrodki ochrony osobistej,
p³yny do dezynfekcji. Gdy pracodawca
dba o pracownika, pracownik z nim

zostaje, nie szuka innego zatrudnienia.
Kiedy wybuch³a pandemia, wiele osób
zrezygnowa³o z pracy, wziê³o urlopy,
zwolnienia, dni opieki nad dzieæmi.
Trzeba by³o siê z tym zmierzyæ, ¿eby
zapewniæ pacjentom prawid³ow¹ opie-
kê. Oczywiœcie, na pocz¹tku nie by³o ich
wielu, wiêc zmniejszenie liczebnoœci
personelu nie powodowa³o du¿ego za-
mieszania. Pamiêtamy te¿, ¿e w tym
okresie medycy bali siê wracaæ do do-
mów. Podjêto akcjê „Hotele dla medy-
ków”, pracownicy spali w hotelach, ¿eby
unikn¹æ wchodzenia do w³asnych do-
mów ze strefy ska¿onej. Wiele osób ko-
rzysta³o z tych przejœciowych miejsc od-
poczynku. Stanêli do walki z pandemi¹,
poœwiêcaj¹c kontakt z rodzin¹. Wyrze-
czenia trwa³y czasem wiele miesiêcy.

Nie obawia siê pan, ¿e gdy sytuacja

siê ustabilizuje, po pandemii,

w przeci¹¿onych prac¹ medykach

coœ pêknie i bêd¹ emigrowaæ lub

odchodziæ z zawodu?

Lekarz jest odpowiedzialny za to, ¿eby
pacjent zdrowia³. Je¿eli poprawi siê do-
stêpnoœæ diagnostyki, dofinansowanie
sektora medycznego w zakresie ró¿nych
nowych technik, na pewno usprawni to
funkcjonowanie systemu ochrony zdro-
wia i staniemy siê zdrowym spo³eczeñ-
stwem. Myœlê, ¿e lekarze podejd¹ do
sprawy odpowiedzialnie i zajm¹ siê le-
czeniem spo³eczeñstwa, które jest po-
szkodowane pandemi¹. Wiemy, ¿e wie-
le osób czeka na planow¹ diagnostykê
i zabiegi. Czêœæ szpitali, tak jak Central-
ny Szpital Kliniczny, musia³a wiele

Średni czas pobytu

w szpitalu pacjenta bez

SARS wynosił około 3 dni,

a zakażonego 9–10 dni.

Trzykrotnie wydłużona hospi-

talizacja tłumaczy po części

ograniczenia w liczbie

wolnych łóżek szpitalnych.
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œwiadczeñ odroczyæ na czas nieokreœlo-
ny, mimo bardzo du¿ej kolejki oczeku-
j¹cych. Nie wiemy, kiedy skoñczy siê
pandemia, kiedy bêdziemy mogli pod-
j¹æ normaln¹ dzia³alnoœæ. Okres pande-
mii pokaza³, jak wa¿na jest w Polsce
medycyna ratunkowa i prawid³owa ko-
ordynacja dzia³añ, organizacja transpor-
tu, decyzyjnoœæ. Wspó³praca zarówno
z sektorem przedszpitalnym w postaci
POZ, jak i z sektorem przedszpitalnym
systemu PRM, a tak¿e ju¿ funkcjonuj¹-
cym w ramach szpitala, jakim jest SOR,
to podstawa bezpieczeñstwa pacjentów.

Co zmienia³o siê w pana pracy, jak

zmienia³ siê oddzia³ w ci¹gu ostat-

niego roku?

Zmianê odczuliœmy, kiedy przysz³a
pierwsza fala zachorowañ, choæ nie by³o
ich a¿ tak du¿o jak dziœ. Ale ju¿ wtedy
zaczê³a nam spadaæ liczba ló¿ek na od-
dziale i musieliœmy przeorganizowaæ
przyjêcia pacjentów w celu izolowania
chorych przyjmowanych „na ostro” do
czasu uzyskania wyniku ich badania na
koronawirusa. Pracujê na oddziale inten-
sywnej opieki kardiologicznej. Zaistnia-
³a tam koniecznoœæ zapewnienia miejsc
dla pacjentów w stanie „nag³ym”, odizo-
lowania ich. W sali intensywnego nad-
zoru musieliœmy na to poœwiêciæ cztery
z oœmiu ³ó¿ek. W czasie drugiej fali,
w paŸdzierniku, liczba pacjentów by³a
zdecydowanie wiêksza, nie mogliœmy ich
przekazaæ do innych szpitali z oddzia³a-
mi covidowymi, gdy¿ nie mia³y wolnych
³ó¿ek. 16 paŸdziernika nasz oddzia³ zo-
sta³ przekszta³cony w oddzia³ covidowy.
Przynios³o to nam ulgê. Wczeœniej stre-
sowaliœmy siê informacjami, ¿e zaka¿e-
nia wi¹¿¹ siê z du¿¹ œmiertelnoœci¹.
W momencie kiedy zostaliœmy oddzia-
³em covidowym, dostaliœmy pe³ny zapas
ró¿nych œrodków ochrony osobistej. Nie

nych strojach i pacjenci, a drug¹
– czyst¹, porusza³ siê wy³¹cznie personel.

Faktem jest, ¿e wiêkszoœæ oddzia³ów nie
mia³a œluz. Oznacza³o to koniecznoœæ
prac remontowo-budowlanych. Robio-
no przejœcia w œcianach, by salê prze-
kszta³ciæ w œluzê z obejœciem czystym
i brudnym. Byliœmy klinik¹ ca³kowicie
czerwon¹, mieliœmy sprzêt, wiêc nie
by³o problemów ze zrobieniem echa ser-
ca, USG. Czêsto proœby o przyjêcie
przez nas pacjenta z zewn¹trz, z innego
oœrodka, uzasadniano brakiem urz¹dze-
nia do echa serca na stronie brudnej.
A mówimy o szpitalach z oddzia³ami
jednoimiennymi, gdzie
by³a te¿ kardiologia.

Chaos i brak procedur

na pocz¹tku da siê jakoœ

usprawiedliwiæ. Ale czy

wnioski zosta³y wyci¹-

gniête? Jak jest teraz?

Gdy dotar³a do nas decyzja
o tym, ¿e ca³y szpital ma siê
przekszta³ciæ, nawet tydzieñ
póŸniej nie wiedzieliœmy,
który oddzia³ bêdzie prze-
kszta³cony w covidowy,
a który nie. Praca na oddzia-
le covidowym jest mêcz¹ca
fizycznie, ale te¿ psychicz-
nie. My dysponowaliœmy
aparatami do wysokoprze-
p³ywowej terapii donoso-
wej, dziêki czemu czêsto unikaliœmy
intubacji chorych i pod³¹czania do respi-
ratora, ale niestety s¹ to urz¹dzenia, któ-
re cechuj¹ siê bardzo du¿¹ aerolizacj¹,
wiêc ryzyko zaka¿enia jest du¿e.
W zwi¹zku z tym chodziliœmy w znanych
wszystkim ze zdjêæ strojach, które na-
zywaliœmy pajacykami. Praca w nich
jest mêcz¹ca, jest duszno, paruj¹ go-
gle, cz³owiek siê poci. Na pocz¹tku
wytrzymanie godziny czy dwóch by³o
dla nas wyzwaniem, potem stopniowo
siê przyzwyczajaliœmy. Czasem, jak
zdarza³o siê coœ niespodziewanego
i nie mo¿na by³o wyjœæ z czerwonej
strefy, bardzo d³ugo nie zdejmowali-
œmy kombinezonów.

Lekarze musieli przyzwyczaiæ siê do

nowej codziennoœci, ale te¿ sytuacja

pacjentów by³a zupe³nie inna.

baliœmy siê, ¿e pacjent oka¿e siê zara¿o-
ny po kilku dniach hospitalizacji. Wszys-
cy byli zaka¿eni, co te kwestie porz¹d-
kowa³o. Jednak wchodzenie w strefê
czerwon¹ wi¹za³o siê ze sporym stresem,
wychodziliœmy spoceni. Wszystko by³o
du¿ym wyzwaniem, bo nikt nas nie na-
uczy³ (a tego oczekiwaliœmy) procedur,
zasad zachowania po stronie czerwonej,
organizacji opieki, organizacji pracy.
W du¿ej mierze zorganizowaliœmy siê
sami. Kontaktowaliœmy siê ze znajomy-
mi z innych szpitali, z oddzia³ów, które
wczeœniej by³y podobnie jak nasz prze-
kszta³cone. Tak zbieraj¹c informacje,
ka¿dy stara³ siê zaplanowaæ i zorganizo-
waæ pracê w nowych warunkach. Byli-
œmy rozgoryczeni, ¿e nikt nas do tego nie
przygotowa³. Zbulwersowa³ nas te¿ fakt,
¿e informacjê o przekszta³ceniu dostali-
œmy nagle – w pi¹tek po po³udniu. Nie
by³ to najfortunniejszy moment na prze-
kszta³cenie oddzia³u, poniewa¿ od rana
przyjmowaliœmy pacjentów, a by³o ich
tego dnia sporo. A jak ich ju¿ przyjêli-
œmy, nie mogliœmy ich nigdzie przeka-
zaæ – nie by³o systemowych procedur,
nie by³o miejsc w innych placówkach.
Dlatego nasze przekszta³canie trwa³o
dwa tygodnie.

Jak uda³o siê je przeprowadziæ?

Po prostu wypisywaliœmy zdecydowan¹
wiêkszoœæ pacjentów do domu. Nie by³o
mo¿liwoœci, ¿eby wszystkich chorych
gdzieœ przenieœæ. Gdy dostaje siê decy-
zjê, ¿e szpital ma swe oddzia³y prze-
kszta³ciæ w kliniki covidowe, panuje
du¿e zamieszanie organizacyjne. Spo-
dziewaliœmy siê, ¿e w takiej sytuacji
choæ na parê godzin przyjdzie lekarz ze
szpitala jednoimiennego i powie, na co
zwróciæ uwagê. Tymczasem musieliœmy
wszystko tworzyæ sami, poznawaæ pro-
blematykê, weryfikowaæ procedury,
opracowywaæ schematy dzia³ania.

Trzeba by³o stworzyæ schematy, ale

te¿ pewnie prowadziæ prace niemal

budowlane?

Zgadza siê. Zbudowaliœmy œluzy na od-
dziale intensywnej opieki medycznej
i zachowawczym. U nas, na szczêœcie,
s¹ dwa piony, dwie klatki schodowe.
Jedna zosta³a klatk¹ brudn¹, któr¹ mo-
g³y siê poruszaæ tylko osoby w specjal-
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Gdy pacjent by³ przyjmowany na od-
dzia³, staraliœmy siê o numer telefonu
do rodziny, by skontaktowaæ siê z ni¹,
poinformowaæ, gdzie chory jest, gdzie
bêdzie, w jakim jest stanie, co jest pla-
nowane, jak jest leczony. Szokowa³o
nas, ¿e nieraz pacjenci bardzo szybko
siê za³amywali. W pamiêci utkwi³ mi
chory, który decyzj¹ anestezjologów
mia³ byæ pod³¹czony do respiratora.
Od przekszta³cenia oddzia³u w covi-
dowy up³ynê³y ju¿ dwa lub trzy mie-
si¹ce, wiêc wiedzieliœmy, ¿e wiêk-
szoœæ chorych pod respiratorami
umiera, a ten pacjent chcia³, ¿eby mu
schowaæ ³adowarkê do telefonu ko-

mórkowego. Osoba zaintubowana nie
mo¿e rozmawiaæ, ale dla niego by³o
wa¿ne, aby – gdy mu siê polepszy
– móg³ skontaktowaæ siê z rodzin¹. Po
paru dniach jednak zmar³.

Czy nietypowoœæ dzia³añ wynikaj¹ca

z epidemii bardziej obci¹¿a³a, czy

motywowa³a?

Na pocz¹tku wszyscy odczuwaliœmy
przede wszystkim ogromny stres. Zg³o-
si³em siê na ochotnika na pierwszy dy-
¿ur na powstaj¹cym oddziale covido-
wym. Strasznie siê ba³em. Z czasem
ka¿dy siê przyzwyczaja i œwiadomoœæ
pracy wœród zara¿onych nie wywo³uje
ju¿ takiego stresu. Gdy poruszaliœmy siê
na nieznanym terenie, poczucie zagro-
¿enia spaja³o zespó³. Nasze wzajemne
relacje siê poprawi³y.

Czy jest pan w stanie sobie

wyobraziæ rzeczywistoœæ po

pandemii, czy to jeszcze zbyt

odleg³a perspektywa?

S¹dzê, ¿e pandemia koronawirusa z cza-
sem minie, jak mija³y wczeœniejsze, ale
nie ukrywam, ¿e dla nas œwiêtym gra-
alem by³a szczepionka. Myœleliœmy, ¿e
jak bêdziemy zaszczepieni, problem
zniknie. Dopiero po pewnym czasie za-
czêliœmy sobie przypominaæ, ¿e szcze-
pienia nie chroni¹ w 100 proc. przed
zachorowaniem, tylko zmniejszaj¹ ry-
zyko i ³agodz¹ przebieg. Zaszokowa³y
nas pierwsze doniesienia o infekcji osób
zaszczepionych. Oczywiœcie, nie zmie-
nia to faktu, ¿e i tak chcieliœmy zostaæ
zaszczepieni. Wydaje siê, ¿e z COVID-
-19 bêdziemy siê jeszcze borykaæ, a bio-
r¹c pod uwagê fakt, ¿e na oddziale in-
tensywnej opieki kardiologicznej czêsto
hospitalizujemy chorych szczególnie
nara¿onych na ciê¿ki przebieg infekcji,
system pracy przyjêty podczas pierwszej
fali stosowaæ bêdziemy zapewne jesz-
cze d³ugo.

Czy rzeczywistoœæ systemowa od

œrodka wygl¹da tak, jak pokazuje

siê j¹ na zewn¹trz?

Na pewno w jakiœ sposób rzeczywistoœæ
jest pudrowana. Nie wiem na ile po to,
¿eby nie siaæ paniki, a na ile, ¿eby ukryæ
niedoci¹gniêcia i b³êdy. Mam jednak
poczucie, ¿e jest lepiej ni¿ by³o. Wed³ug
mnie b³êdem jest du¿a inercja podczas
tworzenia dodatkowych ³ó¿ek covido-
wych. Wojewoda og³asza, ¿e ³ó¿ka s¹,
choæ faktycznie istniej¹ tylko na papie-
rze. Od momentu, gdy szpital dostaje
decyzjê, ¿e ma na konkretny dzieñ za-
pewniæ okreœlon¹ liczbê ³ó¿ek covido-
wych, do przygotowania ich up³ywa ty-
dzieñ, dwa tygodnie. W tej chwili nie
jesteœmy oddzia³em covidowym, wiêc
pewnych problemów nie odczuwam.
Istotn¹ kwesti¹ by³ dostêp do niektórych
leków (np. remdesiviru), nie wystarcza-
³o ich dla wszystkich chorych. S³yszeli-
œmy, ¿e leki s¹, rz¹d wykupi³ odpowied-
ni¹ ich iloœæ, ale to siê zupe³nie rozmija³o
z rzeczywistoœci¹. Trudno mi oceniæ,
w jakim stopniu pewne informacje s¹
rozpowszechnione poza œrodowiskiem
medycznym, bo g³ównie rozmawiamy
w swoim gronie.

Czy wraz z wyd³u¿aniem siê

epidemii pojawiaj¹ siê nowe

obawy?

Jest coraz wiêcej pacjentów bez koro-
nawirusa, którzy wymagaj¹ rozmaitych,
wysokospecjalistycznych zabiegów, le-
czenia i diagnostyki w szpitalu, a ja ju¿
nie widzê rezerw w systemie. Pamiêtam,
jak przyj¹³em pierwszych pacjentów
covidowych na dy¿urach – by³em prze-
ra¿ony i wstrz¹œniêty, mia³em poczucie,
¿e oni bez pomocy umr¹ zdecydowanie
szybciej ni¿ inni chorzy. Analizuj¹c te-
raz skalê zgonów, odnoszê wra¿enie, ¿e
spory odsetek wynika z faktu, ¿e opie-
ka nad pozosta³ymi chorymi siê pogor-
szy³a. To oczywiœcie bardziej z³o¿ony
proces, ale widzê, ¿e pacjenci z zawa³a-
mi zg³aszaj¹ siê póŸniej, ni¿ bywa³o
przed pandemi¹, wiêc przebieg zawa³ów
jest ciê¿szy.

Czy dostrzega pan bagatelizowanie

sytuacji i zmêczenie pandemi¹?

Mamy wiosnê, chcia³oby siê ¿yæ

beztrosko, jesteœmy znu¿eni

obostrzeniami. Wiele osób,

chc¹c ¿yæ normalnie, lekcewa¿y

zagro¿enie.

Nie mam pe³nego obrazu sytuacji, ze
wzglêdu na fakt, ¿e przyjmujemy g³ów-
nie pacjentów starszych, bardziej scho-
rowanych, a oni raczej nie bagatelizuj¹
koronawirusa. Jednak czêsto okazuje
siê, ¿e jedno spotkanie z rodzin¹, jedno
wyjœcie ze znajomymi skutkuje nag³ym
wysypem infekcji. To zmêczenie doty-
czy ogó³u spo³eczeñstwa, tak¿e lekarzy.
Wydawa³o nam siê, ¿e po szczepieniach
wrócimy do normalnoœci. Nie wszyscy
jesteœmy zaszczepieni, nie ka¿dy z ro-
dziny jest zaszczepiony. Moja babcia
po walce z kilkoma nowotworami
i dziadek po bajpasach mog¹ przejœæ
infekcjê bardzo ciê¿ko. Na dobr¹ spra-
wê szczepionka jest ledwie jaskó³k¹,
a do powrotu do normalnoœci jeszcze
daleko.

Szokowało nas, że nieraz

pacjenci bardzo szybko się

załamywali.
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Praca na oddziale covidowym

zmienia perspektywê?

W czasie pierwszej fali trochê baga-
telizowa³em zagro¿enie, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e dotyczy niewielkiej
czêœci populacji. Mój przyjaciel opo-
wiada³ o rozmowach z lekarzami ze
szpitali jednoimiennych, którzy twier-
dzili, ¿e wcale tak nie jest. Potem, bê-
d¹c lekarzem na takim oddziale, prze-
kona³em siê jak wielu pacjentów
wymaga leczenia w szpitalu. Widzia-
³em, jak 40-letni pacjent, mimo naj-
lepszej terapii, dusi³ siê, bo mia³ zajê-
te infekcj¹ 90 proc. p³uc. By³em
œwiadkiem, jak ³apa³ ka¿dy oddech.
Wspomnienie takiej dusz¹cej siê oso-
by zostaje i uœwiadamia, ¿e coœ takie-
go mo¿e spotkaæ kogoœ z bliskich…

Lekarka
z podwarszawskiego POZ

Sytuacja POZ zmienia³a siê diame-

tralnie. Raz nie mo¿na by³o do-

tkn¹æ klamki, innym razem tworzy-

³y siê kolejki. Jednak, gdy regu³¹

sta³o siê ograniczanie wizyt do tele-

porad, w przychodni, w której pani

pracuje, by³o inaczej.

Pracujê w POZ, który by³ otwarty ca³y
czas. Mamy pod opiek¹ wiele dzieci.
Przygotowaliœmy siê do wprowadze-
nia teleporad ju¿ wczeœniej, przed pan-
demi¹, ona tylko przyspieszy³a ten
proces. Mieliœmy zaplanowanie wdro-
¿enie teleporad na zupe³nie innych za-
sadach. Nie mo¿na zdalnie leczyæ
dziecka, o którym nic siê nie wie.
W przypadku zwyk³ego przeziêbienia,
kaszlu, kataru u dzieci, które znam,
które wiem jak choruj¹, teleporady nie
s¹ z³ym rozwi¹zaniem. Ale s¹ dzieci,
które po teleporadzie trzeba obejrzeæ.
Decyzjê, czy wystarczy teleporada,
czy musi byæ wizyta osobista, trzeba
zostawiæ lekarzowi, a nie rejestratorce.
W mojej przychodni mamy wypraco-
wany schemat: jeœli podczas telepora-
dy okazuje siê, ¿e istnieje praw-
dopodobieñstwo infekcji covidowej,
kierujemy pacjenta do punktu wyma-
zowego na test. Dostaje numerek te-
lefonicznie i jedzie na pobranie wyma-
zu. Pacjentom, którzy przychodz¹ do

gabinetu, u których podejrzewamy
COVID, robimy test antygenowy. Te-
sty otrzymaliœmy z rezerw materia³o-
wych. Ca³y zespó³ lekarski przychod-
ni zastanawia³ siê, co bêdzie, gdy
zabraknie nam tych testów. Zapad³a
decyzja, ¿e przychodnia kupi testy
i bêdziemy nadal w ten sposób funk-
cjonowaæ, bo to siê sprawdza.

Nie od pocz¹tku tak to wygl¹da³o.

Na pocz¹tku testów antygenowych nie
by³o. Zaczêliœmy je stosowaæ podczas
drugiej fali. A przed „er¹ testów” mieli-
œmy zawsze lekarza wyznaczonego na
„godziny covidowe”. Gdy zjawia³ siê
pacjent mog¹cy mieæ COVID, po kon-
takcie z kimœ, u kogo stwierdzono za-
ka¿enie, jeden lekarz zak³ada³ strój

ochronny, pacjent wchodzi³ i by³ bada-
ny. PóŸniej lekarz znów siê przebiera³,
przychodzi³ nastêpny pacjent... Tak to
dzia³a³o.

Starcza³o œrodków ochrony

indywidualnej?

Wszystkiego by³o ma³o. Ale w POZ,
w którym pracujê, mamy takie podej-
œcie: jeœli czegoœ potrzeba, nale¿y to
zdobyæ. Gdy zabrak³o œrodków ochro-
ny, aprowizacjê bra³ na swoje barki szef.
Zawsze zapewnia³ nam wszystko, cze-
go potrzebowaliœmy do pracy.

Pacjentom typowy POZ kojarzy³

siê w ostatnich miesi¹cach raczej

z teleporad¹, z poczuciem nie-

wystarczaj¹cej opieki.

Tak, czêsto o tym s³yszê. Dlatego cie-
szê siê, ¿e u mnie w przychodni nigdy
nie odmawiano pacjentowi wizyty
w gabinecie, je¿eli by³a potrzebna.

Jak doœwiadczenia wyniesione

z pandemii zmieni¹ sposób funkcjo-

nowania POZ i relacjê pacjent

– lekarz rodzinny?

Najwa¿niejsze jest zaufanie pacjenta do
lekarza i zrozumienie potrzeb pacjenta
przez lekarza. Najgorsze, co widzê
w swojej pracy, to niepotrzebne bariery
tworzone przez system. Gubimy ludz-
kie podejœcie do siebie. Nie traktujemy
pacjenta jak cz³owieka, pacjent tak¿e nie
widzi w lekarzu cz³owieka. Miêdzy
nami jest wiele barier systemowych,
które trzeba przekroczyæ. Od architek-
tonicznych, takich jak drzwi do przy-
chodni, przez rejestracjê, dostêpnoœæ
telefoniczn¹, umówienie siê na wizy-
tê, po e-receptê czy inne rzeczy, które
s¹ niezrozumia³e, bo wszystko w bar-
dzo szybkim tempie siê zmienia. Nie
wszyscy za tym nad¹¿aj¹.

