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P
uls” nie ma nic wspólnego z tablo-

idem, wiêc bez wyrzutów sumienia

mo¿emy trochê „poprzynudzaæ”.

A wraz z nami nasi rozmówcy, eksperci,

felietoniœci. „Nud¹” przygniata nasza

ok³adka. „Nudne” jest zwracanie siê z ko-

lejnymi „nudnymi” sprawami i problema-

mi do izbowego biura „Prawnik dla leka-

rza” i do rzecznika praw lekarza.

Warto by³oby coœ poradziæ na tê „nudê”.

Ale tak systemowo, co do znudzenia na-

sza izba powtarza. Warto coœ poradziæ, bo

inaczej pe³nomocnik ds. zdrowia lekarzy

i lekarzy dentystów OIL w Warszawie „za-

nudzi siê” s³uchaniem wci¹¿ powtarzaj¹-

cych siê historii, których fina³em bywa

za³amanie, wypalenie, na³ogowe siêganie

po alkohol. Poczucie winy? Niezgoda na

przypisywanie winy? Strach?

Oprócz wsparcia psychologicznego i praw-

nego, o którym wspomnia³am (niby mimo-

chodem), izba oferuje m.in. szkolenia dla

lekarzy i lekarzy dentystów bêd¹ce odpo-

wiedzi¹ na aktualne potrzeby i oczekiwa-

nia cz³onków samorz¹du. To np. cykl szko-

leñ online organizowanych wspólnie

z Samorz¹dem Województwa Mazowiec-

kiego „COVID od A do Z”. Zapraszamy

tak¿e na wydarzenia, których – miejmy na-

dziejê – sytuacja epidemiczna nie zablo-

kuje. Wyczekujemy koñca pandemii i po-

wrotu starych, dobrych czasów – sprzed

kilkunastu miesiêcy – gdy ró¿norodne

spotkania izbowe by³y czymœ naturalnym.

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

Wina.
I nawarzone piwo
Czyli rozmowy i wypowiedzi o odpowiedzialności, błędach,

karach, represjach, presji i depresji. W tym numerze „Pulsu”

koncentrujemy się na systemie no-fault, a właściwie na jego braku.

W przestrzeni publicznej raczej nie pojawiają się takie tematy.

Bardziej medialne jest ferowanie wyroków. Medialne są: hejt, nakręcanie spirali, umacnianie

krzywdzących stereotypów, krzykliwe tabloidowe tytuły. Bezpieczeństwo pacjentów, wyciąganie

wniosków ze zdarzeń niepożądanych, racjonalne procedury i dobre prawo – to „nudy”!

Zbli¿aj¹cy siê Dzieñ Matki Lekarki i Dzieñ Ojca Lekarza bêd¹
okazj¹ do oderwania siê od codziennych obowi¹zków i skupie-
nia przez kilka godzin na sobie (dzieci, ma³¿onkowie, partne-
rzy zostaj¹ w domu!).

Dzieciom i pediatrii poœwiêciliœmy uwagê w rubryce „Na prze-
strzeni lat”. Z kolei w innej rubryce, w której co miesi¹c przy-
bli¿amy poszczególne organy, komisje i zespo³y funkcjonu-
j¹ce w naszej OIL, tym razem udowadniamy, ¿e w haœle
#izbadlalekarzy mieœci siê te¿ troska o lekarzy rodziców. W¹-
tek seniorów poruszony zosta³ natomiast w artykule o Domu
Lekarza Seniora.

Mówimy o wolontariacie, o przemocy, o szczepieniach, pla-
cówkach medycznych, o epidemii oraz o tym, o czym mówi-
my w mediach. O tym, co wa¿ne. G³os OIL w Warszawie
w imieniu œrodowiska (odsy³amy do #W_ETERZE) wybrzmie-
wa coraz g³oœniej, coraz czêœciej i coraz szerzej.

Si³¹ samorz¹du jest aktywnoœæ. Trzymaj¹c siê tej zasady, kon-
tynuujemy nasz cykl publikowany we wszystkich tegorocz-
nych numerach „Pulsu” w ramach 100-lecia samorz¹du lekar-
skiego. Przedstawiamy czwart¹ ju¿ dziesi¹tkê dzia³añ.
Prezentujemy równie¿ kolejne informacje dotycz¹ce wybo-
rów. Przed nami bowiem, w przysz³ym roku, zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy. A za nami pierwszy w historii samorz¹du
lekarskiego zdalny Okrêgowy Zjazd Lekarzy. Zjazd stwarza
delegatom przestrzeñ do dyskusji. My przypominamy, ¿e tak¹
przestrzeni¹ dla ka¿dego lekarza z OIL w Warszawie jest
„Puls”. Zachêcamy Pañstwa do dzielenia siê opiniami na
temat publikowanych przez nas materia³ów, zg³aszania pro-
pozycji wa¿nych dla Pañstwa tematów, opowiadania swoich
historii. �

#izbadlalekarzy
#pulsdlalekarzy

„
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£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

Dz
iêkujê za ka¿d¹ motywuj¹c¹

uwagê, za zg³aszanie proble-

mów, które mo¿emy poma-

gaæ rozwi¹zywaæ, za zwracanie siê do nas

z w¹tpliwoœciami, które postaramy siê

rozwiaæ, wyjaœniæ b¹dŸ przekazaæ do w³a-

œciwego adresata. Ostatni zjazd utwier-

dzi³ mnie w przekonaniu, ¿e jako OIL

w Warszawie idziemy w dobrym kierun-

ku. Przed nami jeszcze rok obecnej ka-

dencji. Niezale¿nie od tego, co bêdzie

póŸniej, ten najbli¿szy rok traktujê jak

szansê na realizacjê kolejnych pomys³ów,

inicjatyw wychodz¹cych naprzeciw ocze-

kiwaniom lekarzy.