Czy coœ pozytywnego wynika

z tych doœwiadczeñ?

Z pewnoœci¹ teleporady u³atwiaj¹ mnó-
stwo spraw, które nie wymagaj¹ wizy-
ty w gabinecie, choæby uzyskanie skie-
rowania na badanie. Pacjent nie musi
przychodziæ do przychodni, czekaæ
i wracaæ z wynikiem. Lekarz otrzyma
od niego zdjêcie RTG, obejrzy wyniki,
w ramach teleporady oddzwoni. Pa-
cjent nie musi te¿ przychodziæ do ga-
binetu, by otrzymaæ receptê na leki
przyjmowane stale – przeciwalergicz-
ne, przeciwastmatyczne lub reguluj¹-
ce ciœnienie. Wystarczy napisaæ SMS,
¿e potrzebne s¹ konkretne lekarstwa,
i na ile czasu powinny wystarczyæ.
Mamy ca³¹ dokumentacjê, widzimy, ¿e
pacjent nie wzi¹³ sobie tych leków z ko-
smosu, sam nie postanowi³ ich braæ.
Je¿eli w SMS-ie pojawi³by siê lek, któ-
rego pacjentowi nikt nie przepisa³, re-
cepty na taki lek bez badania nie wy-
stawimy. Dziêki teleporadzie rodzice
nie musz¹ siê martwiæ, z kim zostawiæ
dzieci, ¿eby z jednym przyjechaæ do
przychodni. Pacjenci musz¹ jednak
mieæ œwiadomoœæ, ¿e gdy bêdzie
potrzebna wizyta w gabinecie, lekarz
ich przyjmie. Zale¿nie od okoliczno-
œci bêdzie w kombinezonie lub bez, ale
bêdzie. Pacjent powinien mieæ poczu-
cie, ¿e gabinety nie s¹ zamkniête na
k³ódkê. �

Decyzję, czy wystarczy

teleporada, czy musi być

wizyta osobista, trzeba

zostawić lekarzowi,

a nie rejestratorce.
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W PIGUŁCE

Rok z epidemią nie spowodował, że inne

choroby zakaźne przestały istnieć, choć

COVID-19 przesłonił, a nawet częściowo

zniwelował, problemy z nimi związane.

Przedstawiamy Państwu garść najświeższych

informacji ze świata nauki o chorobach

infekcyjnych.

W
ed³ug raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – PZH w minionym roku wiêkszoœæ chorób zakaŸ-

nych (wy³¹czaj¹c COVID-19) znalaz³a siê w naszym kraju
w odwrocie. Zapadalnoœæ na odrê spad³a z 3,91 przypadku na
100 tys. osób w 2019 r. do ledwie 0,8 w 2020. Kilkakrotnie
ni¿sze wskaŸniki zachorowalnoœci dotycz¹ tak¿e ospy wietrz-
nej, ró¿yczki i innych chorób przenoszonych drog¹ kropel-
kow¹. „Przyczyna tej sytuacji jest doœæ oczywista – ograni-

czenie kontaktów spo³ecznych, mobilnoœci i zasada DDM:

dystans – dezynfekcja – maseczka, które wprowadzono

w zwi¹zku z walk¹ z pandemi¹ koronawirusa” – wyjaœnia³a
na ³amach Onetu prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, kra-
jowa konsultant w dziedzinie epidemiologii. Spadki liczby
nowych przypadków odnotowano tak¿e w chorobach przeno-
szonych drog¹ pokarmow¹. WyraŸnie mniej jest przypadków
chorób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, co z jednej strony przy-
pisywaæ mo¿na zmianom w ¿yciu spo³ecznym, utrudniaj¹cym
nawi¹zywanie ryzykownych zdrowotnie kontaktów seksual-
nych, a z drugiej (przede wszystkim w przypadku wirusa HIV)
utrudnieniom w diagnostyce. W czasie lockdownu zamkniête
by³y punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których wyko-
nuje siê anonimowe testy w kierunku HIV, a po ich otwarciu
liczba zg³aszaj¹cych siê spad³a.

P
roblem „cichego” przenoszenia siê chorób wenerycznych
jest zauwa¿alny niemal na ca³ym œwiecie. Serwis Think

Global Health podaje, ¿e ju¿ w czerwcu 2020 WHO alarmo-
wa³a, i¿ w wielu krajach diagnostyka chorób przenoszonych
drog¹ p³ciow¹ zosta³a zahamowana. Zmniejszenie liczby od-
notowanych przypadków takich infekcji zdaniem TGH, po-
wo³uj¹cego siê na badania m.in. w³oskie i amerykañskie, wy-
nika (podobnie jak w Polsce) w znacznym stopniu z ograniczeñ
w pracy centrów diagnostycznych, ale tak¿e z wykorzystania
mocy przerobowych laboratoriów do testowania pod k¹tem
koronawirusa, w zwi¹zku z czym po prostu brakuje im zaso-
bów, by testowaæ próbki na obecnoœæ rze¿¹czki czy ki³y.

D
obr¹ wiadomoœci¹, jeœli chodzi o leczenie osób zaka¿o-
nych HIV, s¹ doniesienia w³oskich naukowców. Na pod-

stawie trwaj¹cych 10 lat badañ potwierdzili, ¿e gdy supresja
wirusa osi¹ga taki stopieñ, ¿e jest praktycznie niewykrywalny,
nie dochodzi do jego transmisji. Badacze, pod kierownictwem
Giordana Madeddu z Uniwersytetu w Sassari, dowiedli, ¿e przy

regularnym przyjmowaniu leków podczas terapii antyretro-
wirusowej miano wirusa praktycznie nigdy nie wzrasta po-
wy¿ej 200 jednostek. Korelacja miêdzy brakiem wykrywal-
noœci i transmisj¹ wirusa HIV by³a ju¿ wczeœniej przyjmowana
za pewnik przez du¿¹ czêœæ œrodowiska naukowego, ale nie
powszechnie. W³oscy badacze licz¹ na to, ¿e efekty ich pracy
przekonaj¹ resztê i pomog¹ w zmianie negatywnego spo³ecz-
nego postrzegania zaka¿onych. Z kolei brytyjski „Guardian”
zwraca uwagê, ¿e to specjaliœci zajmuj¹cy siê od lat badaniem
wirusa HIV stworzyli podwaliny systemu walki z epidemi¹
SARS-CoV-2. Gazeta cytuje australijsk¹ specjalistkê chorób
zakaŸnych Sharon Lewin, zdaniem której HIV by³ dot¹d naj-
wiêksz¹ pandemi¹, jak¹ zna³ œwiat, i czterdziestoletnia praca
nad jej zwalczaniem stworzy³a ca³e pokolenie immunologów,
wirusologów i specjalistów od patogenezy. „Guardian” przy-
pomina, ¿e badaniami nad leczeniem AIDS zajmowa³ siê An-
thony Fauci, doradca prezydenta USA do walki z epidemi¹
koronawirusa. Brytyjska gazeta zauwa¿a te¿, ¿e prace nad
szczepionk¹ przeciwko SARS-CoV-2 mog¹ pomóc w zwal-
czaniu HIV. Nadziejê daje postêp w dziedzinie wakcynologii,
jakim jest pierwsze powszechne zastosowanie u ludzi szcze-
pionki mRNA.

U
kraina obawia siê malarii. Problem pojawienia siê tej
paso¿ytniczej choroby tropikalnej staje siê dla naszego

po³udniowo-wschodniego s¹siada realny na skutek zmian kli-
matycznych. Stanowisko w tej kwestii zaj¹³ ukraiñski mini-
ster ochrony œrodowiska i zasobów naturalnych Roman Abra-
mowski. Obawy wyrazi³ w raporcie „Stopieñ zmian: jak
globalne ocieplenie wp³ywa na Ukrainê i œwiat”. Ju¿ teraz
po³udniowa czêœci Ukrainy zaczyna ulegaæ pustynnieniu, co
zwi¹zane jest w³aœnie ze zmianami klimatu. Co roku na mala-
riê na ca³ym œwiecie zapada ponad 200 mln osób, a umiera
setki tysiêcy.

K
limat wp³ywa na pojawianie siê chorób zakaŸnych, a cho-
roby – na charakterystykê genow¹ spo³eczeñstw. Ten cie-

kawy zwi¹zek na przyk³adzie gruŸlicy zaobserwowa³ Lluis
Quintana-Murci z Instytutu Pasteura w Pary¿u. Punktem wyj-
œcia dla jego badañ sta³a siê genetyczna przes³anka ciê¿kiego
przebiegu gruŸlicy w postaci specyficznego wariantu genu od-
pornoœci P1104A.  Quintana-Murci przebada³ pod k¹tem cha-
rakterystyki owego genu 1013 genomów mieszkañców Euro-
py z okresu ostatnich 10 tys. lat. Okaza³o siê, ¿e jeszcze oko³o
3 tys. lat temu taki wariant genu odpornoœci wystêpowa³ u co
dziesi¹tego Europejczyka. Kiedy oko³o 2 tys. lat temu popu-
lacjê Europy nawiedzi³a znana dziœ odmiana gruŸlicy, powo-
dowana przez pr¹tka gruŸlicy (mycobacterium tuberculosis),
w stosunkowo nied³ugim z historycznej perspektywy czasie
odsetek wystêpowania niekorzystnych genów spad³ do 2,9
proc. Badania francuskiego naukowca s¹ kolejnym potwier-
dzeniem, jak bardzo prawdziwa jest ewolucyjna maksyma
o przetrwaniu najlepiej przystosowanych. �

mn
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Jesteœmy dobrze przygotowani, dlatego

proces kwalifikacji do szczepieñ idzie

sprawnie. Ale, co wa¿niejsze, mamy

te¿ odpowiednie moce przerobowe, by pro-

ces kwalifikacji prowadziæ efektywnie

– wyjaœnia Grzegorz Kulikowski, lekarz
z Miñska Mazowieckiego. O relatywnie
dobrym przygotowaniu mo¿na te¿ mówiæ
w przypadku zapewnienia wspomagania
akcji szczepieñ systemem informatycz-
nym. Dziêki platformie gabinet.gov.pl in-
formacja o kwalifikacji do szczepienia i o
samym szczepieniu trafia od razu do ogól-
nopolskiej bazy danych.

Gabinet.gov.pl to narzêdzie, które wesz³o do u¿ytku w ostatniej
chwili przed pandemi¹. W praktyce upowszechni³o siê na po-
cz¹tku 2020 r., co pozwoli³o m.in. na wystawianie elektronicz-
nych recept. Niemniej jednak wielu lekarzy zaczê³o korzystaæ
z tej us³ugi udostêpnionej przez Ministerstwo Zdrowia  dopiero,
kiedy jesieni¹ ów wirtualny gabinet umo¿liwi³ kierowanie na te-
sty wykrywaj¹ce koronawirus. Wówczas lekarze sygnalizowali
problemy z jego stabilnoœci¹. Jednak w opinii lekarki Jadwigi
K³apy-Zareckiej, prowadz¹cej kwalifikacje do szczepieñ w jed-
nej z warszawskich przychodni, w tym zakresie gabinet.gov.pl
sprawdza siê. – Aplikacja jest doœæ przejrzysta, nie mam z ni¹

problemu. By³y dni, kiedy coœ szwankowa³o, ale nie zdarzy³o siê,

by us³uga by³a zablokowana przez ca³y dzieñ. Zauwa¿y³am

spowolnienia krótkotrwa³e, np. pó³godzinne – zapewnia.

Panaceum
na epidemiê
czy placebo?

Kiedy pod koniec grudnia zaczęliśmy szczepić przeciwko COVID-19 pierwszych przedstawicieli

grupy zerowej, wydawało się, że zyskaliśmy potężny oręż w walce z epidemią. Szczepionki okazały

się skuteczną bronią, ale ta broń do walki ze społecznymi skutkami masowych zachorowań ciągle

jest zbyt tępa. Jej wyszczerbione ostrze stanowi efekt niedostatecznego zaopatrzenia w preparaty

na skutek problemów produkcyjnych koncernów farmaceutycznych i błędów decyzyjnych instytu-

cji unijnych, co przyznają nawet ich przedstawiciele. Trzeba podkreślić, że Polska na tle większości

krajów UE całkiem dobrze radzi sobie z dystrybucją dostępnych szczepionek, dzięki czemu

wyszczepialność wzrasta w tempie powyżej średniej europejskiej. W dużym stopniu jest to

zasługa personelu placówek medycznych.
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Bior¹c pod uwagê poziom organizacji procesu – którego
zwieñczeniem s¹ punkty szczepieñ – jesteœmy jako pañstwo
przygotowani nie najgorzej. – W mojej przychodni mogliby-

œmy obs³u¿yæ nawet znacznie wiêksz¹ liczbê pacjentów, ale

niestety na przeszkodzie stoi brak szczepionek – zaznacza Grze-
gorz Kulikowski.

Deficyt

Jeszcze na pocz¹tku stycznia wydawa³o siê, ¿e szczepienia
rusz¹ z kopyta. Dziœ ponosimy konsekwencje ówczesnego
– jak siê okaza³o nadmiernego – entuzjazmu co do mo¿liwo-
œci realizacji zamówieñ przez koncerny farmaceutyczne. – Do

koñca marca szczepiliœmy osoby, które zapisa³y siê w stycz-

niu, kiedy by³y nieco inne szacunki

wielkoœci dostaw preparatów. Dziœ

dostawy s¹ mniejsze ni¿ zak³adano,

st¹d k³opoty z realizacj¹ planowanych

szczepieñ – t³umaczy Pawe³ Doczekal-
ski, przewodnicz¹cy Komisji M³odych
Lekarzy OIL w Warszawie, który kwa-
lifikuje do szczepieñ na warszawskim
Targówku.

Z tymi problemami musz¹ sobie radziæ
koordynatorzy szczepieñ oraz osoby
odpowiadaj¹ce za organizacjê pracy w
placówkach medycznych. Jedn¹ z ta-
kich osób jest Magdalena Saks, kie-
rowniczka warszawskiej przychodni.
– W pierwszych tygodniach szczepieñ

dostawy by³y zmniejszane lub odwo-

³ywane, co zmusza³o nas do przesuwania terminów szcze-

pieñ. To jest bardzo trudne, bo szczepienia musz¹ byæ wyko-

nane w okreœlonym z góry rygorze sanitarnym – twierdzi
nasza rozmówczyni. Wyjaœnia, ¿e optymalna sytuacja jest
wtedy, gdy szczepienia s¹ szczegó³owo planowane ka¿dego
dnia z uwzglêdnieniem godzin pracy lekarzy, pielêgniarek
i rejestracji.

– Jeœli dowiadujemy siê, ¿e w dniu, kiedy spodziewaliœmy

siê dostawy szczepionki, nie otrzymamy jej, musimy odwo-

³aæ pacjentów i zaplanowaæ od nowa kolejny dzieñ. Ka¿dy

pracownik zaanga¿owany w szczepienia ma przecie¿ swoje

zadania i czêsto kolejnego dnia musimy ca³kowicie zmie-

niæ grafik, aby wykonaæ szczepienia, bo szczepionka po roz-

mro¿eniu musi byæ podana w œciœle okreœlonym czasie.

W efekcie przygotowanie szczepienia zajmuje znacznie wiê-

cej czasu ni¿ szczepienie pacjentów – dodaje Magdalena
Saks.

Pawe³ Doczekalski zauwa¿a, ¿e nie tylko brak szczepionek,
ale i zmniejszenie dostaw rodzi problemy: – Dopiero kiedy

przychodz¹ dostawy z Agencji Rezerw Materia³owych, mo¿e-

my stwierdziæ, ¿e jest w nich mniej dawek ni¿ mamy osób

zapisanych na dany dzieñ. Wtedy stosujemy procedury awa-

ryjne – próbujemy zamówiæ dodatkowe szczepionki lub prze-

suwamy terminy. Zamawiamy te¿ szczepionki na zapas, ale

przynosi to niewielk¹ poprawê ze wzglêdu na istotne braki

w zaopatrzeniu ca³ego kraju. Mo¿na powiedzieæ, ¿e niezale¿-

nie od starañ dostajemy przeciêtnie 30 dawek na tydzieñ. Zda-
rza siê, ¿e zamówienia z ARM przychodz¹ z opóŸnieniem.
I znów trzeba korygowaæ grafik. A przyczyn tych korekt jest
przecie¿ jeszcze wiêcej.

Wypadnięcie z obiegu

– Problem zaczyna siê, kiedy pacjent wypada z obiegu, bo np.

po pierwszej dawce zarazi siê koronawirusem albo zapadnie

na inn¹ chorobê. Wtedy szukamy rozwi¹zañ, ¿eby nie zmar-

nowaæ dawki szczepionki. Jeœli zatem na miejsce pacjenta,

który mia³ przyj¹æ drug¹ dawkê, przyjmiemy osobê, która do-

stanie dopiero pierwsz¹ dawkê, zgra-

nie harmonogramu wizyt z dostawa-

mi preparatów, które s¹ œciœle

reglamentowane, staje siê bardzo

skomplikowane – mówi „Pulsowi” Ja-
dwiga K³apa-Zarecka. Twierdzi jed-
nak, ¿e w jej placówce nie by³o przy-
padku utylizacji preparatu, bo nie by³o
komu go podaæ. Listy rezerwowe
dzia³aj¹ dobrze. Podobne doœwiadcze-
nie ma Pawe³ Doczekalski: – Jeœli ktoœ

nie przejdzie kwalifikacji do szczepie-

nia albo nie mo¿e siê na nie zg³osiæ,

automatycznie typowana jest inna

osoba.

Wypadniêcie z obiegu pacjenta jest dla
harmonogramu szczepieñ w danej pla-

cówce znacznie mniejszym problemem, ni¿ gdyby zabrak³o
osoby koordynuj¹cej szczepienia. A nie jest o to trudno, sko-
ro rz¹dowe wytyczne zmieniaj¹ siê w zawrotnym tempie.

– Codziennie otrzymujemy komunikaty dotycz¹ce szczepieñ.

Pierwsze istotne informacje czêsto nie s¹ zrozumia³e. Wie-

le wymaga doprecyzowania oraz poci¹ga za sob¹ koniecz-

noœæ podjêcia szybkiej decyzji i pilnego przeszkolenia ze-

spo³u nie tylko szczepi¹cego, ale równie¿ udzielaj¹cego

informacji pacjentom – wyjaœnia Magdalena Saks. – Pierw-

sze grupy pacjentów by³y dla nas bardzo klarowne. Teraz,

gdy dosz³y szczepienia osób przewlekle chorych (grupa 1B),

sytuacja jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, jeden

pacjent mo¿e nale¿eæ do kilku grup jednoczeœnie, a dla ka¿-

dej z tych grup mo¿e byæ przeznaczona inna szczepionka.

Po drugie, czêœæ pacjentów, którzy wed³ug wytycznych kwa-

lifikuj¹ siê do grupy 1B, nie otrzyma³o skierowañ automa-

tycznie. G³ównie dotyczy to osób ze zdiagnozowanym no-

wotworem, które nie podjê³y jeszcze leczenia. W takiej

sytuacji skierowanie powinien wystawiæ lekarz rodzinny. Po

trzecie, nie ka¿dy chory przewlekle powinien byæ szczepio-

ny w populacyjnym punkcie szczepieñ. Pacjenci w trakcie

czynnej terapii onkologicznej (chemioterapii, radioterapii,

immunoterapii lub leczenia celowanego) powinni umawiaæ

siê na szczepienie w swoich oœrodkach onkologicznych.

Takie przypadki wymagaj¹ indywidualnego podejœcia, czê- �

Jeśli dowiadujemy się, że

w dniu, kiedy spodziewaliśmy

się dostawy szczepionki, nie

otrzymamy jej, musimy odwo-

łać pacjentów i zaplanować

od nowa kolejny dzień. (...)

Przygotowanie szczepienia

zajmuje znacznie więcej czasu

niż szczepienie pacjentów.
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sto zapoznania siê przez lekarza lub dyrektora medyczne-

go naszej przychodni z dokumentacj¹ medyczn¹ i planem

terapii pacjenta, aby jej nie zaburzyæ.

Nie po kolei

Pocz¹tkowo chorzy przewlekle nie byli przypisani do grup
priorytetowych, co wzbudza³o w¹tpliwoœci lekarzy. – Kry-

terium wieku nie wydaje mi siê wystarczaj¹ce, choæ rozu-

miem, ¿e w czasie epidemii chcemy najbardziej zadbaæ o oso-

by najstarsze. Ale przecie¿ osoby przewlekle chore,

dializowane i chorzy onkologiczni zostali w³¹czeni dopiero

teraz, choæ te¿ stanowi¹ grupê najwiêkszego ryzyka – mówi
Pawe³ Doczekalski.

Zdaniem Jadwigi K³apy-Zareckiej mo¿na by³o pomyœleæ
o w³¹czeniu do wczeœniej szczepionych grup niektórych osób
po 60. roku ¿ycia. – Osoba osiemdziesiêcioletnia, która nie

pracuje, mo¿e w znacznym stopniu ograniczyæ opuszczanie

domu. Tymczasem liczna grupa osób 60 plus nadal jest ak-

tywna zawodowo. W³aœnie od osób

³¹cz¹cych emeryturê z prac¹ bym za-

czê³a, choæ zdajê sobie sprawê, ¿e

wyodrêbnienie takiej grupy by³oby

trudniejsze. Zastosowanie kryterium

wieku nie wymaga zbierania du¿ej

iloœci danych... – twierdzi lekarka.
W jej opinii jednak najwiêkszym pro-
blemem zwi¹zanym z kolejnoœci¹
szczepieñ by³o wprowadzenie do gru-
py zerowej osób, które nie maj¹
stycznoœci z pacjentem.

Ulga i obawa

Negatywne doœwiadczenia lekarzy ³agodzi pozytywna
postawa pacjentów. – S¹ te¿ bardzo dobre strony szczepie-

nia i mi³e chwile. Pacjenci nie odwo³uj¹ wizyt, przychodz¹

punktualnie, a po szczepieniu s¹ bardzo szczêœliwi. Mi³e s³o-

wa, które od nich s³yszymy, s¹ dla nas nagrod¹ za trud

– zapewnia Magdalena Saks. Wtóruje jej Grzegorz Kulikow-
ski: – Najstarsi pacjenci podchodz¹ bardzo entuzjastycznie

do szczepienia. S¹ zadowoleni ze zbli¿aj¹cego siê koñca izo-

lacji. Ale jest i ³y¿ka dziegciu w tej beczce miodu. – Kiedy

zaczêliœmy przyjmowaæ osoby m³odsze, pracowników szkó³,

zaobserwowa³em, ¿e ich podejœcie jest ju¿ nieco inne. Poja-

wia siê wiele w¹tpliwoœci co do bezpieczeñstwa i niestety

tak¿e pytañ zwi¹zanych z teoriami spisko-

wymi. Myœla³em, ¿e to jakieœ marginal-

nie wystêpuj¹ce opinie anonimowych in-

ternautów, jak te mówi¹ce o tajemniczych

chipach we wstrzykiwanych przez nas

preparatach, a jednak mia³em ju¿ okazjê

spotkaæ ludzi, którzy takie informacje po-

wtarzali – opowiada dr Kulikowski. Mo¿-
na by pomyœleæ, ¿e skoro ktoœ dobrowol-
nie poddaje siê szczepieniu, powinien byæ
wolny od takich w¹tpliwoœci. Grzegorz
Kulikowski wyjaœnia jednak: – Niektóry

pacjenci przyznawali, ¿e zgodzili siê na

szczepienie pod presj¹ pracodawców czy

osób z bliskiego otoczenia.

Od irracjonalnych lêków albo wynikaj¹-
cych z podatnoœci na dezinformacjê wa¿-
niejsze s¹ jednak obawy o to, czy szcze-
pienia rzeczywiœcie pozwol¹ nam
w przewidywalnej przysz³oœci pokonaæ
epidemiê, tak jak uda³o siê w Izraelu, któ-
ry tempem szczepieñ wprawi³ w podziw
ca³y œwiat. – Liczba szczepieñ w Polsce

w porównaniu z wykonywanymi w innych

krajach Unii Europejskiej wygl¹da do-

brze. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e program szczepieñ raczkuje,

a liczba zaszczepionych jest zbyt ma³a, by przynios³o to efekt

w postaci spadku liczby zaka¿eñ. Zw³aszcza, bior¹c pod uwa-

gê nowe mutacje wirusa, np. brytyjsk¹, która jest bardziej

zakaŸna i czêœciej wywo³uje ostr¹ postaæ choroby u osób

m³odszych, a te przecie¿ jeszcze

szczepione nie s¹! Tymczasem

ostro¿ne szacunki mówi¹ o tym, ¿e

szczepionki daj¹ odpornoœæ na rok...

– przypomina Pawe³ Doczekalski.
Pytanie brzmi wiêc, czy zd¹¿ymy za-
szczepiæ tak¹ czêœæ spo³eczeñstwa,
by osi¹gn¹æ odpornoœæ populacyjn¹,
zanim zaszczepionych na pocz¹tku
bêdzie trzeba szczepiæ ponownie? �

MICHA£ NIEPYTALSKI

�

Od irracjonalnych lęków albo

wynikających z podatności na

dezinformację ważniejsze są

jednak obawy o to, czy szcze-

pienia rzeczywiście pozwolą

nam w przewidywalnej przy-

szłości pokonać epidemię.
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E fekt? W niektórych regionach kra-
ju dramatycznie brakuje ³ó¿ek
covidowych. Mazowsze jest bodaj

w najtrudniejszej sytuacji, mimo ¿e sam
Szpital Narodowy przynajmniej w teorii
móg³by ich zapewniæ 1,2 tys. Zapewnia
czterokrotnie mniej, w dodatku z wiêcej
ni¿ skromn¹ obsad¹ kadrow¹. Media obie-
g³y informacje (nie by³y prostowane), ¿e
na jednego lekarza przypada na dy¿urze
niemal 30 pacjentów.

Proces powstawania szpitali tymczaso-
wych od pocz¹tku zdominowa³a polityka.
Rz¹d ewidentnie spóŸni³ siê z ich urucha-
mianiem przed drug¹ fal¹. Szpitale tym-
czasowe rusza³y dopiero, gdy fala zaka-
¿eñ i tym samym liczba pacjentów
wymagaj¹cych hospitalizacji zaczê³a opa-
daæ. Wstrzymano wiêc uruchamianie
kolejnych placówek, a dziennikarze i po-
litycy opozycji krytykowali te, które roz-
poczê³y dzia³alnoœæ, szczególn¹ uwagê
poœwiêcaj¹c Szpitalowi Narodowemu
w Warszawie i szpitalowi tymczasowemu
we Wroc³awiu, najdro¿szemu ze wszyst-
kich, jakie uruchomiono. Wydano na ten
cel 75 mln z³, choæ podobna placówka
w £odzi kosztowa³a nieca³e 20 mln z³.
– Nawet szpital na Narodowym by³ trzy

razy tañszy – grzmieli pos³owie. £¹cznie
na organizacjê wszystkich szpitali tymcza-
sowych wydano ju¿ 600 mln z³.

9 marca, gdy trzecia fala zaka¿eñ ju¿ siê zaczyna³a wznosiæ,
pos³owie Koalicji Obywatelskiej apelowali do ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego o otwarcie wszystkich szpitali tym-
czasowych dla chorych na COVID-19.  – Wiêkszoœæ nie jest

otwarta. 19 lutego minister Niedzielski og³osi³ trzeci¹ falê

pandemii, od tamtego czasu mo¿na by³o uruchomiæ szpitale

tymczasowe, aby zwolniæ miejsca tym, którzy maj¹ planowa-

ne zabiegi i operacje – mówi³ Dariusz Joñski.

Problemów ze szpitalami tymczasowymi jest tyle, ile szpita-
li, choæ niektóre problemy s¹ wspólne. Najdro¿szy szpital
we Wroc³awiu nie bêdzie przyjmowaæ pacjentów w ciê¿kim
stanie. To powielenie historii z pierwszych tygodni, miesiê-
cy ju¿, funkcjonowania szpitala na Stadionie Narodowym.
We wszystkich szpitalach trwa gor¹czkowe kompletowanie
kadry – kosztem szpitali sta³ych. I politycy partii rz¹dz¹cej,
i opozycja zdaj¹ siê nie rozumieæ, ¿e ³ó¿ek w szpitalach tym-
czasowych mo¿na postawiæ dowoln¹ liczbê, ale to nie ³ó¿ka
tworz¹ szpital (a¿ chcia³oby siê przywo³aæ kultow¹ scenê
z filmu „Bogowie”, w której Zbigniew Religa nie pozosta-
wia Stanis³awowi Pasykowi cienia w¹tpliwoœci, na wyposa-
¿eniu jakiego przybytku kluczowe s¹ ³ó¿ka, i nie jest to by-
najmniej szpital).

Warto zwróciæ uwagê, ¿e choæ minister nie traci spokoju
(– W tej chwili realizowany jest cel w postaci uruchomie-

nia dodatkowych 8 tys. ³ó¿ek covidowych. Ten cel zosta³

postawiony na pocz¹tku tygodnia – relacjonowa³ dzienni-
karzom 20 marca), problem z ³ó¿kami covidowymi jest po-
wa¿niejszy ni¿ podczas szczytu drugiej fali. Mamy ich nie-
co ponad 33 tys., z czego ponad 23 tys. jest zajêtych.
A trzecia fala tym siê ró¿ni od drugiej – o czym niezale¿ni
eksperci alarmowali ju¿ na prze³omie stycznia i lutego – ¿e
do szpitali trafiaj¹ m³odsi pacjenci, którzy wymagaj¹ d³u¿-
szej hospitalizacji. D³u¿ej walcz¹ – dotyczy to zarówno pa-
cjentów na zwyk³ych ³ó¿kach covidowych, jak i na stano-
wiskach respiratorowych.

Znów decyzje zapad³y zbyt póŸno. Doœæ powiedzieæ, ¿e
jeszcze w lutym minister chcia³ powrotu do normalnego
udzielania œwiadczeñ i wojewodowie wydawali decyzje
o przekszta³caniu oddzia³ów covidowych w zwyk³e, by po
up³ywie kilkudziesiêciu godzin je odwo³ywaæ i znów de-
cyzj¹ administracyjn¹ nakazywaæ przywracanie oddzia³ów
covidowych. To w szpitalach sta³ych, ale problem w nie
mniejszym stopniu dotyczy szpitali tymczasowych. Znów
nie przygotowano zawczasu zespo³ów, które mia³yby w tych
szpitalach pracowaæ. �

MEDIA

#SPRAWDZAM
MA£GORZATA SOLECKA

Co z tymi szpitalami tymczasowymi?

Systematycznie uruchamiamy szpitale

tymczasowe. W tej chwili funkcjonuje

ich 25, najdalej w następnym tygodniu

wszystkie będą już działały – zapowiedział

20 marca minister zdrowia Adam Niedzielski,

równo miesiąc po ogłoszeniu trzeciej fali

pandemii. Wszystkich szpitali tymczasowych

ma być 35, ale warto pamiętać, że duża

część tych, które już pracują, ciągle nie

osiągnęła zadeklarowanej mocy.

  25www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 4/2021 (312)



Czy Ministerstwu Zdrowia uda³o siê

ju¿ wyeliminowaæ b³êdy, które

dostrzeg³ pan w scentralizowanym

systemie statystyk covidowych

póŸn¹ jesieni¹ ubieg³ego roku,

kiedy ta rz¹dowa baza zaczyna³a

dzia³aæ?

Nie. Wci¹¿ suma danych cz¹st-
kowych nie pokrywa siê z da-
nymi ca³oœciowymi, tzn. ze-

branych z poszczególnych jednostek
samorz¹du terytorialnego z ogólnopol-

skimi. Dotyczy to zarówno liczby za-
chorowañ, zgonów, wyzdrowieñ, jak
i przeprowadzonych testów. Pod tym
wzglêdem by³o lepiej przed centrali-
zacj¹. Ministerstwo wci¹¿ siê t³umaczy,
¿e czasem brakuje danych adresowych
poszczególnych chorych, co powoduje,
¿e nie trafiaj¹ do ¿adnej kategorii
danych cz¹stkowych, czasem ró¿nice
wynikaj¹ z b³êdu pope³nionego przez
osoby obs³uguj¹ce system. Tyle ¿e ten
system dzia³a od kilku miesiêcy, zatem
najwy¿szy czas na przeszkolenie perso-

nelu i wyeliminowanie podstawowych
b³êdów. Moim zdaniem rozwi¹zanie jest
po prostu niedopracowane. W dodatku
nikomu specjalnie nie zale¿y na tym, by
je dopracowaæ, bo w ministerstwie pa-
nuje przekonanie, ¿e nie ma sensu wk³a-
daæ du¿ego wysi³ku w zaspokojenie
oczekiwañ garstki analityków. Tymcza-
sem nie chodzi o garstkê analityków,
dane s¹ wa¿ne dla ca³ego spo³eczeñstwa,
skoro naukowcy korzystaj¹ z nich, by
szukaæ rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych bez-
pieczeñstwo obywateli.

Nie tylko
puste
liczby

Michał Rogalski od początku epidemii COVID-19 w ramach inicjatywy obywatelskiej gromadzi,
analizuje i weryfikuje oficjalne informacje dotyczące zachorowań spowodowanych przez wirus
SARS-CoV-2. Jego pomysł zainteresował całą rzeszę ludzi, którzy nie tylko korzystają z udostępnio-
nej za darmo bazy danych, ale także zaangażowali się w jej opracowywanie. Pod koniec ubiegłego
roku dziewiętnastoletni aktywista wykazał różnicę między oficjalnymi danymi zbiorczymi a publiko-
wanymi przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, sięgającą tysięcy przypadków zachorowań.
Reakcją Ministerstwa Zdrowia było zablokowanie dostępu do informacji pochodzących bezpośred-
nio z sanepidów i wprowadzenie scentralizowanej bazy danych covidowych. Michał Rogalski
w rozmowie z Michałem Niepytalskim przekonuje o wadze statystyk dla naukowców, lekarzy
i całego społeczeństwa.
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Wspomnia³ pan o garstce anality-
ków, ale jak rozumiem by³a to
ironia. Ile osób zaanga¿owanych
jest w pana projekt?

Stanowimy du¿¹ grupê pasjonatów
i aktywistów, którzy, korzystaj¹c z dostêp-
nych danych, przygotowuj¹ obliczenia
i prognozy, tworz¹ materia³y graficzne
i wizualizacje prognoz. S¹ te¿ osoby, któ-
re maj¹ bezpoœredni wk³ad w tworzenie
bazy danych. Poziom zaanga¿owania jest
oczywiœcie ró¿ny. Najsilniej zwi¹zanych
z projektem jest kilkanaœcie osób, ale
w mniejszym stopniu wspiera go oko³o
kilku tysiêcy. Tak szerokie spo³eczne za-
anga¿owanie w oddoln¹ inicjatywê wy-
nika moim zdaniem z tego, ¿e daje ona
poczucie tworzenia czegoœ w³asnego i nie-
zale¿nego, nad czym mamy wzglêdn¹
kontrolê, a co pozwala lepiej oceniaæ sy-
tuacjê w kraju ni¿ oficjalne informacje.

Czy po scentralizowaniu procedury
udostêpniania danych o COVID-19
pozosta³y alternatywne drogi ich
pozyskiwania, czy trzeba zdaæ siê
na Ministerstwo Zdrowia?

W zasadzie ministerstwo jest jedynym Ÿró-
d³em danych. Szans¹ ich weryfikacji wy-
daje mi siê zbieranie informacji bezpoœred-
nio ze szpitali. Faktem jest, ¿e relacje
lekarzy (oczywiœcie niezbyt szczegó³owe)
ogólnie pokrywaj¹ siê z oficjalnymi
danymi. Oczywiœcie, s¹ detale, które po-
zwalaj¹ na pewn¹ dywersyfikacjê Ÿróde³.
Przyk³adowo jeœli informacje s¹ podawa-
ne przez urzêdy wojewódzkie, tak jest
w przypadku liczby zajêtych respiratorów.
Wprawdzie to tak¿e administracja rz¹do-
wa, ale dane s¹ zbierane niezale¿nie od
scentralizowanej bazy danych. I one te¿
pokrywaj¹ siê ze stanem faktycznym, jaki
obrazuj¹ statystyki ministerialne.

Jakie s¹ pana relacje z krêgami
rz¹dowymi? Czy by³y sygna³y
zainteresowania pana prac¹?

Nie, jeœli chodzi o tworzenie bazy danych
zwi¹zanych z zachorowaniami na
COVID-19. Ale zosta³em zaproszony na
spotkanie dotycz¹ce udostêpniania da-
nych na temat programu szczepieñ. Prze-
kaza³em sugestie swoje i spo³ecznoœci,
któr¹ reprezentujê, zarówno o sposobie
prezentowania danych, jak równie¿ ich

rodzaju. Niestety, nie zosta³y jeszcze
uwzglêdnione, choæ minê³o kilka tygo-
dni. Jestem jednak w tej kwestii opty-
mist¹, szczególnie ¿e stronie rz¹dowej
wyraŸnie zale¿a³o na spotkaniu,
a i reakcja na wnioski by³a pozytywna.
W ogóle uwa¿am, ¿e rz¹d wykona³ spo-
ry krok naprzód w zakresie polityki
informacyjnej dotycz¹cej szczepieñ
w porównaniu z  prowadzon¹ wczeœniej
wobec danych epidemiologicznych. Od
pocz¹tku realizacji programu szczepieñ
istnieje platforma do publikacji danych.
Zamieszczane tam informacje s¹ szcze-
gó³owe i uwzglêdniaj¹ kryteria demogra-
ficzne. Dotycz¹ te¿ niepo¿¹danych od-
czynów poszczepiennych.

Jakie zmiany pan sugerowa³ w kwe-
stii informacji o szczepieniach?

Przede wszystkim jeœli chodzi w³aœnie
o dane dotycz¹ce NOP, bardzo istotne
dla spo³eczeñstwa, a s³abo wyekspono-
wane, zawarte jedynie w za³¹czonym na
stronie pliku PDF, choæ powinny byæ
omówione bezpoœrednio na stronie in-
ternetowej. Poza tym mo¿na by bardziej
szczegó³owo je opracowaæ pod wzglê-
dem kryteriów demograficznych czy

z podzia³em na rodzaj szczepionki i ko-
lejnoœæ dawki. By³y te¿ czysto technicz-
ne uwagi dotycz¹ce formatu plików oraz
kodowania znaków, s³u¿¹ce u³atwieniu
pracy analityków.

Jak ocenia pan jakoœæ danych
z ca³ego roku pandemii?
Czy naukowcy, którzy w przysz³oœci
zechc¹ analizowaæ jej przebieg,
bêd¹ mogli na nich polegaæ?

W pocz¹tkowej fazie pandemii nasze
pañstwo w ogóle nie by³o przygotowane
do informowania o jej przebiegu. Czêœci

danych z wiosny 2020 w ogóle nie ma,
niektóre pojawia³y siê z du¿ym, np. mie-
siêcznym opóŸnieniem, wprowadzano
w nich korekty. Dlatego w przysz³oœci
w celu przeprowadzenia analiz epidemio-
logicznych raczej wszystko bêdzie trze-
ba policzyæ od nowa. Oczywiœcie, o ile
w ogóle takich obliczeñ da siê dokonaæ.
Nie wiemy, jak wygl¹da dokumentacja
i archiwa. Jeœli pojawia³y siê b³êdy czy-
sto ludzkie we wprowadzaniu danych do
arkusza kalkulacyjnego, trudno je bêdzie
zweryfikowaæ. Zw³aszcza jeœli ktoœ ska-
sowa³ ju¿ plik albo co gorsza obliczenia
robi³ na kartce, która wyl¹dowa³a w ko-
szu, co te¿ sobie jestem w stanie wyobra-
ziæ. Ponowne przeliczenie bêdzie wiêc
prac¹ niezwykle ¿mudn¹, ale moim zda-
niem konieczn¹, bo zrozumienie mecha-
nizmów pandemii jest niezbêdne dla na-
szego bezpieczeñstwa. Kolejna mo¿e
wybuchn¹æ w ka¿dej chwili i musimy
byæ na to przygotowani, by nie by³a tak
tragiczna jak obecna.

Jakie ma pan refleksje na temat
osi¹gniêæ zainicjowanego przez
pana projektu?

S¹dzê, ¿e uda³o siê pokazaæ ludziom, jak
wa¿ne s¹ dane. ¯e nie s¹ to puste liczby,
ale maj¹ realny wp³yw na ich funkcjono-
wanie, ¿ycie i zdrowie, i tym bardziej
wa¿na jest ich analiza. Nie mo¿na baga-
telizowaæ sfery dostêpu do informacji.

Komu szczególnie przydaj¹ siê
udostêpniane przez pana dane?
Mam na myœli przede wszystkim
instytucje.

Organizacjom pozarz¹dowym, wy¿-
szym uczelniom, zwi¹zkom zawodo-
wym i wielu innym instytucjom. Wiem,
¿e korzystali z nich tak¿e przedsiêbior-
cy, którzy chcieli wyprzedziæ dzia³ania
rz¹du w zakresie dostosowania warun-
ków pracy do sytuacji epidemicznej.
Niewielu tych, którym okaza³y siê po-
mocne, kontaktowa³o siê ze mn¹, bo
moja baza jest bezwarunkowo ogólno-
dostêpna. Spory pozytywny odzew p³y-
nie do mnie ze œrodowiska lekarskiego
i to nie tylko od pojedynczych medy-
ków, ale tak¿e od kierownictwa instytu-
cji zrzeszaj¹cych lekarzy. Efektem by³y
chocia¿by zaproszenia na kilka konfe-
rencji medycznych. �

Zrozumienie mechaniz-

mów pandemii jest

niezbędne dla naszego

bezpieczeństwa. (...) Nie

można bagatelizować

sfery dostępu do informacji.
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Pierwsze tygodnie roku 2020. Gdzieś, tysiące

kilometrów od nas, ludzie chorują i umierają,

powstają szpitale polowe, zamykane są całe

miasta. Trochę się tym interesujemy, toczymy

dyskusje, pojawiają się głosy, że prędzej czy

później nas też to czeka i może powinniśmy się

zacząć przygotowywać. Ale to odległe zagro-

żenie, nie przesadzajmy, nie panikujmy.

Przypadki zachorowañ pojawiaj¹ siê w kolejnych kra-
jach, tym razem bli¿ej. Zasiane wczeœniej ziarno nie-
pokoju kie³kuje w nas. Docieraj¹ do nas wieœci z W³och.

Wiêcej rozmawiamy, zak³adamy lekarskie grupy wymienia-
j¹ce siê informacjami o pandemii w mediach spo³ecznoœcio-
wych. Niektórzy nawo³uj¹, by siê zbroiæ na nadchodz¹c¹ woj-
nê, inni to wyœmiewaj¹, a wiêkszoœæ zastyga, wstrzymuj¹c
oddech w pe³nej lêku niepewnoœci.

A potem lawina rusza i wszystko dzieje siê b³yskawicznie,
wszêdzie naraz, ze wszystkich stron.

Pamiêtam dzieñ, w którym og³oszono zamkniêcie wszyst-
kiego: szkó³, przedszkoli, wiêkszoœci sklepów, gastrono-
mii, obiektów sportowych; przyjmowa³am ca³y dzieñ
i nie œledzi³am na bie¿¹co wiadomoœci. Mój ostatni pa-
cjent by³ nauczycielem i od niego dowiedzia³am siê, ¿e
wprowadzono lockdown. Byliœmy wtedy jakby w os³u-
pieniu, niedowierzaniu. To siê dzieje naprawdê!... Tego
dnia przez „lekarski” Internet przetacza³o siê wci¹¿ jed-
no pytanie, zakamuflowane dla niepoznaki w tysi¹cu in-
nych: „Co teraz bêdzie?”.

Kolejne dni i tygodnie up³ywaj¹ pod znakiem niemego prze-
ra¿enia, które œciska nam wszystkim gard³a, a czasem wyle-
wa siê w naszych wypowiedziach w Internecie, przemieszane
z frustracj¹ i wœciek³oœci¹. Informacje szerz¹ siê lotem b³y-
skawicy, a my szukamy ich uporczywie, z nadziej¹, ¿e trochê
z³agodz¹ nasze napiêcie. Natychmiast wiemy, gdzie pojawiaj¹
siê kolejne przypadki, który szpital zosta³ przemianowany na
jednoimienny, gdzie nie ma œrodków ochrony osobistej, na
którym oddziale personel trafi³ na kwarantannê, ile osób za-
chorowa³o, ile zmar³o. Informacja i dezinformacja pêdz¹
z prêdkoœci¹ œwiat³a. Niepewnoœæ jest trudna do zniesienia.
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Rok z ¿ycia
w czasach zarazy
MAGDALENA FLAGA-£UCZKIEWICZ

Niektórzy lekarze siedz¹ zamkniêci w domach, opiekuj¹c siê
dzieæmi, ale z poczuciem winy, ¿e zostawiaj¹ kolegów na linii
frontu. Inni zostaj¹ w szpitalach i zadrêczaj¹ siê wyrzutami
sumienia, ¿e nie wybrali jednak rodziny. Albo wyprowadzaj¹ siê
z w³asnego domu, by nie nara¿aæ bliskich, i widuj¹ ich tylko
z oddali, na dworze. Trudno to wytrzymaæ. W wielu szpitalach
i przychodniach nie ma wypracowanych procedur ani zwyczaj-
nie zasobów, byœmy mogli odpowiednio chroniæ siebie i pa-
cjentów. Czasem czujemy, ¿e sytuacja nas przerasta, ¿e mózg
i cia³o wysy³aj¹ tyle sygna³ów zagro¿enia, ¿e nie jesteœmy
w stanie w pe³ni racjonalnie myœleæ, i zastanawiamy siê, co z nas
za lekarze, skoro siê tak boimy, przecie¿ to nieprofesjonalne.

Zdarzaj¹ siê osoby, które publicznie wyœmiewaj¹ nasz lêk,
mówi¹ o poœwiêcaniu siê, powo³aniu, o tym, ¿e jesteœmy
od tego, by s³u¿yæ innym, a nie dbaæ o siebie. Lekarze,
którzy s¹ w grupie ryzyka ciê¿kiego przebiegu choroby,
mierz¹ siê z ostracyzmem, bo „wymiguj¹ siê od pracy,

za³atwiaj¹c sobie zaœwiadczenie”. Niektórzy zg³aszaj¹ siê
sami do walki z pandemi¹, inni dr¿¹ na myœl, ¿e z dnia na
dzieñ bêd¹ musieli pojechaæ na drugi koniec wojewódz-
twa i tam zajmowaæ siê czymœ, o czym nie maj¹ pojêcia,
do czego nie czuj¹ siê w ¿aden sposób przygotowani psy-
chicznie albo merytorycznie. W lekarskich dyskusjach
pojawiaj¹ siê w¹tki o przebiegu choroby, pomys³ach na
leczenie pacjentów, doœwiadczeniach z innych krajów.
Specjaliœci przeró¿nych dziedzin odœwie¿aj¹ wiedzê z in-
tensywnej terapii, maj¹c po cichu nadziejê, ¿e nie bêd¹
musieli jej u¿ywaæ.