Z potrzeby zwiêkszenia wp³ywu na de-

cydentów wyp³yn¹³ pomys³ reaktywacji

przy naszej izbie Zespo³u ds. Studiów

Strategicznych. Wypracowane przez ze-

spó³ rozwi¹zania eksperckie maj¹ szan-

sê staæ siê naszym merytorycznym g³o-

sem w walce o lepsz¹ ochronê zdrowia.

Efekty naszej pracy przedstawiamy m.in.

w „Pulsie”. Staramy siê sprostaæ potrze-

bom ró¿nych grup lekarzy – od wkra-

czaj¹cych na drogê zawodow¹ po osoby

na emeryturze. Czerpiemy z tradycji,

DZIŚ I JUTRO

są sytuacje i wydarzenia w pracy w samorządzie zawodowym,

które dobitnie uświadamiają, czym jest samorządność, co jest

jej podstawą. Wszystko zaczyna się od dyskusji, od partnerskiego

traktowania siebie nawzajem, co doskonale widoczne było

m.in. podczas tegorocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Zastosowany w ubiegłym roku obiegowy tryb organizacji zjazdu

nie do końca spełnił nasze oczekiwania, dlatego kolejny zjazd

zorganizowaliśmy w formule zdalnej. Jesteśmy pierwszą izbą

lekarską w historii samorządu, która zorganizowała zjazd w ten

sposób. Izbą, która mimo ograniczeń wynikających z epidemii

stworzyła przestrzeń do rozmów, uwag, interakcji, prezentowania

na żywo tego, co w swojej codziennej działalności izba robi dla

lekarzy.

a jednoczeœnie patrzymy w przysz³oœæ i tym samym zmie-
niamy wizerunek izby. Z takiego po³¹czenia wyklarowa³
siê pomys³ cyklu 100 dzia³añ na 100-lecie aktywnego
samorz¹du.

Planuj¹c poszczególne przedsiêwziêcia mam nadziejê, ¿e nie-
bawem wróci normalnoœæ i relacje izba – lekarz w wiêkszym
stopniu bêd¹ polega³y na bezpoœrednich spotkaniach i kon-
takcie bez ekranów, bez komunikatorów. Pandemia sprawi³a,
¿e w wiêkszym stopniu wykorzystujemy rozwi¹zania pozwa-
laj¹ce na liczniejszy udzia³ w szkoleniach czy konferencjach.
St¹d nacisk naszej izby na organizowanie szkoleñ online dla
kilkuset osób jednoczeœnie. Z pandemii wyci¹gamy wnioski,
wiêc gdy ona minie, niew¹tpliwie nie wycofamy siê z wyko-
rzystywania narzêdzi „wirtualnych”, bêdziemy jednak stale
dostosowywaæ siê do otaczaj¹cej rzeczywistoœci.

Chcia³bym, ¿ebyœmy kolejny rok pracy w izbie zamknêli ze
œwiadomoœci¹, ¿e optymalnie wykorzystywaliœmy wszystkie
narzêdzia (wirtualne, medialne, ale te¿ maj¹ce wymiar real-
nej pomocy), którymi dysponujemy jako samorz¹d.

Zachêcam Pañstwa do aktywnego w³¹czania siê w ¿ycie
samorz¹du i do korzystania z jego oferty. Zaproszenie jest
i bêdzie stale aktualne. Przypominam, ¿e aby na bie¿¹co
dowiadywaæ siê, co robimy, wystarczy zagl¹daæ na nasz¹
stronê internetow¹ oraz obserwowaæ nas w mediach spo-
³ecznoœciowych. �

  3
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SAMORZĄD: 100 NA 100

Lekarze mog¹ korzystaæ z wiedzy prawnej
przekazywanej w filmach autorstwa
dr. n. praw. Rados³awa Tymiñskiego, rad-
cy prawnego. Filmy w ramach wspiera-

nego przez nas cyklu „Prawa lekarzy

w praktyce” systematycznie
publikowane s¹ w serwisie
YouTube i udostêpniane na
stronie OIL w Warszawie.

Wprowadzenie systemu no-fault to jeden
z najwa¿niejszych postulatów œrodowiska
lekarskiego, w zwi¹zku z czym lekarze
z naszej izby pracuj¹ nad za³o¿eniami, któ-
re zostan¹ przekazane decydentom.
Wiêcej w rozmowie na str. 10–13.

1

2

Wspólnie z Samorz¹dem Województwa
Mazowieckiego organizujemy dla lekarzy
kompleksowy kurs online „COVID od A

do Z” dotycz¹cy postêpowania z pacjenta-
mi chorymi na COVID-19 – od objawów
po rehabilitacjê. W sumie przeszkolonych
zostanie 3 tys. lekarzy. W jednym szkole-
niu online mo¿e wzi¹æ udzia³ 450 osób. In-
formacje o terminach i rejestracji zamiesz-
czamy na naszej stronie internetowej.
Szczegó³y – grafika z kodem QR (obok).

3

Dla osób spoza Unii Europejskiej, które
chc¹ wykonywaæ zawód lekarza w Pol-
sce, organizujemy szkolenie „Realia

funkcjonowania polskiego systemu

ochrony zdrowia”. Kurs online planuje-
my na 29 maja, zapisy – od 6 maja.
O pomyœle, który stanowi wyraz wspar-
cia izb lekarskich dla kompetentnych le-
karzy z zagranicy, poinformowaliœmy Mi-
nisterstwo Zdrowia.

4

Nasza izba stale wspó³pracuje z Urzêdem
m.st. Warszawy, który obecnie wprowadza
w regulaminach podleg³ych placówek me-
dycznych zapisy dotycz¹ce szczegó³ów wy-

stawiania zaœwiadczeñ dla pacjentów,

którzy doœwiadczyli przemocy, w tym

przemocy w rodzinie. Wiêcej na str. 34.

6

Publikujemy czwartą dziesiątkę składającą się na 100 działań na 100-lecie samorządu

lekarskiego. Jubileusze to naszym zdaniem świetna okazja do podejmowania kolejnych

inicjatyw. Niniejsze zestawienie uwzględnia m.in. projekty, szkolenia, programy, efekty

zespołowej pracy i wydarzenia. W swoich przedsięwzięciach izba skupia się

na zaspokajaniu aktualnych potrzeb lekarzy.

14 czerwca odbêdzie siê drugie spotkanie
„Operacja równowaga” z cyklu warsztatów
online z pe³nomocnikiem ds. zdrowia psychicz-
nego lekarzy i lekarzy dentystów OIL w War-
szawie. Temat spotkania: Wellbeing – medy-
cyna stylu ¿ycia i work-life balance. Wiêcej na
str. 27.

5

100 dzia³añ na 100-lecie aktywnego

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5/2021 (313)4  
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Zdrowa aktywnoœæ i grill w mêskim gro-
nie to plan na Dzieñ Ojca Lekarza. Spo-
tkanie organizujemy 19 czerwca. Zapisy od
31 maja. Szczegó³y na str. 1.

Przedstawiciele naszej izby zabieraj¹ g³os
w mediach w sprawach wa¿nych dla leka-
rzy i pacjentów. OIL w Warszawie zapra-
szana jest do rozmów i proszona o komen-
tarze dla telewizji, radia, gazet, portali.
Fragmenty wypowiedzi zbieramy dla czy-
telników w rubryce #W_ETERZE. Przez
wypowiedzi oraz ich promowanie dbamy
o budowanie zaufania do zawodu lekarza,
a tym samym o lekarski wizerunek. �

10

Oprac. Renata Jezió³kowska

W naszej izbie dzia³a Zespó³ ds. Matek Le-

karek, który organizuje wydarzenia dla le-
karskich dzieci i ich rodziców, ale te¿ za-
biera g³os w sprawach dotycz¹cych
najm³odszych, ich bezpieczeñstwa, praw
oraz prowadzi akcje spo³eczne i kampanie
internetowe. Wiêcej w rozmowie z prze-
wodnicz¹c¹ zespo³u na str. 28–29.

9

Warsztaty malarskie to jedna z propozycji
Komisji ds. Kultury ORL w Warszawie. Or-
ganizowane s¹ w poniedzia³ki i czwartki
w godz. 11.00–16.00 (czy siê odbêd¹, za-
le¿y od sytuacji epidemicz-
nej). Spotkania s¹ okazj¹ do
doskonalenia umiejêtnoœci,
prezentowania swoich prac
oraz dyskusji.

7

samorz¹du

8
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ORL w Warszawie zdecydowa³a o przeprowadzeniu zaplano-
wanego na 24 kwietnia Okrêgowego Zjazdu Lekarzy zdalnie,
w czasie rzeczywistym, aby mo¿liwe by³y dyskusje. Z uwagi
na obostrzenia zwi¹zane z epidemi¹ zjazd w formie tradycyj-
nej by³ wykluczony, a forma obiegowa nie zaspokaja³aby po-
trzeb organizatorów i delegatów. Dlatego nasza izba, jako je-
dyna, zorganizowa³a zjazd zdalny, który trwa³ szeœæ godzin.

Do przeprowadzenia XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy wyko-
rzystana zosta³a specjalna platforma internetowa, dziêki której
mo¿liwe by³o podjêcie interakcji oraz udzia³ w g³osowaniu. Ka¿-
dy delegat otrzyma³ e-mail z indywidualnym linkiem do plat-
formy, a udzia³ w dyskusji móg³ wzi¹æ, ³¹cz¹c siê telefonicznie.

Otwarcie obrad tego szczególnego, pandemicznego zjazdu za-
czê³o siê prezentacj¹ listy zmar³ych w 2020 r. lekarzy i lekarzy
dentystów z naszej izby. Chwila ciszy trwa³a 10 min. Kolejne
punkty harmonogramu u³o¿one by³y wed³ug standardowych
regu³ stosowanych w przypadku zjazdu stacjonarnego. Po for-
malnym wyborze instytucji zjazdowych – przewodnicz¹cego,
prezydium i komisji zjazdu, przyjêciu regulaminu i porz¹dku
obrad, przedstawiono sprawozdania z dzia³alnoœci w 2020 r.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski przypomnia³
w swoim wyst¹pieniu liczne interwencje w interesie œrodowiska
lekarskiego w zwi¹zku z nadzwyczajn¹ sytuacj¹ w ochronie zdro-
wia, jak¹ wywo³a³a pandemia. Nale¿a³y do nich: ubieganie siê
o zapewnienie œrodków ochrony indywidualnej, stawanie w obro-
nie lekarzy, którzy wbrew prawu kierowani byli do pracy przy
zwalczaniu epidemii, interwencje dotycz¹ce wyp³aty dodatków

covidowych. Prezes wymieni³ tak¿e dzia³ania izby maj¹ce na celu
poprawê sytuacji kole¿anek i kolegów lekarzy i u³atwienie im
pracy – uruchomienie pomocy prawnej, psychologicznej,
mieszkaniowej, akcjê dystrybucji œrodków ochrony indywi-
dualnej przekazanych przez fundacjê Lekarze Lekarzom i wiele
innych. Podkreœli³ te¿ wysi³ki podjête w celu polepszenia
pozycji lekarzy w ochronie zdrowia i zainicjowanie akcji
#Niezapominaj, która mia³a przypomnieæ spo³eczeñstwu po-
stulaty wczeœniejszej kampanii spo³ecznej „Narodowy Kry-
zys Zdrowia” pod has³em „Polska to chory kraj” oraz nieusta-
j¹c¹ mimo pandemii aktywnoœæ poszczególnych komisji i
zespo³ów ORL, a tak¿e rzecznika praw lekarza.