Lockdown przed³u¿a siê. Wœciekamy siê na chaos, na dez-
organizacjê, na decyzje zarz¹dzaj¹cych i rz¹dz¹cych. Mar-
twimy siê o bliskich, tygodniami nie widujemy siê z rodzi-
cami i dziadkami. Czasem mamy te¿ doœæ przebywania non
stop w domu z dzieæmi i partnerami, szczególnie jeœli nie
mamy komfortu mieszkaæ we w³asnym domu. Media nie-
mal nie zajmuj¹ siê innymi tematami – telewizja, radio,
Internet – wszêdzie pandemia i wirus odmieniane przez
wszystkie przypadki. Nastroje spo³eczne burzliwe i skraj-
ne, od gloryfikacji wysi³ku medyków do hejtu, od przera-
¿enia do negowania i wyœmiewania pandemii. „Za³o¿enie

maseczki na czas wizyty w sklepie to zamach na wolnoœæ”

– czytamy i patrzymy w lustro, gdzie widzimy na twarzy
otarcia i zaczerwienienia po maskach, okularach, przy³bi-
cach. Kraj po kraju zamyka granice, zawiesza loty. ¯ycie
niemal zamiera.

ZDROWIE PSYCHICZNE
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Pamiêtam Warszawê w pierwszych tygodniach lockdow-
nu. Przypomina³y mi siê wszystkie obejrzane kiedyœ apo-
kaliptyczne filmy: wymar³e ulice, pojedyncze samocho-
dy, nieliczni przechodnie przemykaj¹cy ukradkiem,
w maskach, omijaj¹cy siê szerokim ³ukiem. Przed skle-
pami spo¿ywczymi ustawia³y siê d³ugie kolejki osób stro-
ni¹cych od siebie, napiêtych, milcz¹cych; poza tym po-
zamykane wszystko. Po pustych parkingach przed
centrami handlowymi hula³ wiatr i tylko wszechobecne
syreny karetek i poruszenie wokó³ szpitali by³y dowo-
dem, ¿e miasto ¿yje.

Dok³adnie z pocz¹tkiem pandemii uruchomiliœmy
w izbie program interwencji psychoterapeutycznej dla
lekarzy, sk³adaj¹cej siê z cyklu 10 spotkañ z psycholo-
giem, w nowych realiach organizuj¹c spotkania w for-
mie online. By³am (i jestem ca³y czas) pierwsz¹ osob¹,
z któr¹ kontaktowa³ siê zg³aszaj¹cy siê po pomoc le-
karz. S³ucha³am o bezsilnoœci, bezradnoœci, lêku, wœcie-
k³oœci, zagubieniu, chaosie, frustracji, rozgoryczeniu.
W niektórych przypadkach bie¿¹ca sytuacja obudzi³a de-
mony przesz³oœci, spowodowa³a nawrót czegoœ, co by³o
ju¿ zapomniane. Tym, którzy mówili „nie powinienem

tak reagowaæ, powinienem

sobie radziæ”, powtarza³am,
¿e niezale¿nie od tego, jak
siê czujemy, mamy do tego
prawo, bo stan psychiczny
jest faktem, a nie przedmio-
tem zasad i powinnoœci.
Przekierowywa³am kole¿an-
ki i kolegów do naszych te-
rapeutek, które po krótkim
czasie mia³y pe³ne rêce robo-
ty. Czasem sugerowa³am wi-
zytê u psychiatry lub terapeu-
ty uzale¿nieñ. Niektórzy
decydowali siê wróciæ do
psychoterapeutów, którzy
pomogli im w przesz³oœci.
Czasem czu³am, ¿e i mnie
³apie za gard³o wszechobecne przera¿enie, bezskutecz-
nie próbowa³am ograniczaæ œledzenie bie¿¹cych infor-
macji. Chyba nie da³o siê w tamtym czasie nie czuæ lêku.

Robi siê cieplej, zbli¿a siê lato. Nadal du¿o siê dzieje, za-
równo w kwestiach pandemii, jak i w sprawach spo³ecznych
oraz politycznych, ale fala gwa³townych emocji traci impet,
opada. Przechodzimy w fazê trochê zobojêtnienia, uspoko-
jenia, trochê przystosowania siê. Maseczki i procedury ju¿
s¹, dzieci i rodzice przyzwyczaili siê do szko³y zdalnej, licz-
by zachorowañ nie robi¹ ju¿ na nas takiego wra¿enia. Za-
czynaj¹ siê wakacje. Pandemia jakby siê wycofuje. Pojawia
siê nadzieja – mo¿e uda siê pojechaæ na urlop? Letnie mie-
si¹ce daj¹ nam chwilê wytchnienia, radoœæ ze zwyk³ych rze-
czy, wspomnienie normalnoœci. Niektórzy strasz¹ drug¹ fal¹,
ale jesteœmy tak spragnieni zwyk³ego ¿ycia, ¿e staramy siê
o tym nie myœleæ.
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Wrzesieñ. Uradowane dzieci pêdz¹ do szkó³, rodzice oddychaj¹
z ulg¹. Uœpiony na chwilê lêk zaczyna siê budziæ. Wci¹¿ z wa-
kacyjnym uœmiechem na ustach, zaczynamy spinaæ siê w so-
bie, oczekuj¹c katastrofy. Nie mylimy siê. Dni znów zaczynaj¹
p³yn¹æ coraz szybciej, statystyki zachorowañ i zgonów pn¹ siê
w zastraszaj¹cym tempie, ca³y system opieki zdrowotnej
przestawia siê ponownie na walkê. Pojawia siê pierwszy szpi-
tal „polowy”, jak podczas wojny. Jesteœmy w samym œrodku
– w bezustannej reorganizacji, próbuj¹c sobie radziæ, u³o¿yæ
jakoœ ten chaos, robiæ co siê da w pracy i w ¿yciu osobistym,
które znów zostaje wywrócone do góry nogami. Ale jest ina-
czej ni¿ na wiosnê, wiêcej w nas zmêczenia, rezygnacji, przy-
gnêbienia i goryczy. Wszyscy mamy ju¿ doœæ, a zdajemy sobie
sprawê, ¿e na poprawê sytuacji przyjdzie nam d³ugo czekaæ.

Po okresie letniego spokoju kolejne osoby kontaktowa³y siê,
prosz¹c o wsparcie psychologiczne. Coraz wiêksza liczba
lekarzy zaczê³a siê na tyle niepokoiæ swoim samopoczuciem,
by pomyœleæ o skorzystaniu tak¿e z pomocy psychiatry.

Jest pierwsza szczepionka! I kolejna! Jest nadzieja na normal-
noœæ. Ulga. Bêdzie lepiej. Ale nowy rok nie przynosi dobrych
wieœci. S³upki zachorowañ rosn¹. Zamiast zamykaæ szpitale tym-

czasowe, szykujemy siê na otwar-
cie kolejnych. Pojawiaj¹ siê nowe
mutacje wirusa, wiele krajów znów
zamyka granice. Po krótkim czasie
radoœci wracamy do znanej niepew-
noœci. I znów rozmawiam online
i przez telefon z lekarzami, którym
trudno wytrzymaæ w takiej rzeczy-
wistoœci, bo ich zasoby psychiczne
s¹ na wyczerpaniu. Szukamy spo-
sobów, by siê wzmocniæ, by poczuæ
na chwilê ulgê. By przetrwaæ.

Od pocz¹tku pandemii po po-
radê i pomoc zg³osi³o siê do
izby ponad 60 osób. Z ka¿d¹
z tych osób spotka³am siê
(w wiêkszoœci z koniecznoœci

zdalnie) i wspólnie zastanawialiœmy siê, jaki rodzaj wspar-
cia i interwencji bêdzie w danym przypadku najlepszy. Ze
spotkañ z psychoterapeutami skorzysta³o w 2020 r. 39 osób,
a 2021 korzysta ju¿ 10 osób. Czêœæ kole¿anek i kolegów
mówi, ¿e pierwszy raz w ¿yciu pozwolili sobie na zg³osze-
nie siê po profesjonaln¹ pomoc. I ¿e ciesz¹ siê, ¿e to zrobi-
li, choæ niektórzy ¿a³uj¹, ¿e nie wczeœniej.

A nasze terapeutki – choæ oczywiœcie nie zdradzaj¹ mi
ani s³owem, o czym rozmawiaj¹ podczas spotkañ – mówi¹,
jak wa¿ne jest dla nich to, ¿e mog¹ nam pomagaæ w gor¹-
cym i trudnym czasie pandemii. I ¿e my, lekarze, jeste-
œmy niezwyk³ymi ludŸmi.

PS We wszelkich sprawach zwi¹zanych z naszym lekarskim
zdrowiem psychicznym nieodmiennie piszcie na: pelnomoc-
nikzdrowia@oilwaw.org.pl. �
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Lekarz
MICHAŁ MATUSZEWSKI

Na co, jako pomys³odawca akcji
#WspólneŒwiêta, zwraca pan uwagê
w obecnych realiach?

Jednym z postulatów, który pozostaje
aktualny, jest taka pomoc seniorom,
aby maksymalnie d³ugo stosowali siê
do zaleceñ i nie trafili do szpitala
z przyczyn, których mo¿na unikn¹æ.
Najistotniejsze s¹ dzia³ania na wcze-
snym etapie zaburzeñ, gdy istnieje
szansa na ich odwrócenie bez hospi-
talizacji.

A gdy ju¿ zaistnieje koniecznoœæ
hospitalizacji…

Z racji obostrzeñ odwiedziny pacjentów
w szpitalu s¹ obecnie zabronione. Bar-
dzo trudne jest to, ¿e rodzina tygodnia-
mi nie mo¿e zobaczyæ siê z chorym.
Dramatem jest brak mo¿liwoœci po¿e-
gnania siê z umieraj¹c¹ blisk¹ osob¹.

To medyk jest przy takim pacjencie.
Lekarze, których jest za ma³o,
musz¹ mierzyæ siê coraz czêœciej
z takimi sytuacjami. Wróæmy wiêc
do kwestii opieki domowej nad
starszym cz³owiekiem. Jakiego
rodzaju wsparcie systemowe
mog³oby pomóc?

Pandemia dobitnie pokaza³a wieloletnie
zaniedbania w ochronie zdrowia. Go³ym
okiem widaæ, jak bardzo brakuje obec-
nie kadr medycznych. Powinno to sk³o-
niæ rz¹dz¹cych do uregulowania kwe-
stii, o których mówimy od dawna:
rozszerzonych uprawnieñ urlopowych
dla osób sprawuj¹cych opiekê nad bli-
skimi czy elastycznej organizacji czasu
pracy tak, aby ³atwiej by³o pogodziæ
obowi¹zki zawodowe z zajmowaniem
siê przewlekle chorym cz³onkiem rodzi-
ny. Tym bardziej teraz, gdy wygl¹da na
to, ¿e doszliœmy do œciany, jeœli chodzi
o mo¿liwoœci wykorzystania aktywnych
zawodowo lekarzy. Kolejne dzia³ania
rz¹du w kwestii powo³añ i przesuniêæ
personelu s¹ coraz bardziej oburzaj¹ce,
co mo¿na zobrazowaæ powiedzeniem
„Z pustego i Salomon nie naleje”.

Ograniczanie kontaktów służy ograniczaniu zakażeń. Dla dobra swojego i innych rezygnujemy ze
spotkań. Dlatego #WspólneŚwięta – kampania społeczna pod hasłem „Święta spędź z bliskimi”,
organizowana przez naszą izbę, w czasie epidemii została zawieszona. Akcja miała na celu zwró-
cenie uwagi na zjawisko porzucania seniorów przez bliskich na czas świąt w szpitalu, ale również
na problemy systemowe, samotność seniorów oraz ich opiekunów. Ta samotność w obliczu epi-
demii jest jeszcze bardziej dotkliwa, o czym z lekarzem Michałem Matuszewskim z Prezydium ORL
w Warszawie, pracującym na oddziale covidowym, dr. Tomaszem Imielą z ORL w Warszawie,
pracującym na oddziale kardiologicznym, prezes „Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych”
Katarzyną Kowalską oraz psycholog Moniką Szymańską rozmawiała Renata Jeziółkowska.

Niewspólne
(nie tylko) œwiêta

Dr n. med. TOMASZ IMIELA

Jak wielu seniorów jest u pana
na oddziale i jak wygl¹da sytuacja
w kontekœcie pandemii?

Pracujê na Oddziale Kardiologicznym
Szpitala Grochowskiego w Warszawie.
To szpital drugiego stopnia zabezpiecze-
nia covidowego, wiêc objê³y nas, tak jak
wiêkszoœæ szpitali w Warszawie, ró¿ne
przekszta³cenia zwi¹zane z koronawiru-
sem. Oddzia³y internistyczne zosta³y
przekszta³cone w covidowe i w zwi¹zku
z tym pozosta³e musia³y zacz¹æ przyjmo-
waæ chorych, którzy normalnie trafiali na
internê. Mój oddzia³ kardiologiczny
obecnie prowadzi bardzo wielu chorych
„internistycznych”. S¹ to osoby starsze,

EPIDEMIA
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Pielęgniarka
KATARZYNA KOWALSKA

Czy podczas pandemii obserwuje
pani sytuacje, jakie wczeœniej zda-
rza³y siê, czyli pozostawianie osób
starszych na œwiêta w szpitalu?

Teraz takich sytuacji jest mniej. Do
momentu wybuchu pandemii czêœciej
obserwowaliœmy, ¿e rodziny stosowa³y
taktykê ucieczki i, je¿eli osoba starsza
„przeszkadza³a” w planach na œwiêta, to
wykorzystywano hospitalizacjê, aby
inni zaopiekowali siê ni¹. Pandemia

z naszej perspektywy rzeczywiœcie wy-
wróci³a system do góry nogami.

Co obecnie wzbudza najwiêkszy
niepokój?

Fakt, ¿e osoby starsze boj¹ siê szpitala.
Pracujê na Oddziale Kardiologii Inter-
wencyjnej i w mojej placówce widzê,
¿e seniorzy odwo³uj¹ planowe zabiegi,
przestaj¹ siê diagnozowaæ i korzystaæ
z opieki zdrowotnej w takim zakresie,
jak przed pandemi¹. Obserwujemy rów-
nie¿ to, ¿e pacjenci, którzy do nas tra-
fiaj¹, cierpi¹ z ogromnego, czasem
wrêcz obsesyjnego, strachu i samotno-
œci. Bywa, ¿e obs³uga nawet najprost-
szego telefonu jest dla nich zbyt trudna
i nie maj¹ jak komunikowaæ siê z ro-
dzin¹. Pomagamy im w tych czynno-
œciach, ale zdarza siê i tak, ¿e trafiaj¹ do
nas osoby, z których rodzinami nie
mamy kontaktu. Pragnê podkreœliæ, jak
wa¿ne jest, by rodziny lub sami pacjen-
ci zadbali ju¿ wczeœniej o kartkê z zapi-
sanym numerem telefonicznym do naj-
bli¿szych, któr¹ mo¿na schowaæ do etui
aparatu, do kieszeni, do dokumentów.
Zdarza³y siê przypadki, ¿e rodzina przez
tydzieñ nie interesowa³a siê osob¹
starsz¹ przebywaj¹c¹ w szpitalu, a my
szukaliœmy kontaktu przez policjê.

czêsto niesamodzielne, choruj¹ nie na
jedn¹, ale na bardzo wiele ró¿nych cho-
rób. Z powodu koronawirusa dla pacjen-
tów z pozosta³ymi chorobami, lecz bez
COVID, w szpitalach pozosta³o znacz-
nie mniej miejsc – to ogromny problem.
Nawi¹zuj¹c do akcji #WspólneŒwiêta
– epidemia nasili³a problem samotnoœci
starszych osób w szpitalach.

Jak samotnoœæ wp³ywa na pacjentów?

Œwiate³kiem w tunelu, motywacj¹ dla cho-
rych by³y odwiedziny rodzin. W dobie
pandemii w wiêkszoœci szpitali odwiedzi-
ny pacjentów przez bliskich zosta³y
wstrzymane. Teraz my poœredniczymy
w tych kontaktach. Rodziny trzeba rzetel-
nie informowaæ, rodzina musi mieæ kon-
takt z pacjentem, to jest bardzo wa¿na
czêœæ leczenia. Brak odwiedzin sprawia,
¿e wiêcej czasu musimy poœwiêcaæ na po-
œredniczenie w kontaktach. Widaæ, ¿e nasi
pacjenci czuj¹ siê samotni.

Pacjenci szukaj¹ w lekarzu kogoœ,
kto choæ trochê zniweluje to poczu-
cie samotnoœci?

Czêsto tak. Zarówno my, lekarze, jak
i personel pielêgniarski staramy siê po-
œwiêciæ chorym maksymaln¹ iloœæ cza-
su. Bo nieraz nie chodzi tylko o lecze-
nie, ale te¿ o rozmowê, o jakiœ gest,
o pomoc w drobnych czynnoœciach. Nie-
stety, jest nas za ma³o i mamy na tyle
du¿o zajêæ, ¿e nie mo¿emy poœwiêciæ
na takie sprawy tyle czasu, ile by nale-
¿a³o i np. usi¹œæ z pacjentem, spokojnie
z nim porozmawiaæ.

Seniorzy boj¹ siê szpitala, zw³aszcza
teraz, gdy obawiaj¹ siê zaka¿enia
koronawirusem. Czy strach powo-
duje, ¿e nie zg³aszaj¹ siê do lekarza,
choæ powinni?

Rzeczywiœcie jest taki strach. Tymcza-
sem pacjenci powinni pamiêtaæ, ¿e je-
¿eli po wyst¹pieniu pierwszych obja-
wów nie zwróc¹ siê o pomoc, objawy
siê nasil¹ i niezbêdna stanie siê hospita-
lizacja, a czas pobytu w szpitalu siê
wyd³u¿y. Du¿o groŸniejsze jest wstrzy-
mywanie siê z kontaktem z ochron¹
zdrowia ni¿ ryzyko zaka¿enia korona-
wirusem, szczególnie jeœli dana osoba
jest starsza lub ma wiele chorób.
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Seniorzy otoczeni na co dzieñ trosk¹
najbli¿szych nagle trafiaj¹ do szpita-
la i s¹ od nich odciêci. Czy wówczas
oczekuj¹ opieki od pielêgniarek?

Tak siê dzieje. Jesteœmy doœæ mocno ob-
ci¹¿one sprawami na pierwszy rzut oka
ma³o wa¿nymi. Jako przyk³ad podam sy-
tuacjê, gdy dzwoni do nas rodzina, ¿e
chce podaæ ubrania, jakiœ pakunek dla pa-
cjenta. My w tym czasie jesteœmy odry-
wane od zaplanowanych czynnoœci, wiêc
musimy siê tak organizowaæ, by odbie-
raæ od rodzin przesy³ki i choæ chwilê
z nimi porozmawiaæ o pacjencie b¹dŸ
skontaktowaæ je z lekarzem. W czasie
dy¿uru takich sytuacji mamy mnóstwo
i w tym czasie nie jesteœmy przy pacjen-
tach. Mówiê o tym, bo to kolejny do-
wód, ¿e jest nas za ma³o na oddzia³ach
szpitalnych, ¿e pracujemy na granicy
wydolnoœci. Telefon w dy¿urce dzwoni
nieustannie, rodziny próbuj¹ uzyskaæ in-
formacje o bliskich. Rozumiemy ich fru-
stracjê, poniewa¿ czêsto nie mog¹ siê
dodzwoniæ z przyczyn niezale¿nych,
jednak to obecnie jedyna forma komu-
nikacji z chorymi. Pielêgniarki szczegól-
nie teraz podczas wykonywania czyn-
noœci zawodowych przy pacjentach
poœwiêcaj¹ wiêcej czasu na rozmowy z
nimi, by choæ trochê zrekompensowaæ
im brak odwiedzin. Przeci¹¿ony perso-
nel pielêgniarski ma do odegrania
ogromn¹ rolê w emocjonalno-psychicz-
nym wsparciu pacjenta.

Dochodzi jeszcze uczucie strachu
przed samotnoœci¹ w obliczu œmierci...

Strach roœnie, je¿eli oddzia³ jest covi-
dowy. Tam pacjent rzadko ma okazjê
us³yszeæ ciep³e s³owo i poczuæ obecnoœæ
drugiej osoby przy swoim ³ó¿ku.
W mojej placówce byliœmy przez dwa
i pó³ miesi¹ca oddzia³em covidowym
i faktycznie pacjenci mówili wprost, ¿e
nie chcieliby koñca ¿ycia spêdziæ, nie
widz¹c twarzy osoby, która bêdzie obok,
je¿eli w ogóle bêdzie. Na oddzia³ach
niecovidowych, gdzie personel nie musi
byæ w tak du¿ym stopniu zabezpieczo-
ny, pracuje w fartuchach i maskach, po-
ziom strachu u chorych jest mniejszy,
bo sam fakt zobaczenia twarzy drugie-
go cz³owieka jest bardziej naturalny. Na-
tomiast u rodzin, które nie maj¹ wstêpu
na ¿aden oddzia³, ani covidowy, ani

Psycholog
MONIKA SZYMAŃSKA

Jakie problemy pog³êbi³y siê
podczas pandemii?

inny, strach i niepokój o blisk¹ osobê
jest taki sam, tak samo martwi¹ siê, ¿e
ju¿ nigdy nie zobacz¹ swojego bliskie-
go. Staramy siê wiêc pomagaæ w tej
trudnej sytuacji w zachowaniu komuni-
kacji z pacjentem.

A co, jeœli opiekun starszej osoby za-
choruje na COVID? Opiekun, a mo¿-
liwe, ¿e tak¿e senior. Mam na myœli
sytuacjê, gdy hospitalizacja nie jest
konieczna, ale opiekun najzwyczajniej
w œwiecie nie ma si³y, by zaj¹æ siê
podopiecznym. A wiadomo, ¿e do
„ska¿onego” domu nikt nie wejdzie.

To problem zwi¹zany z organizacj¹ ca-
³ego systemu opieki zdrowotnej. W mo-
jej ocenie powinniœmy wypracowaæ plan
pomagania seniorom, zw³aszcza ¿e spo-
³eczeñstwo bêdzie siê dramatycznie sta-
rzeæ. Uwa¿am, ¿e pielêgniarki powinny
razem z opiek¹ spo³eczn¹ opracowaæ sku-
teczne dzia³ania umo¿liwiaj¹ce opiekê
nad osobami niesamodzielnymi. Zw³asz-
cza je¿eli nie wymagaj¹ interwencji me-
dycznych, a sta³y opiekun w danym mo-
mencie nie jest w stanie œwiadczyæ tej
opieki. W czasie pandemii rz¹d apelowa³
do spo³eczeñstwa o pomoc s¹siedzk¹, np.
w robieniu zakupów, ale kryzysowe sy-
tuacje mog¹ siê powtarzaæ, a my nie
mamy systemu, który dzia³a³by stale, nie
tylko w okresie epidemii.

U osób starszych pog³êbi³o siê na pew-
no poczucie izolacji i osamotnienia.
Osoby samotne zosta³y ca³kowicie od-
ciête od innych ludzi i sytuacji spo-
³ecznych, nawet tak zwyczajnych, jak
wyjœcie do sklepu, na bazar, uczest-
nictwo w mszy, jazda autobusem.
W zwi¹zku z tym naros³o poczucie za-
gro¿enia, strach, ¿e zostanie siê samym
w potrzebie. Pocz¹tkowo równie¿
wzmog³y siê problemy z korzystaniem
z opieki zdrowotnej, pacjenci nie mieli
mo¿liwoœci umówiæ siê na osobist¹ wi-
zytê u lekarza.

W oœrodkach opieki, w szpitalach,
na oddzia³ach nie ma odwiedzin.
Jak zniwelowaæ to poczucie
samotnoœci?

Nie ma na to sposobu. Pacjenci zam-
kniêci na oddziale szpitalnym, zamar-
twiaj¹cy siê o w³asne zdrowie i ¿ycie,
pragn¹cy unikn¹æ sytuacji, gdy to oni
kogoœ nara¿aj¹ na zaka¿enie, musz¹ si³¹
rzeczy pozostaæ w tym poczuciu izola-
cji i zamkniêcia. Nikt nie zast¹pi im ro-
dziny i przyjació³. Personel mo¿e zadbaæ
o profesjonaln¹ komunikacjê z pacjen-
tem, okazaæ mu ¿yczliwoœæ i ciep³o, co
na pewno rodzi wdziêcznoœæ i przynosi
ulgê, ¿e „ktoœ jest jeszcze na tym œwie-
cie” gotowy do pomocy, ale taka ¿ycz-
liwa pomoc nie zlikwiduje poczucia osa-
motnienia. Poza tym trzeba podkreœliæ,
¿e personel to te¿ ludzie, tak samo prze-
ra¿eni i martwi¹cy siê o siebie i swoje
rodziny jak pacjenci. Nie zawsze maj¹
si³y i chêci okazywaæ ciep³o i ¿yczli-
woœæ. W komunikacji z rodzin¹ i przy-
jació³mi sprawdzaj¹ siê natomiast wszel-
kie rozwi¹zania techniczne: telefony,
komputery, tablety. To dziêki tym urz¹-
dzeniom mo¿na nawi¹zaæ kontakt z bli-
skimi i przekazaæ wiadomoœci. Nieste-
ty, nic wiêcej nie da siê zrobiæ.

Z jakiego wsparcia podczas pande-
mii mog¹ korzystaæ osoby starsze
i ich opiekunowie?

Na szczêœcie zaczê³y prê¿nie dzia³aæ
punkty oferuj¹ce pomoc wolontariuszy.
Jednym ze stowarzyszeñ, które w³¹czy-
³o siê w tê akcjê, jest Stowarzyszenie
mali bracia Ubogich, które od lat niesie
pomoc osobom starszym (www.malibra-
cia.org.pl).

EPIDEMIA
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Dane KIGS wskazuj¹, ¿e 1/3 pacjentów przerwa³a w czasie
pandemii leczenie chorób przewlek³ych, 61,5 proc. skar¿y³o siê
na problemy z dostêpnoœci¹ specjalistów. Zgodnie z danymi
NFZ w województwie mazowieckim w I pó³roczu 2020 liczba
pacjentów poradni geriatrycznych wynosi³a 1122 (w ca³ym 2019
– 2178), ale dominowa³y teleporady. Natomiast liczba hospita-
lizacji w 8 z 56 oddzia³ów geriatrycznych uleg³a zmniejszeniu
o oko³o jedn¹ trzeci¹. Wiêkszoœæ oddzia³ów geriatrycznych w
II pó³roczu 2020 pracowa³a jako oddzia³y leczenia COVID-19.

Nale¿y zwróciæ uwagê na prawid³ow¹ komunikacjê miêdzy
chorym a lecz¹cymi. Nie wykonujemy procedur medycznych,
ale leczymy i pielêgnujemy chorego, cierpi¹cego cz³owieka.
Osobowe traktowanie nawet najbardziej „oprzyrz¹dowanego”
pacjenta pomaga jemu, ale i nam, lecz¹cym. Na oddzia³ach
geriatrycznych du¿¹ rolê w utrzymaniu dobrostanu psychicz-
nego pacjentów odgrywa psycholog, który jest cz³onkiem ze-
spo³u geriatrycznego.

W warunkach ambulatoryjnych doœwiadczenia z poradni geria-
trycznej wskazuj¹ na akceptacjê przez seniorów teleporad w for-
mie rozmowy telefonicznej. Pacjenci przygotowuj¹ siê do takiej
rozmowy, a nawet swobodniej wypowiadaj¹ siê na temat dole-
gliwoœci i problemów, korzystaj¹c z pewnej formy anonimowo-
œci. Teleporada nie zast¹pi jednak wizyty u lekarza. W 2021 r.
wszystkie poradnie geriatryczne przyjmuj¹ pacjentów stacjonar-
nie, dzia³aj¹c zgodnie z zasadami epidemiologicznymi. Zadaniem
poradni geriatrycznej jest wczesne wykrywanie wielkich proble-
mów geriatrycznych z zastosowaniem zasad ca³oœciowej oceny
geriatrycznej, obejmuj¹cej stan fizyczny, psychiczny i funkcjo-
nalny, oraz koordynacja diagnostyki i leczenia. Nale¿y zatem
zachêcaæ seniorów do korzystania z porad specjalistycznych
w przychodni i akcentowaæ koniecznoœæ leczenia chorób prze-
wlek³ych. W warunkach POZ lekarz rodzinny, wykorzystuj¹c
elementy COG, tak¿e mo¿e bardziej szczegó³owo oceniæ pacjenta.

Nieodzown¹ czêœci¹ geriatrii jest rehabilitacja. Korzystanie
z niej zosta³o utrudnione. Trzeba zatem zachêcaæ seniorów do
æwiczeñ indywidualnych z wykorzystaniem bezpiecznych
urz¹dzeñ typu rotor. Opracowano ju¿ programy rehabilitacyj-
ne do zastosowania w warunkach domowych.

Kolejnym zadaniem jest zadbanie o prawid³owe od¿ywianie
osoby starszej, którego celem jest zapobieganie niedo¿ywie-
niu, czêstym niedoborom bia³kowym, witaminy D i witaminy
B12. Liczne poradniki dla seniorów i ich opiekunów zawie-
raj¹ informacje dotycz¹ce procesów starzenia, podpowiedzi
dietetyczne, podstawowe zestawy æwiczeñ ruchowych.

Szczególn¹ grupê stanowi¹ seniorzy niesamodzielni i samotni
oraz wymagaj¹cy opieki ca³odobowej, któr¹ sprawuj¹ opieku-
nowie nieformalni, czyli rodzina. Niezbêdna jest koordynacja
us³ug medycznych i opiekuñczych, a wiêc pielêgniarki œrodo-
wiskowej i pracownika socjalnego opieki spo³ecznej. Aktywne
poszukiwanie potrzebuj¹cych pomocy, systematyczne wizyty
patrona¿owe u osób z najstarszych grup wiekowych, œwiadcze-
nie us³ug opiekuñczych i pielêgnacyjnych w miejscu zamiesz-
kania przez profesjonalnie przygotowane osoby powinny byæ
standardem.

Istotne s¹ te¿ ró¿ne formy telemonitoringu dla osób zagro¿o-
nych upadkami, osób z zaburzeniami poznawczymi w zakresie
orientacji przestrzennej oraz dla pacjentów z chorobami serco-
wo-naczyniowymi i oddechowymi. Urz¹dzenia zdalnie moni-
toruj¹ce czynnoœci ¿yciowe, detektory upadków, wychodzenia
poza wyznaczony teren umo¿liwiaj¹ szybk¹ reakcjê opiekunów
i odpowiedni¹ pomoc medyczn¹. O pomoc wolontariuszy
w zakresie us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania mo¿-
na staraæ siê za poœrednictwem oœrodków pomocy spo³ecznej.

Rozwi¹zaniem problemów, które pokazuje pandemia, mo¿e
byæ koncepcja Centrum Zdrowia 75+, opracowana w Naro-
dowej Radzie Rozwoju. Centrum ma byæ podmiotem leczni-
czym ³¹cz¹cym opiekê zdrowotn¹ i spo³eczn¹, zawiera³oby
geriatryczny zespó³ opieki domowej, dzienny dom opieki me-
dycznej, przejmuj¹cy pacjentów wymagaj¹cych wzmo¿onych
dzia³añ usprawniaj¹cych, zagro¿onych niesamodzielnoœci¹ po
opuszczeniu szpitala. Opiera³oby siê na sieci oddzia³ów ge-
riatrycznych (jeden oddzia³ na 300–350 tys. mieszkañców).
W projekcie okreœlono, ¿e jedno centrum powinno obejmo-
waæ opiek¹ mieszkañców jednego powiatu (do 100–120 tys.
osób). To oznacza, ¿e docelowo powinno byæ utworzonych
oko³o 300 centrów zdrowia 75+ na terenie kraju. �

Ka¿dy cz³owiek starzeje siê inaczej i w innym tempie. Ale u ka¿dego z wiekiem i postêpem
chorób przewlek³ych roœnie ryzyko wielkich problemów geriatrycznych, takich jak nie-
sprawnoœæ ruchowa, upadki, niedo¿ywienie, nietrzymanie zwieraczy, niedos³uch, niedowi-
dzenie, zaburzenia poznawcze, zaburzenia nastroju. Cechami istotnie ró¿nicuj¹cymi i ge-
neruj¹cymi bardzo ró¿ne potrzeby s¹ niesamodzielnoœæ, samotnoœæ, otêpienie. Pandemia
niestety bardzo uwypukli³a te problemy. Z raportu Krajowego Instytutu Gospodarki Senio-
ralnej wynika, ¿e po³owa seniorów odczuwa samotnoœæ, a 42 proc. pytanych twierdzi, ¿e
mo¿e liczyæ na swoich bliskich, ale brakuje im kontaktów spo³ecznych z szerszym gronem.

O opiece nad osobami starszymi, ich samotności i sposobach
ich wspierania mówi konsultant wojewódzka w dziedzinie geriatrii
na Mazowszu dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek.

Z perspektywy lekarza geriatry
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DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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zwracaæ (niektórzy koledzy ju¿ musieli to zrobiæ). Narodo-
wy p³atnik nie chce zwiêkszyæ wycen punktowych ani pod-
wy¿szyæ wartoœci punktu. Powodem jest brak pieniêdzy
w systemie, których nie przybêdzie od naszych ci¹g³ych pism,
apeli i rozmów z decydentami z NFZ. Tych, którzy uwierzy-
li w powrót stomatologii do szkó³, zostawiono z ich proble-
mami. Szko³y s¹ zamkniête przez prawie rok. Ogranicza siê
mo¿liwoœæ  robienia specjalizacji w ramach wolontariatu (co
by³o akceptowalne dla stomatologów, a nie do przyjêcia przez
lekarzy ogólnych), nie daj¹c innych mo¿liwoœci kszta³cenia
specjalistów (specjalizacje stomatologiczne to oko³o 1,5 proc.
wszystkich specjalizacji). Aby „u³atwiæ” ¿ycie dentystom,
wprowadza siê nowe rozwi¹zania, które trzeba wdro¿yæ w ga-
binetach za w³asne pieni¹dze (bez refundacji). Elektroniczna
dokumentacja medyczna, nowe przepisy zwi¹zane z BDO,
nowe kasy fiskalne (online), próba wdro¿enia nowych zasad
wykonywania zdjêæ RTG w gabinecie stomatologicznym – to
tylko niektóre utrudnienia w czasie epidemii.

Niestety, s¹ wœród nas lekarze, którzy nie wytrzymuj¹ presji
i zamykaj¹ b¹dŸ sprzedaj¹ (czêsto  firmom sieciowym) swoje
gabinety. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie to trwa³y trend.

Wielu z nas chorowa³o. Zdarzy³y siê tak¿e zgony z powodu
COVID-19 wœród lekarzy dentystów. Umiemy pracowaæ
z pacjentami w stanie podwy¿szonego ryzyka. Zawsze to ro-
biliœmy, ale teraz najprawdopodobniej bêdzie to ju¿ standard,
mimo zaszczepienia  czêœci lekarzy, a w przysz³oœci równie¿
wszystkich pacjentów. Musimy uwa¿aæ na swoje zdrowie.
Przebywanie kilka godzin codziennie w maseczkach powo-
duje ju¿ sygnalizowane przez laryngologów problemy z uk³a-
dem oddechowym. Musimy byæ ostro¿ni.

Mijaj¹cy rok zahartowa³ nas jeszcze bardziej. Wiemy, ¿e jako
przymusowo sprywatyzowana grupa lekarzy musimy dawaæ
sobie radê sami. Œledzê rozwój dialogu lekarzy ogólnych
z MZ i NFZ. Nie napawa optymizmem, nie liczy³bym wiêc na
pomoc dla lekarzy dentystów ze strony ustawodawcy, bo
„przecie¿ wy i tak pracujecie i jesteœcie sprywatyzowani” (opi-
nia nieoficjalna z MZ i NFZ).

Czy to pesymizm? Nie. Wed³ug mnie to realne spojrzenie
na mijaj¹cy rok i nasz¹ pozycjê w czasach pandemii. Mam
nadziejê, ¿e i tym razem damy radê i przetrwamy, utrzy-
muj¹c nasze gabinety, czego pañstwu i sobie z ca³ego serca
¿yczê. �

Min¹³ rok...

A by uspokoiæ opiniê publiczn¹, NFZ obiecywa³ z³ote
góry lekarzom i udowadnia³, ¿e korzystanie z us³ug
stomatologicznych jest bezproblemowe. Powoli mu-

sieliœmy wróciæ do pracy. Trzeba by³o zadbaæ o pacjentów, 
nie mo¿na ich by³o zostawiæ samym sobie. Poza tym realia
¿ycia, troska o losy firmy i personelu, a tak¿e zobowi¹zania
finansowe,  które czêsto mamy (kredyty, leasingi), nie pozwo-
li³y czekaæ bezczynnie.

No i min¹³ rok…

Lekarze rodzinni wracaj¹ do przyjmowania pacjentów w ga-
binetach i otwieraj¹ swoje placówki (zabrano im mo¿liwoœæ
udzielania teleporad), a my, lekarze dentyœci, pracujemy ca³y
czas. Ministerstwo Zdrowia i NFZ obiecuj¹, „prowadz¹ dia-
log” i wymieniaj¹ pisma z samorz¹dem.

A efekt jest nastêpuj¹cy: od NFZ dostaliœmy nic niere-
kompensuj¹cy 3-proc. dodatek. 1/12 kontraktu, który mie-
liœmy odpracowaæ, jest praktycznie w wyznaczonym ter-
minie nie do odrobienia. Trzeba wiêc wartoœæ tej czêœci

No i minął rok. Po 12 miesiącach powoli
przyzwyczajamy się do nowej rzeczywisto-
ści nie tylko w opiece zdrowotnej, ale
i w życiu codziennym. Po kilku tygodniach
strachu i niepewności w marcu i kwietniu
2020 r. oraz mimo niedoborów środków
ochrony indywidualnej wróciliśmy do pracy
jako jedni z pierwszych lekarzy – już
w maju. Nikt nie zwracał uwagi na stoma-
tologów. W tym okresie kamery śledziły
przede wszystkim losy lekarzy przyjmują-
cych pacjentów z koronawirusem. Lekarze
na oddziałach spędzali z chorymi kilka
godzin dziennie, a lekarze dentyści praco-
wali  twarzą w twarz z pacjentami średnio
8–9 godzin, nie wiedząc, czy się od nich
nie zarażą, bo przecież brakowało testów.
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Patronat honorowy: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

100 LAT WARSZAWSKIEJ

STOMATOLOGII AKADEMICKIEJ

KOMITET ORGANIZACYJNY
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM
przewodnicząca
prof. dr hab. n. med.
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
członkowie
prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk
prof. dr hab. n. med.
Agnieszka Mielczarek
prof. dr hab. n. med.
Marcin Ufnal
dr hab. n. med.
Leopold Wagner

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI
– Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
– Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii

– Oddział w Warszawie
– Akademia Pierre Faucharda – Sekcja Polska
– Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
– Amadar Sp. z o.o.
– Ivoclar-Vivadent Polska

PROGRAM

9.30 Powitanie uczestników i zaproszonych gości
–  prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk,

dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Wystąpienie JM Rektora WUM
prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Gacionga

10.00 Sto lat historii nauczania stomatologii
akademickiej w Warszawie

– prof. dr hab. n. med. Leszek Kryst
– prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
– dr n. med. n. med. Janusz Zawadziński

12.00 Co kryje się w naszych genach
– dr hab. n. med. Anna Wójcicka,

Warsaw Genomics Sp. z o.o.,
Klinika Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

12.30 Czas w ortodoncji.
Kiedy za późno jest wciąż za wcześnie

– prof. dr hab. Beata Kawala,
Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

13.00 Odpowiedzialność cywilna lekarza dentysty
– Janusz Szulik,

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska
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Warszawski Uniwersytet Medyczny   Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

XIV Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

Aula im. Prof. Janusza Piekarczyka

Centrum Dydaktycznego WUM

ul. Księcia Trojdena 2a

w trybie online/hybrydowym

23 kwietnia 2021 r., godz. 9.30
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Wybory
delegatów na
OZL – to proste!
Trwa proces wyborczy, a jego zwieńczeniem będzie

przyszłoroczny zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas

którego delegaci wybiorą nowe władze izby. Historia

dowodzi, że samorządność nie jest dana raz na zawsze.

Trzeba o nią dbać i warto ją doceniać. Jak korzystać ze

swoich uprawnień wyborczych, wyjaśnia przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej Ewa Miękus-Pączek

w rozmowie z Michałem Niepytalskim.

We wczeœniejszych wyborach dele-

gatów frekwencja nie dopisywa³a...

Cz³onkowie naszej izby nie
bior¹ udzia³u w procesie
wyborczym powszechnie,

o czym œwiadczy fakt, ¿e w ostatniej,
VIII kadencji wybranych zosta³o 207
delegatów, wiêc mieliœmy minimalne
kworum. Warto podkreœliæ, ¿e udzia³
w procesie wyborczym to proste zada-
nie, zw³aszcza ¿e g³osowaæ mo¿na kore-
spondencyjnie, do czego zachêcamy ze
wzglêdu na pandemiê. Dla u³atwienia
lekarze otrzymuj¹ z pakietem wybor-
czym zaadresowan¹ kopertê zwrotn¹,
a op³ata za list przeniesiona jest na OIL.

Gdzie mo¿na sprawdziæ rejon,

do którego lekarz zosta³ przypisany,

oraz adres, pod jakim przyjdzie

pakiet wyborczy?

Obecnie Okrêgowa Komisja Wyborcza

pracuje nad utworzeniem rejonów, do

których w kolejnym etapie bêdziemy

przyporz¹dkowywaæ lekarzy. To ¿mud-

na praca. Kiedy zapadn¹ uchwa³y w tej

sprawie, listy zostan¹ opublikowane na

stronie internetowej izby. Poza tym

udostêpniamy lekarzom numery telefo-

nów do siedziby izby w Warszawie oraz

delegatury w Radomiu (patrz: grafika

na stronie obok), pod którymi mo¿na

zasiêgn¹æ wszelkich informacji zwi¹-

zanych z wyborami. Oczywiœcie, listy

udostêpnimy w obu wspomnianych

miejscach, dziêki czemu ka¿dy lekarz

odwiedzaj¹cy izbê bêdzie siê móg³ z

nimi zapoznaæ.

Sk¹d komisja czerpie informacje

o tym, jak tworzyæ rejony i do

jakiego rejonu przypisywaæ

lekarzy?

Zgodnie z regulaminem wyborczym,

rejony mog¹ obejmowaæ jednostki sa-

morz¹du terytorialnego, przedsiêbior-

stwa podmiotu leczniczego lub grupy

lekarzy. Jeœli chodzi o przypisywanie

poszczególnych osób do rejonów, obo-

wi¹zkiem komisji jest podejmowanie

decyzji opartych na danych z okrêgo-

wego rejestru lekarzy i lekarzy denty-

stów. Niestety, informacje nie s¹ przez

czêœæ kolegów lekarzy i lekarzy den-

tystów regularnie aktualizowane,

SAMORZĄD
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szczególnie dotycz¹ce miejsca zatrud-

nienia, choæ mo¿na tego dokonaæ

drog¹ e-mailow¹, poczt¹ lub osobiœcie

w izbie. Poniewa¿ staramy siê, by re-

jonizacja jak najlepiej odzwierciedla-

³a rzeczywistoœæ, zwróciliœmy siê do

dyrektorów du¿ych placówek medycz-

nych o udostêpnienie list lekarzy za-

trudnionych w okreœlonej jednostce.

Zaznaczam, ¿e s¹ to dane, o które

mamy prawo wystêpowaæ, zgodnie

z zasadami ochrony danych osobo-

wych, bo chodzi o imiê, nazwisko

i numer PWZ, którymi i tak dysponu-

jemy. Nie mo¿emy natomiast prosiæ

o adresy lekarzy, dlatego raz jeszcze

podkreœlam, jak wa¿ne jest, by leka-

rze osobiœcie aktualizowali swoje dane

kontaktowe.

Najpierw trzeba zg³osiæ kandydatów na

delegatów spoœród osób przypisanych do

danego rejonu. Formularze planujemy

udostêpniaæ najró¿niejszymi kana³ami,

szczegó³owych informacji bêdziemy

udzielaæ w dalszym ci¹gu procesu wy-

borczego. Kiedy zacznie siê g³osowanie

korespondencyjne, ka¿dy dostanie koper-

tê z instrukcj¹ g³osowania koresponden-

cyjnego, kart¹ do g³osowania i kopert¹

zwrotn¹, do której nale¿y w³o¿yæ kartê z

oddanym g³osem.

Czy lekarz przypisany przez

komisjê wyborcz¹ do danego rejonu

ma mo¿liwoœæ przeniesienia siê

do innego?

Oczywiœcie. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e

oprócz podzia³u na rejony ustalamy tak-

¿e podzia³ na obszary. To wiêksze jed-

nostki, takie jak ca³a Warszawa czy ob-

szar siedlecki. W obrêbie tych obszarów

bêdzie swoboda przenoszenia siê

z rejonu do rejonu. Natomiast przenie-

sienie siê w ramach wiêkszych jednostek

bêdzie wymaga³o przedstawienia wiary-

godnej informacji potwierdzaj¹cej, ¿e le-

karz pracuje w innym obszarze ni¿ ten,

w którym znajduje siê rejon, do jakiego

go pocz¹tkowo przyporz¹dkowano.

Czy lekarze ju¿ teraz powinni

zapamiêtaæ jakieœ daty w kontekœcie

wyborów?

8 marca 2021 r. min¹³ termin, do które-

go grupy lekarzy mog³y zg³osiæ, ¿e chc¹

mieæ w³asny rejon, niepowi¹zany z pla-

cówk¹ medyczn¹ ani z jednostk¹ samo-

rz¹du terytorialnego. Dalsze kroki wska-

zane zosta³y w kalendarzu wyborczym.