Po sprawozdaniu prezesa ORL w Warszawie zosta³y przedsta-
wione kolejne: okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawo-
dowej, Okrêgowego S¹du Lekarskiego i Okrêgowej Komisji Re-
wizyjnej. Po dyskusji nad wszystkimi czterema dokumentami
niemal jednog³oœnie podjêto uchwa³y o ich przyjêciu.

Dalszy ci¹g zjazdu poœwiêcony zosta³ kwestiom finansów OIL
w Warszawie. Sprawozdanie finansowe z wykonania bud¿etu
OIL w roku 2020 z projektem bud¿etu na rok bie¿¹cy przed-
stawi³ Jan Kowalczuk, skarbnik ORL. Opiniê Okrêgowej
Komisji Rewizyjnej na temat wykonania bud¿etu OIL zapre-
zentowa³a jej przewodnicz¹ca El¿bieta Latoszek-Banasiak.
Nastêpnie zjazd przyj¹³ uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania z wykonania bud¿etu. Przeg³osowane zosta³o udzie-
lenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej za miniony
rok. I tym razem delegaci byli prawie jednog³oœni. Nastêpnie
g³osuj¹cy przyjêli bud¿et na rok 2021. �                         mn

Pierwszy zdalny zjazd w historii samorządu lekarskiego. Choć zdalnie, to z zachowaniem

wszelkich reguł i w warunkach swobodnej dyskusji. 24 kwietnia odbył się XLII Okręgowy Zjazd

Lekarzy w Warszawie.  Okręgowa Rada Lekarska uzyskała absolutorium i został przyjęty

budżet OIL na 2021 r.

XLII Okrêgowy Zjazd Lekarzy
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U
stawa o Funduszu Kompensacyj-

nym (w tym roku ma dotyczyæ

tylko szczepieñ przeciw COVID-

-19, od przysz³ego obejmie wszystkie

szczepienia realizowane w ramach PSO,

prawdopodobnie jednak tylko preparata-

mi finansowanymi ze œrodków publicz-

nych, tak przynajmniej wynika z projek-

tu ustawy przes³anego do konsultacji

publicznych) nie wprowadza zupe³nie no-

wego w polskim prawie rozwi¹zania, ale

je z pewnoœci¹ urealnia. I choæ dotyczy

wy³¹cznie szczepieñ, mo¿e staæ siê „po-

ligonem”, na którym przetestowane zo-

stanie postulowane od lat rozwi¹zanie

problemu, który dotyka i pacjentów, i pra-

cowników medycznych w sytuacji, gdy

dochodzi do niepo¿¹danego zdarzenia

medycznego.

Teoretycznie system, który ma zabezpie-

czaæ pacjentów i gwarantowaæ im wyp³atê

odszkodowania czy raczej rekompensaty za

szkodê poniesion¹ na skutek niezawinione-

go b³êdu medycznego (czyli takiego, który

nie powsta³ w wyniku dzia³ania umyœlne-
go lub ra¿¹cego, zawinionego zaniedbania),
ju¿ w Polsce istnieje i to od niemal dekady.

W 2012 r. zosta³y przecie¿ powo³ane wo-
jewódzkie komisje orzekaj¹ce o zdarze-
niach medycznych. Ich zadaniem jest usta-
lenie, czy zdarzenie medyczne mia³o
miejsce. Nie orzekaj¹ o winie personelu

medycznego czy szpitala, maj¹ stwierdziæ, ¿e dosz³o do nie-
w³aœciwego postêpowania, bo tylko wtedy mo¿na mówiæ
o zdarzeniu medycznym. Propozycjê odszkodowania sk³ada
podmiot leczniczy lub ubezpieczyciel, z którym szpital pod-
pisa³ umowê. Maksymalne odszkodowanie mo¿e wynieœæ 100
tys. z³ w przypadku zaka¿enia, uszkodzenia cia³a lub rozstro-
ju zdrowia, a jeœli dosz³o do œmierci pacjenta – 300 tys. z³.

Jednak nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e komisje siê nie spraw-
dzi³y. B³êdem by³o (pytanie, na ile, parafrazuj¹c materiê, któ-
rej przepisy dotycz¹, niezamierzonym i niezawinionym) okre-
œlenie maksymalnej kwoty odszkodowania, bez okreœlenia
minimum, jakie przys³uguje osobie poszkodowanej lub jej
bliskim. Efekt? Proponowane pacjentom rekompensaty by³y
z regu³y bardzo niskie, a zdarza³y siê wrêcz oœmieszaj¹co ni-
skie – w wysokoœci 1 z³.

G³oœno o koniecznoœci wprowadzenia w Polsce rozwi¹zañ no-
-fault mówili ju¿ poprzedni ministrowie zdrowia, zw³aszcza
prof. £ukasz Szumowski, który wprost przywo³ywa³ przyk³a-
dy pañstw skandynawskich, w których po przejœciu wiele de-
kad temu na system odszkodowañ bez orzekania o winie per-
sonelu znacz¹co zmniejszy³a siê liczba pope³nianych b³êdów.
Jednak praktyka ostatnich lat sz³a w naszym kraju w dok³ad-
nie odwrotn¹ stronê: ju¿ w 2016 r. Ministerstwo Sprawiedli-
woœci pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry (prywatnie, choæ
nie do koñca, bo z wykorzystaniem podleg³ych mu instytucji,
œcigaj¹cego za domniemane b³êdy medyczne lekarzy jego
zdaniem odpowiedzialnych za œmieræ jego ojca) doprowadzi-
³o do powstania wyspecjalizowanych w badaniu b³êdów me-
dycznych zespo³ów prokuratorskich, przenosz¹c do prokura-
tur wy¿szego szczebla wszystkie sprawy dotycz¹ce zgonów
pacjentów. Dwukrotnie podjêto równie¿ próbê faktycznego
zaostrzenia kar za b³êdy medyczne w kodeksie karnym.

MA£GORZATA SOLECKAF
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Czy przepisy wprowadzające Fundusz Kompensacyjny w obszarze szczepień to zalążek syste-

mu no-fault w Polsce? Tego chcieliby pracownicy medyczni, przede wszystkim lekarze, i zna-

komita większość ekspertów. Również rzecznik praw pacjenta podkreśla, że odejście od ści-

gania – na drodze karnej i cywilnej – lekarzy za niezawinione błędy medyczne jest konieczne,

a utrzymywanie obecnego stanu rzeczy to droga donikąd, także z punktu widzenia pacjenta.

O tym, że powstanie Funduszu Kompensacyjnego stanowi krok w stronę systemu no-fault,

mówił już podczas prezentacji założeń projektu minister zdrowia Adam Niedzielski. Dlaczego?

No-fault po polsku
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Ministerstwo Zdrowia oficjalnie od kilku lat twierdzi³o, ¿e
dzia³a na rzecz implementacji w Polsce rozwi¹zañ, które wy-
myœlili Szwedzi, a z powodzeniem zastosowali m.in. Duñczy-
cy. W¹tek systemu no-fault i koniecznoœci jego wprowadze-
nia w polskiej ochronie zdrowia przewija³ siê intensywnie
w debacie „Wspólnie dla zdrowia” (2018–2019), bêd¹cej kon-
sekwencj¹ protestu m³odych lekarzy z jesieni 2017 r. i podpi-
sanego przez nich porozumienia z ówczesnym ministrem zdro-
wia £ukaszem Szumowskim. Nieoficjalnie prof. Szumowski
rozk³ada³ rêce i mówi³, ¿e w Polsce brakuje klimatu politycz-
nego i spo³ecznego przyzwolenia na system no-fault.

Problem polega na tym, ¿e w polskich warunkach jako b³¹d
medyczny czêsto kwalifikowane s¹ powik³ania choroby lub
niezadowalaj¹ce wyniki leczenia. Brakuje równie¿ najwa¿niej-
szego – wiedzy, czyli rejestrów zdarzeñ niepo¿¹danych. Nie
ma rejestru, nie ma analizy, nie ma wyci¹gania wniosków, trud-
no wiêc unikaæ kolejnych zdarzeñ niepo¿¹danych i kó³ko siê
zamyka. Mowa oczywiœcie o rozwi¹zaniach systemowych, bo
w poszczególnych placówkach rozwi¹zania dotycz¹ce wpi-
sów do rejestru s¹ z lepszym lub gorszym skutkiem wdra¿a-
ne. Czêsto z gorszym: wpisanie do rejestru wymaga przyzna-
nia, ¿e dosz³o do niepo¿¹danego zdarzenia, co z kolei mo¿e
otwieraæ drogê do odpowiedzialnoœci pracowników medycz-
nych, wiêc lepiej do rejestru niczego nie zg³aszaæ. Co wiêcej,
jedn¹ z przyczyn zmniejszania siê liczby chêtnych na specja-
lizacje zwi¹zane z wiêkszym ryzykiem powik³añ i niepowo-
dzeñ medycznych jest w³aœnie system oparty na szukaniu win-
nych. Dotyka to przede wszystkim ginekologii i po³o¿nictwa
oraz chirurgii. Roœnie, o czym mówi¹ sami lekarze, niebez-
pieczeñstwo rozwoju „medycyny asekuracyjnej”, czyli wy-
bierania metod leczenia bezpiecznych z punktu widzenia le-
karza, a niekoniecznie optymalnych dla pacjenta. Podjêcie
ryzykownej decyzji, jeœli stawk¹ jest z jednej strony ¿ycie

chorego, z drugiej spokój, a mo¿e i wolnoœæ lekarza ze wzglê-
du na obowi¹zuj¹ce przepisy i „brak spo³ecznego przyzwole-
nia oraz klimatu politycznego” dla systemu no-fault, staje siê
coraz trudniejsze.

A jak to robi¹ ci, którym siê uda³o stworzyæ system uznawany
za wzorcowy? System oparty na zasadzie no-fault wprowadzo-
no w Szwecji w latach 70. ubieg³ego wieku. Wszystkie pla-
cówki medyczne w tym kraju wykupuj¹ obowi¹zkowe ubez-
pieczenie na rzecz pacjentów. Gdy dojdzie do niepo¿¹danego
zdarzenia medycznego, nie trzeba orzekaæ, z czyjej winy nast¹-
pi³o. Wystarczy udowodniæ, ¿e mia³o miejsce i pacjent poniós³
szkodê. Pacjent otrzymuje rekompensatê, a osobno trwa anali-
za zdarzeñ, które doprowadzi³y do powstania szkody. Szuka
siê odpowiedzi na pytanie, jak to siê sta³o, ¿e „coœ posz³o nie
tak”. Klasyczna sytuacja win-win: pacjent szybko otrzymuje
odszkodowanie, a znalezienie odpowiedzi na pytanie o przy-
czynê lub przyczyny niepo¿¹danego zdarzenia w bardzo wielu
przypadkach pozwala unikn¹æ powtórek w przysz³oœci.

Wed³ug ró¿nych szacunków wprowadzenie w ochronie zdro-
wia systemu no-fault kosztowa³oby kilkadziesi¹t, maksymal-
nie zaœ – 100 mln z³ rocznie.