Zaznaczê jednak, ¿e podane w nim ter-

miny nie s¹ sztywne. Nie mo¿na ich

przekraczaæ, nie wykluczamy jednak, ¿e

któryœ etap przygotowañ uda nam siê

zakoñczyæ wczeœniej, ¿eby np. wyd³u-

¿yæ termin zg³aszania kandydatów na

delegatów. �

W sk³ad Okrêgowej Komisji Wybor-

czej wchodz¹: Ewa Miêkus-P¹czek

(przewodnicz¹ca), Jacek Pi¹tkiewicz

(wiceprzewodnicz¹cy), Piotr Kuchta

(sekretarz), Janusz Pachucki, Julian

Wróbel.

Zeskanuj kod,

jeżeli chcesz zmienić

dane w centralnym

rejestrze lekarzy

i lekarzy dentystów.

Jak zwykle przebiegaj¹ wybory

delegatów?
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P ani B. 16.07.2016 r. dozna³a urazu przedramienia pra-
wego. Zg³osi³a siê na SOR Specjalistycznego Centrum
Medycznego w G., gdzie rozpoznano z³amanie nasad

dalszych koœci przedramienia lewego oraz wykonano repozy-
cjê zamkniêt¹ z³amania. Wobec nieuzyskania zadowalaj¹ce-
go efektu leczenia 18.07.2016 r. pacjentka zosta³a przyjêta na
Oddzia³ Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Specjalistyczne-
go Centrum Medycznego w G. w celu leczenia operacyjnego.
Zabieg otwartego nastawienia z³amania z wewnêtrzn¹ stabili-
zacj¹ przeprowadzony zosta³ przez specjalistê z zakresu orto-
pedii dr. H. Pani B. zosta³a wypisana ze szpitala z zaleceniem
kontynuowania leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Dal-
sza terapia odbywa³a siê w przyszpitalnej poradni ortopedycz-
nej, gdzie 23.09.2016 r. rozpoznano obluzowanie pierwszego
wkrêtu blokowanego z p³ytki oraz cechy zespo³u Sudecka.
W zwi¹zku z tym w Centrum Medycznym w R. przeprowa-
dzono zabieg usuniêcia zespolenia.

Roszczenia w przedmiotowej sprawie zosta³y skierowane do
ubezpieczyciela Specjalistycznego Centrum Medycznego
w G., który po przeprowadzeniu postêpowania likwidacyjne-
go uzna³ odpowiedzialnoœæ za b³¹d polegaj¹cy na nieprze-
prowadzeniu reoperacji, której celem by³o usuniêcie prze-
mieszczenia od³amów kostnych oraz zmiana po³o¿enia prze-
chodz¹cej do stawu jednej ze œrub. Jednoczeœnie dokona³
wyp³aty zadoœæuczynienia w wysokoœci 9 tys. z³.

Ubezpieczyciel szpitala skierowa³ roszczenie regresowe do
ubezpieczyciela dr. H., domagaj¹c siê zwrotu wyp³aconej
kwoty. W celu ustalenia, czy postêpowanie medyczne dr. H.
by³o prawid³owe, ubezpieczyciel zasiêgn¹³ opinii lekarza spe-
cjalisty z zakresu ortopedii.

Pacjent zarzucający lekarzowi popełnienie błędu medycznego może złożyć roszczenie lub po-

zwać lekarza, placówkę medyczną lub oba podmioty jednocześnie. Często też kieruje roszczenia

do ubezpieczyciela tych podmiotów. Po uznaniu zasadności roszczeń w trakcie przeprowadzone-

go postępowania likwidacyjnego lub przegraniu sprawy sądowej ubezpieczyciel placówki me-

dycznej może zwrócić się do lekarza z roszczeniem o zwrot wypłaconego świadczenia.

Jest to tzw. roszczenie regresowe. Oto jak taka sytuacja wygląda w praktyce.

Analiza przypadku

ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat

W opinii medycznej orzecznik potwierdzi³, ¿e podczas zabie-

gu dr H. nieprawid³owo ulokowa³ œrubê przechodz¹c¹ przez

szparê stawow¹, co spowodowa³o zwiêkszenie wystêpuj¹ce-

go u pacjentki trwa³ego uszczerbku na zdrowiu o 5 proc. Jed-

noczeœnie opiniuj¹cy odrzuci³ zarzuty niepe³nej korekcji prze-

mieszczenia, wskazuj¹c, ¿e nie zawsze jest mo¿liwa, oraz

powstania u pani B. zespo³u Sudecka wskutek pope³nionego

przez dr. H. b³êdu medycznego, gdy¿ choroba ta jest jednym

z powik³añ z³amania nasad dalszych obu koœci przedramienia.

Dokonano zatem wyp³aty na rzecz ubezpieczyciela SOR

w G., dochodzon¹ kwot¹ 9 tys. z³ obci¹¿aj¹c polisê dr. H.

Pytanie redakcji: W jakich przypadkach placówka medycz-

na mo¿e dochodziæ roszczeñ regresowych?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Warunkiem dochodzenia

roszczenia regresowego jest udowodnienie, ¿e to lekarz po-

pe³ni³ b³¹d. Roszczenie regresowe nie bêdzie skuteczne np.

w przypadku zaka¿enia szpitalnego spowodowanego stanem

sanitarnym pomieszczeñ szpitalnych, a nie zaniechañ lekarza.

Pytanie redakcji: Czy placówka medyczna musi dochodziæ

roszczeñ regresowych?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Nie, ale z pewnoœci¹, gdy

bêdzie taka mo¿liwoœæ, wykorzysta j¹. Nie bêdzie bowiem

chcia³a uszczuplaæ w³asnego bud¿etu. Równie¿ ubezpieczy-

ciel chêtnie œci¹gnie wyp³acone œwiadczenie od lekarza lub

jego ubezpieczyciela. �

PRAWO
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SPORU O DOSTĘP DO ZAWODU LEKARZA
DLA OSÓB WYKSZTAŁCONYCH POZA
UNIĄ EUROPEJSKĄ CIĄG DALSZY

Nie ustaje spór dotycz¹cy dopuszczenia do wykonywania

zawodu lekarza medyków wykszta³conych poza Uni¹ Eu-

ropejsk¹ w oparciu o uproszczone zasady, które wprowa-

dzone zosta³y ustaw¹ o zmianie niektórych ustaw w celu

zapewnienia w okresie obowi¹zywania stanu zagro¿enia epi-

demicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.1 Przy-

pomnê, ¿e zgodnie z omawianymi regulacjami przyznanie

prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza denty-

sty osobie, która uzyska³a kwalifikacje zawodowe poza te-

rytorium Unii Europejskiej, nastêpuje wy³¹cznie na pod-

stawie zgody ministra zdrowia. Po jej wydaniu w³aœciwa

okrêgowa rada lekarska ma siedem dni, aby przyznaæ wska-

zanej osobie prawo wykonywania zawodu. Naczelna Rada

Lekarska,2 powo³uj¹c siê na ustawê o izbach lekarskich oraz

art. 17 Konstytucji RP, zgodnie z którymi samorz¹d zawo-

dowy sprawuje pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem za-

wodu, podjê³a uchwa³ê wzywaj¹c¹ okrêgowe izby lekar-

skie, aby przed zatwierdzeniem zgody ministra zdrowia

podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce do weryfikacji kompetencji

kandydatów, równie¿ w zakresie znajomoœci jêzyka pol-

skiego. W reakcji na uchwa³ê NRL Ministerstwo Zdrowia

zapowiedzia³o, ¿e zaskar¿y j¹ do S¹du Najwy¿szego. W od-

powiedzi prezes NRL stwierdzi³,3 ¿e intencj¹ samorz¹du

lekarskiego nie jest blokowanie

przyjmowania do pracy w Polsce

lekarzy z zagranicy, a stanowi-

sko Ministerstwa Zdrowia trak-

towaæ nale¿y jak podwa¿anie

ustawowych kompetencji samo-

rz¹du oraz zagro¿enie dla ¿ycia

i zdrowia obywateli. Nadto zwró-

ci³ uwagê, ¿e determinacja Mi-

nisterstwa Zdrowia w kwestii do-

puszczenia do zawodu lekarzy

spoza UE o tyle dziwi, ¿e nie s¹

równoczeœnie podejmowane dzia-

³ania, aby zahamowaæ odp³yw pol-

skich lekarzy zagranicê lub sk³o-

niæ do powrotu tych, który ju¿

wyjechali.

FILIP NIEMCZYK, adwokat

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

Aktualnoœci
prawnomedyczne

PRAWO

RZECZNIK PRAW PACJENTA ZAPOWIADA
PRACĘ NAD SYSTEMEM REAGOWANIA NA
NIEPOŻĄDANE ZDARZENIA MEDYCZNE

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zapowiedzia³o,4 ¿e w 2021 r. jed-

nym z priorytetów bêdzie wypracowanie i przed³o¿enie propozy-

cji za³o¿eñ legislacyjnych modelu odszkodowawczego, wpisuj¹-

cego siê w koncepcjê „no-fault”. System odszkodowawczy na niej

oparty ma byæ skupiony na analizie zg³oszeñ zdarzeñ niepo¿¹da-

nych, a zatem – jak nale¿y przypuszczaæ – jego celem nie bêdzie

poszukiwanie winnych i wyci¹ganie konsekwencji wobec cz³on-

ków personelu medycznego. Mam nadziejê, ¿e wspomniane roz-

wi¹zania bêd¹ polegaæ na mechanizmach gwarantuj¹cych efek-

tywn¹ kompensatê dla osób poszkodowanych, a jednoczeœnie

wyeliminuj¹ potrzebê anga¿owania organów œcigania i s¹du

karnego w sprawy b³êdów medycznych.

ZAGADNIENIA PRAWNE DOTYCZĄCE
SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

15 lutego 2021 r. minister zdrowia

wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie

kwalifikacji osób przeprowadzaj¹-

cych szczepienia ochronne przeciw-

ko COVID-19.5 Zgodnie z treœci¹

dokumentu szczepienia mog¹ wyko-

nywaæ fizjoterapeuci, farmaceuci, hi-

gienistki szkolne i diagnoœci labora-

toryjni, je¿eli uzyskali dokument

potwierdzaj¹cy ukoñczenie szkolenia

teoretycznego na platformie e-lear-

ningowej Centrum Medycznego

Kszta³cenia Podyplomowego oraz

praktycznego, obejmuj¹cego naukê

podania szczepionki w postaci iniek-

cji domiêœniowej oraz podjêcia dzia-

³añ w przypadku wyst¹pienia nag³ej

reakcji alergicznej lub innego stanu

zagro¿enia ¿ycia pacjenta nastêpuj¹-

cego bezpoœrednio po szczepieniu.

Kursy (nieodp³atne) prowadziæ siê

bêdzie od pocz¹tku marca 2021. Mi-

nisterstwo szacuje, ¿e w tym roku

przeszkoli w opisanym trybie oko-

2 https://nil.org.pl/aktualnosci/

(dostêp: 12.03.2021).

3 Ibidem.

1 Ustawa z 27 listopada 2020 r.,

DzU 2020 r., poz. 2401.

4 https://www.gov.pl/

(dostêp: 12.03.2021).

5 DzU 2021 r.,

poz. 293.

6 https://legislacja.rcl.gov.pl/

(dostêp: 12.03.2021).
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³o 50 tys. osób, bo wstêpn¹ chêæ przeszkolenia zg³osi³o 3830

farmaceutów, 1500 diagnostów laboratoryjnych oraz ponad 47

tys. fizjoterapeutów.6

Zgodnie z informacjami,7 jakie docieraj¹ z ca³ej Polski, do wy-

dzia³ów rodzinnych s¹dów rejonowych wp³ywaj¹ liczne wnio-

ski domów opieki spo³ecznej o zgodê na zaszczepienie przeciw

COVID-19 tych pensjonariuszy, których stan wyklucza logiczny

kontakt, a którzy nie zostali ubezw³asnowolnieni. Podstaw¹

prawn¹ procedury jest art. 32 ustawy o zawodach lekarza i leka-

rza dentysty.8 Analogiczne wnioski sk³adaj¹ równie¿ faktyczni

opiekunowie osób starszych, którzy sprawuj¹ opiekê w warun-

kach domowych. Dodatkow¹ trudnoœci¹, jak¹ niejednokrotnie na-

potykaj¹ (poza koniecznoœci¹ uzyskania zgody s¹du), jest

niemo¿noœæ przetransportowania osób niezdolnych do samodziel-

nego poruszania siê do punktu szczepieñ i brak realnej mo¿liwo-

œci wykonania szczepienia w warunkach domowych.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ

EPIDEMICZNĄ

Na prze³omie lutego i marca 2021 r. sytuacja epidemiczna

w Polsce pogorszy³a siê na skutek tzw. trzeciej fali koronawi-

rusa. W rezultacie tendencja znoszenia obostrzeñ, jak¹ obser-

wowaliœmy od pocz¹tku bie¿¹cego roku, odwróci³a siê i obec-

nie, tj. od 15 marca 2021 r., mamy

do czynienia ze znacz¹cym wzro-

stem rygorów sanitarnych. Trady-

cyjnie wysok¹ aktywnoœci¹ legisla-

cyjn¹ wykaza³a siê Rada Ministrów,

która og³osi³a w ci¹gu ostatnich

trzech tygodni trzy rozporz¹dzenia

w sprawie ustanowienia okreœlo-

nych ograniczeñ, nakazów i zaka-

zów w zwi¹zku z wyst¹pieniem sta-

nu epidemii.9

Poœród najwa¿niejszych regu³

wymieniæ nale¿y daleko id¹ce

zaostrzenie zasad bezpieczeñstwa,

najpierw w najbardziej zagro¿o-

nych regionach, a od 20 marca

2021 r. – na terenie ca³ego kraju.

Polega ono w szczególnoœci na za-

wieszeniu dzia³alnoœci basenów,

saun, hoteli, galerii handlowych

(z wyj¹tkiem m.in.: sklepów spo-

¿ywczych, aptek i drogerii, salo-

nów prasowych, ksiêgarni, skle-

pów zoologicznych i z artyku³ami

budowlanymi, us³ug fryzjerskich,

optycznych, bankowych oraz pral-

ni), teatrów, muzeów, galerii sztu-

ki, kin, stoków narciarskich, klu-

bów fitness, si³owni i obiektów

sportowych. Nadto lekcje w kla-

sach I–III bêd¹ siê odbywaæ w try-

bie zdalnym. Przedszkola i ¿³obki

funkcjonuj¹ bez zmian.

Do istotnych wyj¹tków w zakresie obostrzeñ sanitarnych nale¿¹

m.in. imprezy sportowe (sport zawodowy), które mo¿na orga-

nizowaæ bez publicznoœci i w re¿imie sanitarnym. Osoby upra-

wiaj¹ce sport w ramach wspó³zawodnictwa sportowego s¹ zwol-

nione z obowi¹zku zakrywania ust i nosa. W koœcio³ach

obowi¹zuje limit maks. 1 osoba na 15 mkw., przy zachowaniu

odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,5 m. Je¿eli wydarzenie odbywa

siê na zewn¹trz, nale¿y zachowaæ dystans 1,5 m i zakryæ usta

i nos Od 11 marca 2021 r. wznowi³y dzia³alnoœæ uzdrowiska.

Nadto obowi¹zuj¹ dotychczasowe regu³y, np. zakaz zakrywa-

nia ust i nosa przy³bicami, nakaz zachowania dystansu 1,5 m,

ograniczenie zgromadzeñ publicznych do piêciu osób itp. Ter-

min obowi¹zywania wspomnianych obostrzeñ ustalono tym-

czasowo do 9 kwietnia 2021 r.

25 lutego 2021 r. minister zdrowia wyda³  nowe rozporz¹dzenie

w sprawie chorób zakaŸnych powoduj¹cych powstanie obowi¹z-

ku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

oraz obowi¹zku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.10

Akt ten w zasadzie powtarza rozwi¹zania przyjête w dotych-

czas obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu z 6 kwietnia 2020 r.11

Spoœród regu³ ujêtych w przywo³anym rozporz¹dzeniu wspo-

mnieæ nale¿y o obowi¹zkach lekarza, który podejrzewa lub roz-

poznaje zaka¿enie wirusem SARS-CoV-2: skierowania pacjenta

do szpitala lub do miejsca izolacji w warunkach domowych,

zawiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego, poucze-

nia pacjenta lub osoby sprawuj¹cej nad nim opiekê o obowi¹z-

ku hospitalizacji lub izolacji, odnotowania tych okolicznoœci

w dokumentacji medycznej, zlecenia transportu medycznego,

jeœli pacjent nie jest w stanie samodzielnie siê przemieszczaæ

lub jego stan to uzasadnia, podjêcia innych niezbêdnych dzia-

³añ maj¹cych na celu zapobieganie szerzeniu siê zachorowañ.

Naczelna Izba Lekarska12  zajê³a 19 lutego 2021 r. stanowi-

sko wobec projektu wspomnianego rozporz¹dzenia. Jej zda-

niem zapisy dotycz¹ce obowi¹zków

lekarza rozpoznaj¹cego lub podejrze-

waj¹cego zaka¿enie wirusem SARS-

-CoV-2 nie s¹ wystarczaj¹co precyzyj-

ne. NIL zwróci³a m.in. uwagê, ¿e

lekarz powinien mieæ jednoznaczn¹

mo¿liwoœæ zlecenia transportu sanitar-

nego w ka¿dym przypadku z³o¿enia

przez pacjenta oœwiadczenia o braku

mo¿liwoœci bezpiecznego przemiesz-

czenia siê do szpitala albo miejsca izo-

lacji. Wskazano równie¿, ¿e dotychcza-

sowe doœwiadczenia z okresu epidemii

ujawni³y ogromne trudnoœci w spraw-

nym kontaktowaniu siê lekarzy z ró¿-

nymi instytucjami, w konsekwencji

przepisy powinny jasno okreœlaæ for-

mê, w jakiej lekarz powinien dope³niæ

obowi¹zków poinformowania szpitala

oraz inspektora sanitarnego o skiero-

waniu pacjenta do szpitala albo izola-

cji, aby mo¿liwe by³o skuteczne i szyb-

kie wype³nienie tych obowi¹zków. �

12 https://nil.org.pl/

(dostêp: 14.03.2021).

10 DzU 2021 r., poz. 351.

11 DzU 2020 r.,

poz. 607 ze zm.

9 DzU 2021,

poz. 351, 415, 436, 512.

7 https://www.pap.pl/

(dostêp: 12.03.2021).

8 DzU 1997 nr 28, poz. 152.
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Epidemia

   Dramatyczn¹ sytuacjê walcz¹cych z trzeci¹ fal¹ opisywa-

³y „Fakty TVN”: „To ju¿ nie kolejna fala, lecz tsunami”.

– Ta choroba trwa kilka dni, po tych kilku dniach nastêpuje
nag³e pogorszenie. Tak¿e my, w szpitalu, odczujemy narasta-
nie tej fali pewnie za tydzieñ, dwa. Wtedy bêdzie najgorzej,
a szpitale ju¿ s¹ przepe³nione – przewidywa³ w po³owie mar-

ca dr Tomasz Imiela, cz³onek Prezydium ORL w Warszawie.

   O k³opotach w relacjach z pacjentami z podejrzeniem za-

ra¿enia koronawirusem mówi³ Pawe³ Doczekalski na ³amach

„Gazety Wyborczej”. „Zdarzaj¹ siê pacjenci, którzy mimo
gor¹czki czy dusznoœci nie chc¹ zg³osiæ siê na test. Mówi¹, ¿e
mo¿e to grypa, mo¿e przejdzie samo. Czasem chc¹ unikn¹æ
formalnoœci z sanepidem, innym razem boj¹ siê stygmatyza-
cji, np. ze strony s¹siadów” – t³umaczy³ przewodnicz¹cy Ko-

misji M³odych Lekarzy.

   Dla „Wyborczej” wypowiada³ siê tak¿e na temat zmian,

jakie zasz³y wœród zg³aszaj¹cych siê po pomoc pacjentów:

„Œrednia wieku osób z alarmuj¹cymi objawami bardzo siê ob-
ni¿y³a. (…) Coraz mniej jest przypadków zaburzeñ wêchu
i smaku, pojawiaj¹ siê za to biegunka, wymioty, nudnoœci, ból
gard³a. Mo¿e mieæ to zwi¹zek z rozprzestrzenianiem siê bry-
tyjskiego wariantu koronawirusa”. Jednym z podejmowanych

przez niego na ³amach dziennika tematów by³o testowanie pod

k¹tem obecnoœci wirusa SARS-CoV-2: „Zawsze lepiej wyko-
naæ test, nawet jeœli wyjdzie negatywny, ni¿ nie wykonaæ. Moim

zdaniem ka¿dy chêtny powinien móc zg³osiæ siê do punktu wy-
mazowego na bezp³atny test. Testujmy siê jak najwiêcej.
W ten sposób wy³apiemy czêœæ osób, które przesz³y chorobê
bezobjawowo, ale j¹ rozsiewaj¹”.

   Temat przebiegu COVID-19 Pawe³ Doczekalski porusza³

te¿ na antenie TVN24. – Zaczêliœmy liczyæ z kolegami na ró¿-
nych oddzia³ach covidowych, jaka jest œmiertelnoœæ na tych
oddzia³ach, i wyniki rzeczywiœcie daj¹ do myœlenia. To kilka-
dziesi¹t procent œmiertelnoœci, nawet 40 proc. pacjentów, któ-
rzy trafiaj¹ na oddzia³ covidowy, jest obarczonych tak¹ œmier-
telnoœci¹. Co to oznacza? To oznacza, ¿e pacjent z COVID-19,
który wymaga hospitalizacji, to pacjent zagro¿ony – wyjaœnia³.

   O trudach nieustaj¹cej od roku walki o ¿ycie pacjentów

mówi³ w „Super Expressie TV” prezes ORL w Warszawie

£ukasz Jankowski. Kamila Biedrzycka zapyta³a go o najtrud-

niejsze doœwiadczenie z minionych 12 miesiêcy. – Dwie re-
animacje w jednym czasie. Coœ, co siê rzadko zdarza, kiedy
cz³owiek stoi i nie wie, w któr¹ stronê oddzia³u siê skierowaæ.
Poza tym przyt³acza liczba chorych w ciê¿kim stanie, wyma-

gaj¹cych natychmiastowej pomocy, reanima-
cje, które zdarzaj¹ siê co chwila, rozmowy
z rodzinami, kiedy trzeba powiedzieæ, ¿e wal-
czyliœmy o pacjenta do koñca, ale siê nie uda-
³o. Do œmierci nie da siê przyzwyczaiæ
– opowiada³ £ukasz Jankowski.

Szczepienia

   W ostatnim miesi¹cu kontynuowany by³, niestety nie

bez perturbacji, program szczepieñ przeciwko COVID-19.

„Czujemy siê trochê jak pi³karze, którzy uczestniczyli w me-
czu, a sêdzia przed ostatnim gwizdkiem zabra³ pi³kê” – tak

o wstrzymaniu szczepieñ w grupie zerowej, do której nale¿¹

lekarze, mówi³ dla Termedii £ukasz Jankowski.

   Na temat bezpieczeñstwa szczepionki AstraZeneca

i ewentualnego ryzyka wywo³ania przez ni¹ zakrzepicy wy-

powiada³ siê w TVN24 Pawe³ Doczekalski. – My takich ob-
serwacji na ten moment nie mamy. Nie mieliœmy takich

#W ETERZE
Marzec był kolejnym miesiącem epidemii, w marcu mijał też rok od wezwania lekarzy

do walki z koronawirusem. Dziś, podczas tzw. trzeciej fali, walka ta znowu przybrała na sile.

Problemy lekarzy są w dużym stopniu wypadkową problemów, z jakimi borykają się pacjenci.