W jaki sposób Fundusz Kompensacyjny mo¿e otworzyæ pole
dla kolejnych kroków we wprowadzaniu systemu no-fault?
Chodzi przede wszystkim o przetestowanie rozwi¹zania prze-
niesienia procedur do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nieko-
niecznie w tym roku, bo powik³añ po szczepionce covidowej
nie bêdzie zbyt wiele. Otwarcie Funduszu Kompensacyjnego
na wszystkie (niemal) szczepienia obowi¹zkowe zwielokrot-
ni jednak tê liczbê i poka¿e chocia¿by, ile faktycznie musi
trwaæ ca³a procedura (zapewne w przypadku zdarzeñ medycz-
nych niezwi¹zanych ze szczepieniami bêdzie d³u¿sza). �

Jedną z przyczyn zmniej-

szania się liczby chętnych

na specjalizacje związane

z większym ryzykiem powikłań

i niepowodzeń medycznych

jest właśnie system oparty

na szukaniu winnych.
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Jakie znaczenie dla lekarzy i pacjen-

tów ma idea no-fault? Jak t³uma-

czyæ decydentom, ¿e warto wprowa-

dziæ taki system?

M
yœlê, ¿e trzeba wyjœæ od

stwierdzenia: Salus aegroti
suprema lex. W tej chwili pa-

cjent, który uwa¿a, ¿e w zwi¹zku z le-
czeniem dozna³ uszczerbku na zdrowiu,
ma du¿o œcie¿ek do wyboru, choæ nie
jest to wybór prosty. Mo¿e zwróciæ siê
do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzeka-

nia o Zdarzeniach Medycznych, zdecy-
dowaæ siê na postêpowanie przed ubez-
pieczycielem lekarza lub przed s¹dem
w procedurze karnej b¹dŸ cywilnej.
Pragmatyzm powoduje, ¿e pacjenci nie-
stety zaczynaj¹ zazwyczaj od drogi kar-
nej – nie wi¹¿e siê to dla nich z koszta-
mi, a ciê¿ar zebrania dowodów
spoczywa na prokuraturze. Gdyby wy-
brali postêpowanie cywilne, musieliby
ponieœæ koszty i sami zbieraæ dowody.
Wspomniane komisje, mimo ¿e orzekaj¹
i sprawnie zbieraj¹ dane, nie maj¹ wp³y-

wu na wyp³atê odszkodowania. Od kil-
ku lat bowiem ubezpieczenia od zdarzeñ
medycznych, niezale¿ne od OC, nie s¹
obowi¹zkowe, a stanowi³y jedyn¹ pod-
stawê wyp³aty odszkodowania w przy-
padku orzeczenia komisji o zdarzeniu.
Na palcach jednej rêki mo¿na policzyæ
podmioty w ca³ym kraju, które zawar³y
to ubezpieczenie. Dlatego pacjent po
uzyskaniu orzeczenia komisji musi
z zebranym materia³em kierowaæ siê do
s¹du. Ma wiêc wybór – drogê kosztown¹
i niepewn¹, tj. proces cywilny, albo cza-

Ser szwajcarski
a polski system

Dziury a błędy. W serze

a w systemie. Plastry

a wielowarstwowość

problemów. O systemie

no-fault w medycynie,

perspektywie lekarza

i pacjenta z Piotrem

Pawliszakiem, zastępcą

sekretarza ORL w Warsza-

wie, przewodniczącym

Zespołu ds. Reformy

Systemu Zgłaszania

i Rejestrowania Zdarzeń

Niepożądanych i Szkód

w Ochronie Zdrowia

przy Naczelnej Radzie

Lekarskiej, rozmawia

Renata Jeziółkowska.
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soch³onn¹, ale bezkosztow¹, choæ nadal
niepewn¹, czyli proces karny (sprawy
o tzw. b³êdy medyczne trwaj¹ latami, co
jest niekorzystne dla obu stron). Nie-
dawne zmiany w zakresie odpowiedzial-
noœci bieg³ych nie sprzyjaj¹ ich po-
zyskiwaniu, co przyczynia siê do
przewlekania postêpowañ. Ten system
obecnie nikogo nie satysfakcjonuje. Pa-
cjent tkwi w batalii s¹dowej i ponosi
dalsze koszty, zamiast uzyskaæ odszko-
dowanie, by móc wróciæ do normalne-
go ¿ycia, pracy, rozpocz¹æ rehabilitacjê
lub kontynuowaæ leczenie.

Krótko mówi¹c, system no-fault

by³by korzystny dla pacjenta?

Tak. Przenosi on ciê¿ar sprawy z ko-
niecznoœci udowodnienia komuœ winy
na stwierdzenie zwi¹zku miêdzy
opiek¹ medyczn¹ a uszczerbkiem na
zdrowiu. W efekcie lekarz i pacjent
mog¹ stan¹æ po tej samej stronie spo-
ru, by kontynuowaæ walkê z chorob¹
i jej ewentualnymi powik³aniami, a nie
przeciw sobie. Zdarzenie takie nie
przeradza siê w bataliê s¹dow¹, pod-
czas której pacjent musi atakowaæ le-
karza po to, ¿eby uzyskaæ odszkodo-
wanie, a lekarz musi siê broniæ, bo na
szali jest jego bezpieczeñstwo finan-
sowe, zawodowe i osobiste. Myœlê, ¿e
na system no-fault nale¿y patrzeæ
przez ten w³aœnie pryzmat – walki
wespó³, a nie przeciw sobie.

Czy omawiany system zwiêksza

mo¿liwoœci leczenia i lekarzowi

³atwiej podejmowaæ ryzykowne,

ale potrzebne decyzje?

W mniejszym stopniu zagra¿a uprawia-
niem „medycyny asekuracyjnej”. Jed-
nak problemem jest brak kultury bez-
pieczeñstwa. Mamy wrêcz poczucie
zastraszania, bo tak naprawdê od wy-
kazania winy medyka zale¿y to, czy pa-
cjent dostanie odszkodowanie. Staty-
styki wskazuj¹ jednak, ¿e tylko oko³o
7 proc. spraw s¹dowych o b³êdy me-
dyczne koñczy siê aktami oskar¿enia.
Czyli 93 proc. tych spraw to marno-
trawstwo publicznych pieniêdzy, cza-
su sêdziów i prokuratorów oraz zdro-
wia pacjentów i medyków. My nie
stanowimy zagro¿enia dla bezpieczeñ-
stwa publicznego.

Nie mogê pogodziæ siê z tym, ¿e posta-
wiono nas na równi z suterenami, mafi¹
i hakerami. Przynajmniej to sugeruje po-
wo³anie w prokuraturach specjalnych
komórek zajmuj¹cych siê b³êdami me-
dycznymi. Nie rozumiem tych prioryte-
tów. Chcê równie¿ zwróciæ uwagê na
potencja³ s¹dów lekarskich, które po-
wsta³y po to, by odci¹¿yæ s¹dy powszech-
ne. Uczestniczy³em kiedyœ w spotkaniu
samorz¹dowym, na którym pani proku-
rator, mówi¹c o roli bieg³ych, stwierdzi-
³a: – Nie oszukujmy siê, w Polsce wyroki
w sprawach o b³êdy medyczne wydaj¹
lekarze. Sêdziowie nie maj¹ przecie¿
wystarczaj¹cej wiedzy specjalistycznej,
aby samodzielnie oceniæ przes³anki me-
rytoryczne. Nota bene, równie¿ s¹dy le-
karskie musz¹ niekiedy posi³kowaæ siê
opiniami bieg³ych, co najlepiej ilustruje
stopieñ trudnoœci orzeczniczej. Jednak za
poœrednictwem s¹du lekarskiego nie mo¿-
na uzyskaæ odszkodowania, wiêc dobrym
pomys³em jest rozdzielenie œcie¿ek od-
powiedzialnoœci zawodowej i odszkodo-
wawczej. Dziêki temu znikn¹ obawy
przed konsekwencjami zg³aszania zda-
rzeñ medycznych. Rzetelne raportowanie
b³êdów jest podstaw¹ bezpieczeñstwa
systemu. Ale to czasoch³onny proces, któ-
ry w modelu idealnym powinien dopro-
wadziæ do rozebrania ca³ego systemu
ochrony zdrowia na czynniki pierwsze.
Oczywiœcie, w znaczeniu analitycznym.

Niestety, nie wiemy, ile jest b³êdów
medycznych. Opieramy siê na bardzo
ogólnych danych Unii Europejskiej, któ-
re mówi¹, ¿e zdarzenia medyczne do-
tycz¹ 8–12 proc. hospitalizacji. Nie je-
steœmy w stanie tego zweryfikowaæ
w oparciu o krajowe dane, bo one nie
istniej¹. Odsetek ten oscyluje miêdzy
kilkunastoma doniesieniami medialny-
mi (przypominaj¹cymi lincz) a tymi bli-
sko 10 proc. hospitalizacji rocznie.

Wydaje siê oczywiste, ¿e kluczowe

powinno byæ wyci¹ganie wniosków

na przysz³oœæ. Czy mo¿emy mówiæ

o ryzyku, ¿e obecne rozwi¹zania

systemowe sprzyjaj¹ zatajaniu b³ê-

dów medycznych?

Opieka nad pacjentem jest wieloetapo-
wa, multidyscyplinarna i czêsto rozpro-
szona miêdzy kilkoma podmiotami.
W przypadku b³êdów mamy do czynie-

nia z tzw. efektem sera szwajcarskiego.
WyobraŸmy sobie, ¿e kroimy ser na pla-
sterki i uk³adamy je jeden na drugim.
B³¹d medyczny „zobaczymy” wtedy,
kiedy mo¿emy spojrzeæ na wylot przez
kilka czy kilkanaœcie plasterków.
W wielu przypadkach b³êdy udaje siê
skorygowaæ dziêki temu, ¿e dziury
w kolejnych plastrach nie pokrywaj¹ siê.
Niemniej jednak obecny system na pew-
no nie sprzyja bezpieczeñstwu – ani per-
sonelu, ani pacjentów. Nie wiem, czy na-
zwa³bym to zatajaniem. KEL mówi, ¿e
je¿eli zostanie dostrze¿ony b³¹d, nale¿y
go najpierw omówiæ z lekarzem, który
ten b³¹d pope³ni³. A ka¿dy z nas wie,
jak wiele mamy na co dzieñ sytuacji
„z pogranicza”, trudnych decyzji. Nie-
kiedy dopiero oceniaj¹c retrospektyw-
nie, mo¿emy pomyœleæ, ¿e nale¿a³o po-
st¹piæ inaczej. Tzw. efekt pewnoœci
wstecznej sk³ania do przypisywania nad-
miernej oczywistoœci temu, ¿e decyzje
by³y b³êdne, ale dopiero w sytuacji, kie-
dy znamy efekt koñcowy. To jeden z kla-
sycznych b³êdów poznawczych. Jako
ludzie jesteœmy na to podatni, system
jednak nie powinien byæ. Dysponujemy
danymi, ¿e przyczyny 75–90 proc. b³ê-
dów medycznych tkwi¹ g³êboko w sys-
temie. Nie s¹ im zatem winne pojedyn-
cze osoby, tylko zawiod³o co najmniej
kilka instancji, nast¹pi³a kumulacja nie-
korzystnych zdarzeñ, która doprowadzi-
³a do wyst¹pienia b³êdu.

Co musi siê zmieniæ, ¿eby mo¿na

by³o skupiæ siê na unikaniu b³êdów,

a nie koncentrowaæ na szukaniu

winnego?