Do tego dochodzą kłopoty wynikające z błędów w zarządzaniu ochroną zdrowia, na które

samorząd lekarski także stara się reagować, oraz wciąż niezadowalające tempo szczepień.

W każdej z tych kwestii nasi przedstawiciele wypowiadają się w mediach i prezentują

stanowisko OIL w Warszawie, uczestnicząc w dyskursie publicznym.
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pacjentów – zapewnia³. W podobnym tonie, na antenie tej

samej stacji, mówi³ Tomasz Imiela: – Najwa¿niejsza wydaje
siê edukacja. Musimy jednym g³osem mówiæ, ¿e choæ wyst¹-
pi³y pewne przypadki zakrzepicy, jest ich bardzo ma³o i nie
ma ¿adnych dowodów, ¿e maj¹ zwi¹zek ze szczepionk¹. Mu-
simy mówiæ jednoznacznie, ¿e szczepionka jest bezpieczna.
Okrêgowa Rada Lekarska stara siê wszêdzie, gdzie to tylko
mo¿liwe, zachêcaæ do szczepieñ. Informujemy spo³eczeñstwo,
docieramy do lekarzy.

   Przewidywania dalszego przebiegu epidemii dr Imiela

przedstawi³ natomiast w Telewizji Republika: – Trudno po-
wiedzieæ jednoznacznie, kiedy siê skoñczy trzecia fala. Jak
s³yszymy, prognozy ekspertów s¹ zró¿nicowane, ale na pew-
no czeka nas jeszcze kilka tygodni, w których bêdziemy no-
towaæ wiele, wiele tysiêcy zachorowañ dziennie i niestety rów-
nie¿ wiele zgonów.

Warunki pracy lekarzy

   „Myœlê, ¿e rz¹d sobie tak œmia³o poczyna, bo doskona-
le wie, ¿e w tej chwili lekarze s¹ zmêczeni, wykoñczeni
wrêcz. Fizycznie i psychicznie. Od roku wielu z nas pracu-
je w skrajnie trudnych warunkach. Bez w¹tpienia s¹ powo-
dy do protestu, ale oprócz powodów musi byæ potencja³,
a tego chyba brak. Równie¿ dlatego, ¿e wszystko ju¿ by³o.
Œrodki wyrazu, po jakie mo¿emy siêgn¹æ, s¹ absolutnie nie-
adekwatne do tego, jak jesteœmy traktowani” – przedsta-

wia³ sytuacjê lekarzy £ukasz Jankowski na ³amach „Me-

dycyny Praktycznej”.

Dla portalu Prawo.pl prezes ORL w Warszawie komento-

wa³ ró¿nice w kwotach wyp³aconych dodatków covidowych

w poszczególnych placówkach. „Kwoty w opublikowanym
wykazie robi¹ wra¿enie, ale negatywne, bo pokazuj¹ ogrom-
ne dysproporcje i s¹ dowodem na to, ¿e dodatki covidowe
dziel¹ œrodowisko. (…) Do naszej izby wci¹¿ zg³aszaj¹ siê
lekarze, którzy nie dostali dodatków covidowych i anali-
zuj¹ mo¿liwoœæ pozwów zbiorowych” – mówi³.

Dla serwisu BML.pl wypowiada³ siê natomiast o innej

kwestii finansowej – wysokoœci wynagrodzeñ w sektorze

medycznym: – Widaæ wyraŸnie, ¿e nasi specjaliœci odp³y-

waj¹ na Zachód, a rz¹d zamiast ich zatrzymaæ, próbuje
œci¹gn¹æ specjalistów zza wschodniej granicy. W zwi¹zku
z tym trzeba odejœæ od myœlenia o ogólnopolskim rynku
pracy i przestawiæ siê na myœlenie o europejskim rynku
i europejskich stawkach. Mo¿e to jest dobry czas, by po-
rozmawiaæ systemowo o p³acach lekarzy w kontekœcie uwa-
runkowañ systemowych.

   W TVN24 prezes Jankowski mówi³ o wp³ywie ob³o-

¿enia lekarzy prac¹ na sytuacjê pacjentów: – Nie ma dzi-
siaj pacjentów, którzy s¹ wa¿niejsi i mniej wa¿ni. S¹ pa-
cjenci, których kryteria medyczne kwalifikuj¹ do tego, ¿eby
byæ pilnymi lub mniej pilnymi. Chodzi o stan kliniczny pa-
cjenta, a nie o to, czy jest chory na COVID, czy inn¹ cho-
robê. O tych kryteriach powinien decydowaæ lekarz. (...)
Dziœ lekarzy brakuje, lekarze równie¿ choruj¹. Dosz³y nam
kolejne zadania – szczepienia dodatkowo anga¿uj¹ kadrê
medyczn¹. Biurokracja zabija dzisiejsz¹ medycynê. Trze-
ba lepiej wykorzystaæ pracê lekarzy, którzy s¹ w syste-
mie. Czêsto mamy wra¿enie, ¿e traktuje siê nas jak sprzêt
medyczny.

   Temat wynagrodzeñ medyków porusza³ tak¿e serwis

Mp.pl, który o zdanie pyta³ cz³onka Prezydium ORL w War-

szawie Artura Drobniaka. – Staramy siê osi¹gn¹æ porozumie-
nie z Ministerstwem Zdrowia w sprawie wynagrodzeñ, jedno-
czeœnie pozostaj¹c przy swoim w kwestii zatrudniania lekarzy
spoza UE. Nie mo¿emy siê zgodziæ na to, by w polskim syste-
mie ochrony zdrowia zaczêli pracowaæ lekarze o niezweryfi-
kowanych kompetencjach, w tym podstawowej: znajomoœci
jêzyka polskiego – mówi³ dr Drobniak.

   Portal Interia zainteresowa³ siê sytuacj¹ psychiczn¹ le-

karzy. „Pierwsza linia frontu wi¹¿e siê zawsze z najwiêk-
szym obci¹¿eniem. A to w³aœnie na niej znaleŸli siê pracow-
nicy s³u¿by zdrowia, gdy w kraju wybuch³a pandemia
koronawirusa. Po roku zmagañ s¹ psychicznie poobijani”
– pisa³ portal. W dalszym ci¹gu artyku³u cytowano pe³no-

mocnik zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w Okrêgowej

Izbie Lekarskiej w Warszawie Magdalenê Flagê-£uczkie-

wicz, która przekonywa³a: „Wsparcie psychologiczne oka-
za³o siê dramatycznie potrzebne”.

   Tomasz Imiela z kolei dla serwisu Cowzdrowiu.pl oce-

nia³ procedurê kierowania do pracy przez wojewodów: – Ani
nie buduje to zaufania do pañstwa, ani nie mamy pracowni-
ka, który jest gotowy do tej pracy. Przede wszystkim powinna
byæ wczeœniejsza profesjonalna rekrutacja, poinformowanie,
¿e jest praca, zapewnienie dobrych warunków. Przyk³ad Szpi-
tala Narodowego pokaza³, ¿e w sytuacji og³oszonych wcze-
œniej warunków pracy, zaproponowanych dobrych pensji, mie-
liœmy du¿o zg³oszeñ ochotników.

Temat skierowañ osób, do których nie powinny by³y one tra-

fiæ, porusza³ równie¿ £ukasz Jankowski w komentarzu dla

„Rzeczpospolitej”: „Powtarza siê historia sprzed roku, kie-
dy lekarze równie¿ kierowani byli do pracy na chybi³ trafi³,
bez weryfikacji ich sytuacji rodzinnej, zdrowotnej czy zawo- �
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dowej. Wówczas polecenia dostawa³y nawet osoby zmar³e

i wydawa³o siê, ¿e po fali uzasadnionej krytyki urz¹d wojewódzki

nauczy³ siê weryfikowaæ takie dane. Okazuje siê, ¿e nie”.

Dziennik „Rzeczpospolita” odnotowa³ ponadto jego interwen-
cyjn¹ korespondencjê do wojewody w tej sprawie. Na ³amach tej
samej gazety dr Maria K³osiñska, koordynatorka mediów OIL
w Warszawie, opowiada³a o pogró¿kach, jakie trafiaj¹ do leka-
rzy, na przyk³adzie wiadomoœci, która trafi³a do niej samej: „Wstyd

i hañba! Skoñczycie na szubienicy!”. Chodzi³o o postêpowanie
prowadzone przez s¹d lekarski w sprawie jednego z lekarzy. „Bar-

dziej ni¿ strach odczuwa³am zdziwienie, ¿e ktoœ poœwiêci³ tyle

energii, by odnaleŸæ adres i wys³aæ e-mail. Ale lekarze naprawdê

siê boj¹. Przesy³aj¹ mi zrzuty ekranu z groŸbami œmierci. Inter-

nauci pisz¹, ¿e po nich przyjd¹, ¿e wiedz¹, gdzie mieszkaj¹”.

   Sytuacjê lekarzy jako rodziców opisywa³a natomiast
w imieniu izby na antenie radia RMF FM Patrycja Matczuk.
– Bêd¹ robiæ wszystko, aby jednak byæ w szpitalu, przy pa-

cjentach – zapewnia³a.

Państwowy Egzamin

Specjalizacyjny

   OIL w Warszawie ju¿ na pocz¹tku marca oficjalnie ape-
lowa³a do ministra zdrowia, by odwo³ane zosta³y ustne eg-
zaminy specjalizacyjne, co umo¿liwi³oby wzmocnienie ka-
dry do walki z epidemi¹. „»Skoro stale roœnie liczba zaka¿eñ

koronawirusem, nale¿y odwo³aæ ustne i praktyczne Pañstwo-

we Egzaminy Specjalizacyjne w sesji wiosennej« – apeluje

OIL w Warszawie. ORL podkreœla, ¿e egza-

miny specjalizacyjne odbywaj¹ siê w ca³ej

Polsce i to poci¹ga za sob¹ przemieszcza-

nie siê osób zdaj¹cych miêdzy województwa-

mi” – pisa³ Infodent24. Apel izby odnoto-
wa³ te¿ Dentonet.

W Polsacie £ukasz Jankowski sprawê tê komentowa³ nastê-
puj¹co: – Egzamin ustny jest reliktem z poprzedniej epoki. Na
przestrzeni miesi¹ca ministerstwo zmienia³o zdanie w tej kwe-
stii. W pewnym momencie zapad³a decyzja, by egzaminy
wstrzymaæ do maja, co wywo³a³o falê komentarzy w œrodo-
wisku medycznym. „Decyzja dotycz¹ca przed³u¿enia sesji

egzaminacyjnej dla wielu lekarzy oznacza brak mo¿liwoœci

powrotu do pracy, przed³u¿enie okresu nauki i niejako zawo-

dowe zawieszenie” – pisa³ prezes OIL w Warszawie w liœcie
do ministra zdrowia, cytowanym m.in. przez „Gazetê
Prawn¹” i portal Gazeta.pl.

W „Gazecie Wyborczej” £ukasz Jankowski wyjaœnia³ podsta-
wy oburzenia medyków: „Minister zdrowia, jako ekonomista,

nigdy nie zdawa³ Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Nie rozumie, co on oznacza, uwa¿a, ¿e to kartkówka, myli prze-

cie¿ nawet lekarzy rezydentów ze studentami. 35-latkowie z ro-

dzinami i kredytami spêdzili kilka miesiêcy na nauce, co odbi³o

siê na ich ¿yciu rodzinnym i zawodowym. Jak wyt³umaczyæ trzy-

latkowi, ¿e nie bêdzie widzia³ rodzica przez kolejnych kilka mie-

siêcy? Ta decyzja wywo³a³a gniew. Nierzadko lekarze na mie-

si¹c przed egzaminem nawet wyprowadzaj¹ siê z domu. W cza-

sie, w którym nie pracuj¹, ¿yj¹ z oszczêdnoœci”.

Z decyzji o odroczeniu egzaminów ministerstwo wycofa³o siê
b³yskawicznie. Nie zosta³a jednak podjêta decyzja po myœli
œrodowiska lekarskiego, by etap ustny odwo³aæ, dlatego pod
koniec marca OIL w Warszawie powtórzy³a apel o rozmowê.
„Ponownie zwracam siê z proœb¹ o ustalenie w trybie pilnym

spotkania z Panem Ministrem przedstawicieli lekarzy zdaj¹-

cych Pañstwowy Egzamin Specjalizacyjny” – napisa³ w imie-
niu izby £ukasz Jankowski.

Sprawy samorządu

   O przyznawaniu uprawnieñ do wykonywania zawodu le-
karzom z zagranicy na podstawie nowych przepisów przyjê-
tych przy okazji walki z epidemi¹ pisa³a „Gazeta Prawna”,
dla której wypowiada³ siê w tej kwestii przewodnicz¹cy Ko-
misji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Piotr Win-
ciunas. W Polsat News temat ten porusza³ Tomasz Imiela.
– Niestety, ci lekarze, którzy zg³aszaj¹ siê do izb lekarskich,

nie maj¹ odpowiednich dokumentów, wiêc nie mo¿emy przy-

znawaæ im praw wykonywania zawodu” – wyjaœnia³.

-

   Infodent24 dostrzeg³ inicjatywê cz³onków Komisji Sto-
matologicznej ORL w Warszawie i warszawskiego oddzia³u
PTS oraz naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, którzy z okazji Œwiatowego Dnia Jamy Ustnej zor-
ganizowali sesjê naukow¹. „Zamys³em naszym jest, aby

z wiedzy bardziej doœwiadczonych kole¿anek i kolegów korzy-

stali wszyscy stomatolodzy w kraju” – komentowa³ w wypo-
wiedzi dla prasy Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w War-
szawie i przewodnicz¹cy Komisji Stomatologicznej.

   W marcu samorz¹d lekarzy w Warszawie zosta³ docenio-
ny przez „Puls Medycyny”. Prezes ORL bowiem po raz ko-
lejny znalaz³ siê na liœcie 100 najbardziej wp³ywowych osób
w systemie ochrony zdrowia. Tym razem £ukasz Jankowski
zosta³ sklasyfikowany na 33. miejscu. �
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4 marca 2020 r. po raz pierwszy zdiagnozowano w Pol-
sce zaka¿enie koronawirusem. Na SOR i w izbach przy-
jêæ wydzielono strefy dla pacjentów podejrzanych o za-

ka¿enie SARS-CoV-2, wprowadzono algorytm postêpowania.

W po³owie marca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia przekszta³ci-
³o 19 szpitali w tzw. jednostki jednoimienne zajmuj¹ce siê wy-
³¹cznie chorymi na COVID-19. Po kilku tygodniach ich licz-
ba wzros³a do 21. By³y to na ogó³ najwiêksze placówki
w województwie.

Utworzenie szpitali jednoimiennych poprzedzi³a organizacja
polowych izb przyjêæ przy wybranych placówkach w poszcze-
gólnych województwach. Œrodki na ten cel pochodzi³y z Na-
rodowego Funduszu Zdrowia.

Szpitale przygotowa³y izolatki dla zaka¿onych SARS-CoV-2.
Utworzono te¿ oddzia³y dla chorych, a w ca³ym kraju zaczêto
organizowaæ punkty pobrañ materia³u biologicznego do ba-
dania w kierunku obecnoœci koronawirusa.

Wraz z nadejœciem tzw. drugiej fali epidemii zrezygnowano
z koncepcji szpitali jednoimiennych. £ó¿ka dla pacjentów
z COVID-19 zosta³y rozmieszczone w szpitalach zakaŸnych
i wielospecjalistycznych.  W ca³ym kraju wyznaczono 16 tzw.
szpitali koordynuj¹cych, po jednym w ka¿dym województwie,
zapewniaj¹cych chorym kompleksow¹ opiekê i kieruj¹cych
ruchem zaka¿onych pacjentów w porozumieniu z Wojewódz-
kim Zespo³em Zarz¹dzania Kryzysowego. Zwiêkszono ³¹czn¹
liczbê „³ó¿ek covidowych” o niemal 4 tys., do 13,5 tys.

Stale rosn¹ca liczba chorych w ciê¿kim stanie, wymagaj¹cych
hospitalizacji, sprawia³a, ¿e zdecydowano o utworzeniu tzw.
szpitali tymczasowych. Obecnie na Mazowszu dzia³a ich osiem.

Wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej by³o zorganizo-
wanie punktów szczepieñ przeciwko COVID-19, zarówno sta-
cjonarnych, jak i mobilnych oraz wyjazdowych. W ca³ym kraju
funkcjonuje ich 6235.

Nakłady na onkologię

Mimo trwaj¹cej pandemii w 2020 r. kolejny raz wzros³o dofi-
nansowanie onkologii. Wydatki na leczenie w tym zakresie
wynios³y oko³o 11,4 mld z³, w 2021 r. przekrocz¹ 12 mld z³.
W roku 2020 dofinansowano prze³omowe terapie leczenia
nowotworów – w tym badania kliniczne dotycz¹ce terapii
CAR-T cells (kwot¹ 100 mln z³). Zwiêkszono dostêpnoœæ in-
nowacyjnych terapii. Rozstrzygniêto konkurs na utworzenie

Rok z koronawirusem
OKIEM NFZ

Trwająca od roku pandemia koronawirusa zapoczątkowała w sektorze ochrony zdrowia

wiele zmian – od legislacyjnych przez infrastrukturalne po sposób, w jaki pacjent może

korzystać z systemu.

10 centrów wsparcia badañ klinicznych (100 mln z³). Kwot¹
300 mln z³ dofinansowano niekomercyjne badania kliniczne
(wiêkszoœæ w dziedzinie onkologii).

Na zakup sprzêtu do diagnostyki i leczenia nowotworów wy-
dano blisko 85 mln z³, rozszerzono tak¿e wykaz leków refun-
dowanych w terapiach onkologicznych, m.in. raka p³uca, bia-
³aczki, czerniaka, raka piersi i raka tarczycy.

Szpitale onkologiczne by³y wy³¹czone z walki z pandemi¹.
Liczba wydanych kart DiLO spad³a z 49 793 w 2019 r. do
45 496 w 2020.

Rehabilitacja pocovidowa

Dla ozdrowieñców zmagaj¹cych siê ze skutkami choroby po-
wsta³ oœrodek rehabilitacji pocovidowej w G³ucho³azach. Pi-
lota¿owy program rehabilitacji stacjonarnej po COVID-19
obj¹³ ju¿ oko³o 500 osób. Jego za³o¿eniem jest sprawdzenie
efektywnoœci wykorzystywanych modeli rehabilitacji, okre-
œlenie dodatkowych objawów, ich czasu ustêpowania i ocena
potrzeb rehabilitacji. Celem zaœ – rehabilitacja pacjentów,
wsparcie ich zdrowia psychicznego, a tak¿e ocena efektyw-
noœci organizacyjnej i klinicznej terapii.

E-usługi w ochronie zdrowia

Pandemia sta³a siê katalizatorem zmian zmierzaj¹cych do pe³-
niejszej cyfryzacji sektora ochrony zdrowia, przede wszyst-
kim podstawowej opieki zdrowotnej. Z jej pocz¹tkiem zbie-
g³o siê wprowadzenie e-recept oraz teleporad, zwiêkszy³a te¿
zainteresowanie internetowymi kontami pacjenta.

Minister zdrowia dr Adam Niedzielski podkreœla, ¿e wœród
obszarów zmian, jakie maj¹ byæ wprowadzane w ramach Kra-
jowego Planu Odbudowy, jest „obszar zwi¹zany ze zwiêksze-

niem efektywnoœci i dostêpnoœci œwiadczeñ zdrowotnych przez

wsparcie infrastrukturalne podmiotów leczniczych i rozwój

e-zdrowia”. Zdaniem szefa resortu pandemia najlepiej po-
kaza³a, jak cennymi narzêdziami s¹ e-recepta, e-zwolnienie
i e-skierowanie.

Ju¿ w czerwcu 2020 okaza³o siê, ¿e internetowe konto pa-
cjenta jest najbardziej znanym internetowym serwisem us³ug
medycznych – s³ysza³o o nim 33 proc. Polaków. Po³owa u¿yt-
kowników IKP potwierdzi³a, ¿e korzysta z niego aktywnie,
a niemal 2/3 loguje siê, aby sprawdziæ otrzyman¹ e-receptê. �

Andrzej Troszyñski
rzecznik prasowy Mazowieckiego OW NFZ
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Kiedy zaczyna³ pan pracê jako lekarz, demografia Polski by³a zupe³-
nie inna. M³odych ludzi by³o wiêcej, ci¹gle jeszcze pojawia³y siê
wy¿e demograficzne. Czy procesy demograficzne wp³ynê³y na
pañsk¹ codzienn¹ pracê?

Pojedynczy lekarz nie odczuwa zjawisk demograficznych w takim
stopniu, jak system ochrony zdrowia. Fakt, ¿e dziœ w systemie jest
wiêcej osób starszych, ale chorzy z problemami kardiologicznymi

i internistycznymi, którymi siê zajmowa³em, zawsze byli przede wszystkim
osobami starszymi. M³odzi stanowili wyj¹tki. I ta proporcja siê utrzyma³a.

Niemniej jednak niew¹tpliwie zwiêk-
szy³a siê liczba przypadków d³ugo-
wiecznoœci, a szczególnie zdumiewa-
j¹co sprawnych osiemdziesiêcio-
i dziewiêædziesiêciolatków. Poza tym,
kiedy przegl¹dam historiê medyczn¹ pa-
cjentów, obecnie znacznie czêœciej ni¿
w pocz¹tkach mojej pracy zauwa¿am,
jak bardzo medycyna dot¹d im poma-
ga³a. Od usuwania wyrostków po im-
planty biodrowe. Myœlê, ¿e w³aœnie suk-
ces medycyny pozwala na wyd³u¿enie
¿ycia i poprawê jego jakoœci w pode-
sz³ym wieku, a dziewiêædziesiêciolatko-
wie coraz czêœciej raŸnym krokiem
wchodz¹ do mojego gabinetu. Tymcza-
sem kiedyœ lekarz, jeœli mia³ takich wie-
kowych pacjentów, odwiedza³ ich
w  domu, bo sami nie byli w stanie do-
trzeæ do przychodni. Oczywiœcie, wp³yw
na to ma te¿ poprawa standardu ¿ycia.
Przyk³adem kwestia niedos³uchu. Dziœ
starsi ludzie znacznie czêœciej stosuj¹
aparaty s³uchowe ni¿ kiedyœ. Problemy
ze s³uchem jako bariera w komunikacji
i ¿yciu spo³ecznym te¿ przek³adaj¹ siê
na zdrowie.

Jak zmieni³o siê podejœcie ludzi do
w³asnego zdrowia? ¯yj¹ d³u¿ej tylko
dlatego, ¿e medycyna na to pozwala,
czy bardziej o siebie dbaj¹?

Spotykam osoby w zaawansowanym
wieku, które s¹ bardzo aktywne fizycz-
nie. Chocia¿by du¿o spaceruj¹, wiêc
faktycznie bardziej dbaj¹ o kondycjê.
Pozytywnym zjawiskiem jest popula-
ryzacja nordic walking. Niestety, bra-
kuje programów spo³ecznych ukierun-
kowanych na zwiêkszanie aktywnoœci
fizycznej seniorów, szczególnie orga-
nizowanych przez samorz¹dy teryto-
rialne. Wzorem pod tym wzglêdem s¹
kraje skandynawskie, gdzie seniorzy
nie tylko spaceruj¹, ale te¿ je¿d¿¹ na
rowerach i s¹ aktywni fizycznie w wie-
lu innych sferach.

Czy d³ugowiecznoœæ pacjentów
wp³ywa na pracê lekarza?

Nie da siê ukryæ, ¿e choroby nowotwo-
rowe i uk³adu kr¹¿enia to coœ, czego
w zaawansowanym wieku nie uniknie
niemal nikt z nas. Im pacjent starszy,
z tym wiêksz¹ liczb¹ chorób siê zmaga,
co rodzi bardzo z³o¿one problemy me-

D³ugowiecznoœæ
wyzwaniem
dla lekarza

Osoby w podeszłym wieku zwykle cierpią na różne choroby

i jednoczesne ich leczenie rodzi komplikacje. A takich pacjen-

tów jest z każdym rokiem więcej. O zmianach w leczeniu

osób starszych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci opowia-

dał Michałowi Niepytalskiemu prof. dr hab. n. med. Tomasz

Pasierski, internista i kardiolog, kierownik Zakładu Etyki

Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej WUM.

NA PRZESTRZENI LAT
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dyczne. Jeœli lekarz ma do czynienia
z po³¹czeniem raka jelita grubego, cho-
roby wieñcowej i problemów geriatrycz-
nych, staje przed zupe³nie innym wy-
zwaniem ni¿ leczenie ka¿dej z tych
chorób osobno. Kiedyœ osób d³ugo-
wiecznych nie by³o wiele, w zasadzie
nie mieliœmy okazji zajmowaæ siê tak
skomplikowanymi przypadkami. Tym-
czasem dziœ, jeœli dziewiêædziesiêciola-
tek przyjmuje dziennie kilkanaœcie le-
ków, przepisanych przez specjalistów
ró¿nych dziedzin, drastycznie wzrasta
niebezpieczeñstwo szkodliwej interak-
cji miêdzy nimi.

Nauka nad¹¿a z badaniami nad
ryzykiem „kolizji” miêdzy lekami?

Niestety, badañ na populacji osób star-
szych brakuje, ale to oczywiste, ¿e
³atwiej w³¹czyæ do badañ osobê m³od¹
cierpi¹c¹ nad jedn¹ chorobê ni¿ pa-

czêsto musimy ekstrapolowaæ skutki
oddzia³ywania leków z osoby w wie-
ku 50–70 lat na populacjê osób w wie-
ku 70–90. I choæ takie s¹ wytyczne,
przecie¿ prze³o¿enie wniosków z ba-
dañ z jednej grupy na drug¹ nie jest
oczywiste. Tyle ¿e obawa o zastoso-
wanie leczenia, którego skutków nie po-
trafimy do koñca przewidzieæ, jest kon-
frontowana z obaw¹ o pozbawienie
pacjenta jakiejœ formy opieki, zw³asz-
cza w kontekœcie problemu dyskrymi-
nacji osób w podesz³ym wieku. Dlate-
go dajemy im wszystko, co w teorii
mo¿emy im daæ. W praktyce dopiero
kiedy pojawiaj¹ siê dzia³ania niepo¿¹-
dane, musimy szukaæ odpowiedzi, co je
wywo³a³o i czy nie jest to w³aœnie efekt
interakcji leków.

Zauwa¿y³ pan, by zmieni³o siê
podejœcie lekarzy do pacjentów
w podesz³ym wieku?

cjenta zbli¿aj¹cego siê do setki z piê-
cioma ró¿nymi chorobami. Restryk-
cyjne warunki przyjêæ do grupy ba-
dawczej powoduj¹, ¿e – po pierwsze
– nie mamy okazji sprawdziæ interak-
cji leków w przypadku nagromadze-
nia piêciu, dziesiêciu czy nawet wiêk-
szej liczby medykamentów. Po drugie,

Nie odnoszê takiego wra¿enia, choæ uwa-
¿am, ¿e powinno. Lekarz powinien byæ
szczególnie ostro¿ny i wyczulony na po-
trzeby starszego pacjenta, nawet niewy-
ra¿ane wprost. Gdy kierowa³em du¿ym
oddzia³em kardiologicznym i trafia³ do
mnie pacjent, który mia³ k³opoty ze wzro-
kiem, prosi³em pielêgniarki, by nanosi³y

na karcie gor¹czkowej znaczek okula-
rów. Bo to jest sygna³, ¿e mamy do czy-
nienia z pacjentem specjalnej troski.
Detal, ale bardzo wa¿ny. Podobnie jest
z problemami ze s³uchem lub w ogóle
z rozumowaniem. To mo¿e siê odbiæ na
przyjmowaniu leków. W Polsce stosuje-
my wiele leków bez recepty i konsultacji
lekarskiej, wiêc jeœli starszy pacjent bie-
rze dziennie dziesiêæ pigu³ek, w tym po-
³owê bez recepty, i z jakiegoœ powodu ze-
chce przyjmowaæ ich mniej, niekoniecznie
pozostawi te, które dla leczenia s¹ najwa¿-
niejsze. Mo¿e zamiast leku ratuj¹cego
¿ycie wzi¹æ witaminy, które zobaczy³
w reklamie. Lekarz pacjenta w podesz³ym
wieku musi mieæ to na wzglêdzie i przy-
wi¹zywaæ szczególn¹ wagê do wyt³uma-
czenia mu dzia³ania leków.

Czy pana osobiste podejœcie do
pacjentów zmienia³o siê z up³ywem
lat? Œrednia wieku lekarzy w na-

szym kraju jest bardzo
wysoka i w najbli¿szych
latach ów trend siê utrzyma.
Zastanawiam siê wiêc, czy
zmieni siê te¿ ich podejœcie
do pacjentów w zaawanso-
wanym wieku.

Przede wszystkim podejœcie do
pacjentów zmienia³o siê wraz
z moim rozwojem jako lekarza.
Koñcz¹c studia medyczne, cz³o-
wiek jest przekonany o w³asnej
sprawczoœci i egocentrycznie
skupiony na sobie. Im wiêcej
spotyka innych ludzi, tym bar-
dziej zaczyna siê zmieniaæ, na-
bieraæ cierpliwoœci do pacjentów
i empatii. Co do samego zdro-
wia, na pewno odczuwanie po-
dobnych dolegliwoœci do tych,
z jakimi borykaj¹ siê pacjenci,
ma walor edukacyjny. Sam kie-
dyœ cierpia³em z powodu kami-
cy nerkowej. Kiedy le¿a³em
w szpitalu po zabiegu i mia³em

kolejny atak, zosta³em ca³kiem zlekce-
wa¿ony przez lekarza na oddziale, bo
ogl¹da³ mecz. Po tym doœwiadczeniu po-
stanowi³em, ¿e nie pozwolê, by mojego
chorego tak bola³o. Prawdziwe doœwiad-
czenia staroœci s¹ jeszcze przede mn¹, ale
podejrzewam, ¿e i zwi¹zane z ni¹ dole-
gliwoœci pozwol¹ mi lepiej opiekowaæ siê
swoimi pacjentami. �

Obawa o zastosowanie

leczenia, którego skutków

nie potrafimy do końca

przewidzieć, jest konfron-

towana z obawą o po-

zbawienie pacjenta jakiejś

formy opieki, zwłaszcza

w kontekście problemu

dyskryminacji osób

w podeszłym wieku.
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UCHWA£A NR 23/R-VIII/21

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 10 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu obrad

XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy

Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, j.t.), w zw.
z art. 14hb Ustawy z 2 marca 2020 r. o  szczególnych roz-
wi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz
wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r., poz.
1842) – uchwala siê, co nastêpuje:

§1
1. Ustala siê termin obrad XLII Okrêgowego Zjazdu Leka-
rzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana
Nielubowicza na 24 kwietnia 2021 r.

2. Obrady XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, o których
mowa w ust. 1, odbêd¹ siê w trybie rekomendowanym przez
Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ na posiedzeniu 24 marca 2021 r.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

UCHWA£A NR 26/R-VIII/21

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 10 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia podzia³u Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie na rejony wyborcze

na okres IX kadencji 2022–2026

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2019 r., poz. 965, t.j. ze zm.),
w zw. z art. 14hb Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia-

³aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸ-
nych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU
z 2020 r., poz. 1842) oraz §13 Regulaminu stanowi¹cego
za³¹cznik do Uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-
czych, stanowi¹cej za³¹cznik do Obwieszczenia nr 7/16/VII
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r., w zw.
z Uchwa³¹ nr 10/Z-VIII/18 XXXVIII Okrêgowego Sprawoz-
dawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Le-
karskiej w Warszawie z 5 kwietnia 2018 r. w sprawie liczby
cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, na
wniosek Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie, w zw. z Uchwa³¹ nr 38/2021/VIII
Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z 2 marca 2021 r. w sprawie ustalenia podzia-
³u Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na rejony wy-
borcze na okres IX kadencji 2022–-2026 – uchwala siê, co
nastêpuje:

§1
1. Tworzy siê rejony wyborcze na terenie dzia³ania Okrêgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji w la-
tach 2022–2026, obejmuj¹ce okreœlone powiaty w obszarach:
1) Warszawa,
2) warszawski,
3) ciechanowski,
4) ostro³êcki,
5) siedlecki,
6) Delegatura Radomska.

2. Wykaz rejonów wyborczych, o których mowa w ust. 1,
stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,
sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska
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Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie,

Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,

Wydzia³ Medyczny Collegium Medicum UKSW

zapraszaj¹ na X Konferencjê Ochrony Zdrowia

17 kwietnia 2021 r.

Patronat honorowy: rektor Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

BÓL I CIERPIENIE – OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI
CIĄŻA PATOLOGICZNA. DIAGNOSTYKA I TERAPIA WAD PŁODU.

online  na platformie Cisco Webex Meetings o godz. 10.00

Zapisy na konferencjê i certyfikaty uczestnictwa w niej w formie elektronicznej

prosimy zg³aszaæ pod adresem: paterdarek@wp.pl

W imieniu komitetu naukowo-organizacyjnego

ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW,

dr n. med. Mieczys³aw Szatanek, ORL w Warszawie

BÓL I CIERPIENIE – OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI
CIĄŻA PATOLOGICZNA. DIAGNOSTYKA I TERAPIA WAD PŁODU.

SĄDY OKRĘGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM POSZUKUJĄ KANDYDATÓW
DO PEŁNIENIA FUNKCJI LEKARZA SĄDOWEGO LUB BIEGŁEGO SĄDOWEGO.

Lekarze specjaliści
zainteresowani wykonywaniem czynności
lekarza sądowego lub biegłego sądowego

proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń
listownie do sekretariatu

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

sekretarz@oilwaw.org.pl
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W ka¿dym miejscu i czasie, i w ka¿-

dym œrodowisku, mieœcie, gminie s¹

ludzie, którzy – pod¹¿aj¹c za wier-

szem Leopolda Staffa – pozosta-

wiaj¹ po sobie nie tylko „œlady na

piasku i krêgi na wodzie”. Tacy ludzie zostaj¹ w pamiêci

wielu, pozostawiaj¹ po sobie konkretny dorobek i osoby,

które kontynuuj¹ ich dzie³o. Oni sami na ogó³ nie myœl¹,

¿e robi¹ coœ nadzwyczajnego, wykonuj¹ swoj¹ pracê i ¿yj¹

wed³ug w³asnego systemu wartoœci. A jednak towarzyszy

im ogólny szacunek i d³ugoletnia pamiêæ utrwalona w oby-

watelskich inicjatywach. Cenne i barwne wspomnienia

o nich ¿yj¹ w œrodowisku.

Takim cz³owiekiem by³ lekarz Zbigniew Koprowski, któ-

rego warto wspomnieæ w 30. rocznicê œmierci. Urodzi³ siê

2 listopada 1929 r. w Czernikowie. Szko³ê podstawow¹

i liceum ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Lipnie w 1950.

W tym samym roku rozpocz¹³ studia na Wydziale Lekar-

skim Akademii Medycznej w Warszawie. Ju¿ wówczas

ujawni³ siê Jego talent spo³ecznikowski. W czasie studiów

dzia³a³ w Komisji Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Pol-

skich w Radzie Mieszkañców Domów Studenckich. By³

równie¿ sekretarzem Wydzia³owej Komisji Przyjêæ na Stu-

dia. Lata 50. to nie by³y ³atwe czasy i dzia³alnoœæ spo³ecz-

na wi¹za³a siê czêsto ze stygmatyzacj¹, koniecznoœci¹ kon-

formizmu i dokonywania trudnych wyborów. Jednak jeœli

ktoœ ma potrzebê dzia³ania na rzecz innych, zawsze znaj-

dzie dla siebie pole do aktywnoœci spo³ecznej.

Zbigniew Koprowski uzyska³ dyplom na Wydziale Lekar-

skim w 1955 r. i podj¹³ pracê w Szpitalu Powiatowym

w Gostyninie na Oddziale Chirurgicznym. Lekarz to bar-

dzo specyficzny zawód, ciesz¹cy siê du¿ym zaufaniem spo-

³ecznym, ale te¿ nios¹cy wiele wyzwañ wymagaj¹cych od

cz³owieka wysokiego poziomu odpowiedzialnoœci, czêsto

balansowania na pograniczu ryzyka. To profesja, która wy-

maga nieustannego kszta³cenia i dokszta³cania siê nie tyko

w ramach formalnych wymogów sta¿u i specjalizacji, ale

te¿ ci¹g³ego doskonalenia swoich umiejêtnoœci i pod¹¿ania

za postêpem medycyny, pojawiaj¹cymi siê nowymi scho-

rzeniami i zagro¿eniami zdrowia i ¿ycia. Z drugiej strony

czêsto trzeba zmagaæ siê – czego dr Koprowski doœwiad-

czy³ szczególnie – z nie najlepszymi warunkami lokalowy-

mi i sprzêtem, który nie zawsze spe³nia standardowe

wymogi. Zbigniew Koprowski jeszcze w Gostyninie zdo-

by³ specjalizacjê I i II stopnia z chirurgii ogólnej. W nie-

spe³na dwa lata po przyjeŸdzie do Gostynina zosta³ dyrek-

torem  Szpitala Powiatowego, gdzie zaj¹³ siê remontem

i rozbudow¹ starego budynku. Nieustannie chcia³ coœ do-

skonaliæ, aby poprawiaæ los pacjentów i warunki pracy per-

sonelu medycznego.

W sierpniu 1966 r. przyst¹pi³ do konkursu na ordynatora od-

dzia³u chirurgicznego i dyrektora szpitala w Soko³owie Pod-

laskim. Konkurs wygra³ i podj¹³ pracê. W zaniedbanym moc-

no budynku po pa³acu Malewiczów, gdzie mieœci³ siê szpital,

rozpocz¹³ remonty i przebudowê. Zadba³ o powiêkszenie ob-

sady lekarskiej i pielêgniarskiej. Zdaj¹c sobie sprawê, jak

wa¿na jest diagnostyka, rozbudowa³ laboratorium. Urucho-

mi³ te¿ punkt krwiodawstwa. Stworzy³o to szansê uchylenia

decyzji o zamkniêciu szpitala, który nie odpowiada³ wielu

wymogom sanitarnym i infrastrukturalnym. Przeprowadzone

remonty podnios³y poziom opieki medycznej mieszkañców

Soko³owa i okolic, jednak placówka nadal nie spe³nia³a wy-

mogów. Dyrektor Zbigniew Koprowski sta³ siê inspiratorem

budowy nowego szpitala, którego oczekiwali lekarze i pa-

cjenci. Po wielu perturbacjach, zwi¹zanych z brakiem mate-

ria³ów budowlanych i wykoñczeniowych, ogromnym wysi³-

kiem kadry medycznej i w³adz powiatu soko³owskiego szpital

zosta³ oddany do u¿ytku w 1985 r. Zbigniew Koprowski spra-

wowa³ w nim funkcjê ordynatora, du¿ego jak na tamte cza-

sy, 80-³ó¿kowego oddzia³u.

W swojej pracy wykazywa³ siê wysokim poziomem wiedzy

i umiejêtnoœci, które w zawodzie chirurga s¹ nieocenione.

Swoj¹ postaw¹ fachowca i zaanga¿owanego spo³ecznika dawa³

przyk³ad m³odszym kolegom. Kszta³ci³ m³odych lekarzy, po-

magaj¹c im zdobywaæ kolejne stopnie specjalizacji. Pod Jego

opiek¹ szlify chirurgów zdobywali znani nie tylko w Soko³o-

wie lekarze, którzy przejmowali od starszego kolegi i mistrza

tak¿e wiele cech, które powinny charakteryzowaæ lekarza chi-

rurga, m.in. potrzebê nieustannego doskonalenia wiedzy, ale

te¿ szacunek do ludzi, otwartoœæ i spo³ecznikowskie pasje.

Zawód lekarza stawia przed cz³owiekiem i jego rodzin¹ ogrom-

ne wyzwania. Czêsto brakuje czasu dla rodziny i przyjació³,

bo ktoœ czeka na pomoc. Nocne telefony, skracane urlopy,

œwiêta na dy¿urze, opuszczone uroczystoœci rodzinne. Dr Zbi-

gniew Koprowski stara³ siê jednak sprostaæ równie¿ rodzin-

nym wyzwaniom. Zawsze znajdowa³ czas, aby towarzyszyæ

córce Ma³gorzacie w rozwijaniu jej pasji i talentów. Syn Adam

poszed³ drog¹ ojca i zosta³ uznanym lekarzem. W Soko³owie

Zbigniew Koprowski zakorzeni³ siê na dobre. Tu wybudowa³

dom, w którym do dziœ mieszka Jego ¿ona. We wspomnie-

niach wielu znajomych i przyjació³ Zbigniew Koprowski by³

szanowanym cz³owiekiem, dobrym koleg¹, niezwykle inteli-

gentnym i b³yskotliwym, pe³nym poczucia humoru uczestni-

kiem towarzyskich spotkañ.

Zmar³ w Soko³owie Podlaskim 22 kwietnia 1991 r. Staraniem

wielu ludzi dobrej woli, którzy Go znali i doceniali, podjêta

zosta³a piêkna inicjatywa, aby nadaæ imiê lekarza Zbigniewa

Koprowskiego, który tu ¿y³ i pracowa³, Powiatowemu Szpita-

lowi w Soko³owie Podlaskim. Uroczystoœci nadania imienia

odby³y siê 22 kwietnia 1998 r. Tak zosta³ uhonorowany Ten,

Który stara³ siê dla wspólnego dobra.

Dr n. hum. Aldona Trzpil,

lek. Jaros³aw Puœcion,

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Zbigniew Koprowski
(1929–1991)

WSPOMNIENIA
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Anna Musia³ urodzi³a siê 24 czerwca

1949 r. w Szyd³owcu. Po maturze roz-

poczê³a studia na Wydziale Stomato-

logii AM w Krakowie, który ukoñczy-

³a w 1972 z tytu³em lekarza dentysty.

Pierwsz¹ pracê podjê³a w grudniu 1972 r. w Zespole Opieki

Zdrowotnej w Chrzanowie. 

Po powrocie do rodzinnego Szyd³owca pracowa³a w ZOZ

i wychowywa³a synów. Wspó³pracownicy z tamtego okresu

wspominaj¹ Ankê jako bardzo sumienn¹ lekarkê. Podczas pracy

w Szyd³owcu zdoby³a I stopieñ specjalizacji ze stomatologii ogól-

nej (1981), I stopieñ w zakresie medycyny spo³ecznej (1987)

i dyplom specjalisty II stopnia w dziedzinie protetyki stomatolo-

gicznej w Katedrze Protetyki krakowskiej Akademii Medycz-

nej. Po przeprowadzce do Radomia w 1986 r. rozpoczê³a pracê

w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej na stanowisku

starszego asystenta w Konsultacyjnej Poradni Protetyki, jedno-

czeœnie pe³ni³a obowi¹zki kierownika Wojewódzkiej Pracowni

Protetyki Stomatologicznej. Po reorganizacji placówki, zwi¹-

zanej z likwidacj¹ województwa radomskiego, zosta³a starszym

asystentem w poradni protetyki.

Jej energiê i operatywnoœæ dostrzegli koledzy i kole¿anki ze

œrodowiska, wybieraj¹c J¹ na przewodnicz¹c¹ oddzia³u radom-

skiego PTS w latach 1987–1991. 

Aniê pamiêtamy jako rzetelnego lekarza, dobr¹ i uczynn¹ ko-

le¿ankê. Lekarze dentyœci mogli liczyæ na Jej konsultacje. By³a

oparciem dla wielu osób – kto zwróci³ siê o pomoc czy radê,

nie tylko zawodow¹, móg³ liczyæ na Jej uwagê i wsparcie.

Mia³a wielu znajomych, lubi³a ¿ycie towarzyskie i podró¿e,

chocia¿ nie mia³a na nie zbyt wiele czasu, dziel¹c ¿ycie miê-

dzy Radom i Warszawê, w której mieszkali Jej ukochani

synowie z rodzinami.

Choroba przysz³a nagle i zaskoczy³a nie tylko Aniê, ale i wspó³-

pracowników. Ania nie poddawa³a siê jednak i pracowa³a do

ostatnich dni, bêd¹c ju¿ w trakcie terapii. Zmar³a w Warszawie

30.03.2020 r. Pochowana zosta³a na cmentarzu w rodzinnym

Szyd³owcu. Z uwagi na czas pandemii pogrzeb odby³ siê w œci-

s³ym gronie rodzinnym, kole¿anki i koledzy nie mogli Jej

po¿egnaæ. Na ¿yczenie œrodowiska 21.06.2020 r. w koœciele

œw. Jana (Farze) w Radomiu zosta³a odprawiona po¿egnalna

msza œwiêta.

Ania pozostanie w naszej pamiêci jako osoba niezwykle od-

dana swej pracy, pe³na dobroci i szacunku dla innych ludzi.

Dr hab. n. med. Jerzy Reymond,

Marzena Staniszewska-Kozio³

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy nasz¹ Kole¿ankê

Ewê Zienkiewicz-Komorowsk¹

która odesz³a 4 marca 2021 r.,

specjalistê chirurgii dzieciêcej, wieloletni¹ asystentkê

Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej CSK MSW,

pe³n¹ humoru, troskliw¹ i odpowiedzialn¹ lekarkê

cenion¹ przez pacjentów.

Od 1989 r. by³a zastêpc¹ okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej w OIL w Warszawie.

Kole¿anki i Koledzy z Okrêgowego S¹du Lekarskiego

Anna Musia³
(1949–2020)

 Z wielkim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

dr Ewy Zienkiewicz-Komorowskiej

chirurga dzieciêcego, wieloletniego zastêpcy rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej w OIL w Warszawie.

Osoby niezwykle ¿yczliwej, pe³nej wewnêtrznego ciep³a

i energii, która spo³eczne funkcje pe³ni³a z niezwyk³ym

zaanga¿owaniem i zrozumieniem dla innych.

Nasza Kole¿anka przez wiele lat by³a prawdziw¹

podpor¹ naszego zespo³u. Zawsze s³u¿y³a pomoc¹, by³a

niezwykle kole¿eñska, serdeczna i pe³na optymizmu.

Rodzinie, Bliskim i Przyjacio³om

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³adaj¹

£ukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie,

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

oraz Zespó³ Okrêgowego Rzecznika

Odpowiedzialnoœci Zawodowej.

Dr. Krzysztofowi Makuchowi

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci

Mamy

sk³adaj¹ £ukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie

 oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Naszej Kole¿ance Marcie Zasadziñskiej

wyrazy wspó³czucia z powodu œmierci

Taty

sk³adaj¹ kole¿anki i koledzy z OIL w Warszawie.
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