Nale¿y zbudowaæ spójny system, który
wzbudzi zaufanie. Taki system bêdzie
efektywny, czyli pozwoli pacjentowi
w krótkim czasie uzyskaæ odszkodowa-
nie, medykom zapewni komfort pracy,
a decydentom wiarygodne dane. Prostej

Zdarzenie takie nie przeradza

się w batalię sądową, podczas

której pacjent musi atakować

lekarza po to, żeby uzyskać od-

szkodowanie, a lekarz musi się

bronić, bo na szali jest jego bez-

pieczeństwo finansowe, zawo-

dowe i osobiste.
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recepty niestety nie ma. Problemem jest
to, ¿e wszystkie podmioty lecznicze
op³acaj¹ obowi¹zkowe ubezpieczenie
OC, a tymczasem z danych Komisji
Nadzoru Finansowego wiemy, i¿ z puli
sk³adek na odszkodowania wyp³acanych
jest oko³o 30 proc. Pozostaje mniej wiê-
cej 70 proc. œrodków, które pacjenci
mogliby szybko uzyskaæ, oczywiœcie
w uzasadnionych przypadkach. Wydaje
siê wiêc, ¿e œrodki finansowe s¹ ju¿ dziœ.
Choæ nale¿y siê spodziewaæ, ¿e stwo-
rzenie szybkiej œcie¿ki uzyskiwania od-
szkodowañ spowoduje wiêksz¹ „szko-
dowoœæ”, tj. koszty dla ubezpieczycieli.
Myœlê przy tym, ¿e ka¿dy z nas zgodzi
siê na urealnion¹ sk³adkê, ¿eby zwiêk-
szyæ komfort swojej pracy i unikn¹æ pro-
cedury karnej. Nie chodzi o to, by leka-
rzy nie obowi¹zywa³o prawo – mamy
rzecznika odpowiedzialnoœci zawodo-
wej z uprawnieniami podobnymi do
uprawnieñ prokuratorów i s¹dy lekar-
skie. Uwa¿am, ¿e te trudne zagadnienia
merytoryczne nale¿y rozwa¿aæ w gro-
nie ekspertów.

Jak kwestia b³êdów medycznych

rozwi¹zana jest w innych pañstwach?

Czy istnieje model wzorcowy,

z którego powinniœmy skorzystaæ?

Wiele mówi siê o Skandynawii, ale s¹
warte uwagi elementy takich systemów
w innych krajach. Nie szukaj¹c daleko:
na Litwie system jest tak skonstruowa-
ny, ¿e pacjent chc¹cy uzyskaæ odszko-
dowanie musi przejœæ procedurê przed-
s¹dow¹. Dopiero po jej wyczerpaniu
mo¿liwe jest wejœcie na drogê s¹dow¹.
Nowa Zelandia ma po³¹czony system
odszkodowañ wypadkowych – medycz-
nych i komunikacyjnych. Tam jednak
pacjent w ramach odszkodowania mo¿e
skorzystaæ tak¿e z finansowania reha-
bilitacji. Wiele krajów ma inne, cieka-
we rozwi¹zania szczegó³owe, co pozwa-
la byæ optymist¹. Zawrzyjmy umowê
spo³eczn¹ i dostosujmy system do po-
trzeb i mo¿liwoœci, czerpi¹c ze spraw-
dzonych wzorców.

W jakim punkcie jesteœmy, jeœli

chodzi o wprowadzenie no-fault?

Chêci s¹ i w œrodowiskach pacjenckich,
i u rzecznika praw pacjenta, rzecznika
praw obywatelskich, w Ministerstwie

Zdrowia, samorz¹dzie lekarskim. Prace
trwaj¹. Obawiam siê jednak, ¿e atmos-
fera polityczna na najwy¿szych szcze-
blach nie do koñca temu projektowi
sprzyja. Mimo to s¹dzê, ¿e nadszed³ czas
dla nas na pokazanie zalet takiego sys-
temu, a jest ich naprawdê du¿o na wielu
p³aszczyznach.

A jak wygl¹da kwestia uwarunko-

wañ prawnych?

Wprowadzenie wojewódzkich komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycz-
nych da³o zielone œwiat³o dla tego kie-
runku. Z powodu nielicznych, lecz zna-
cz¹cych niedoskona³oœci nie zyska³y
jednak szerokiej aprobaty. Uwa¿am, ¿e
ta konstrukcja stanowi dobry szkielet
organizacyjny i prawny, a wprowadze-
nie w nim kilku zmian pozwoli stwo-
rzyæ system, jakiego wszystkie strony
oczekuj¹.

Ten temat nie przebija siê do

dyskusji publicznej. Czêsto

s³yszymy o b³êdach medycz-

nych, o medialnych spra-

wach, ale nie o systemowych

rozwi¹zaniach. Dlaczego ha-

s³o no-fault pozostaje tak

niepopularne?

Niestety, jako spo³eczeñstwo
tkwimy w przeœwiadczeniu, ¿e
za ka¿dy b³¹d odpowiada jed-
na osoba. Ktoœ jest winny, ktoœ
musi zostaæ ukarany, trzeba
wyci¹gn¹æ konsekwencje.
Wydaje nam siê, ¿e to za³atwia problem.
£atwiej oceniaæ, ni¿ próbowaæ zrozu-
mieæ. Tymczasem inne dziedziny – m.in.
psychologia spo³eczna, kryminologia
– dowodz¹, ¿e taki system nie jest efek-
tywny, bo nie poprawia bezpieczeñstwa.
Niezale¿nie jednak od tego, jak repre-
syjny bêdzie system kar, nie wp³ynie on
na czêstotliwoœæ wystêpowania b³êdów
medycznych. Gdyby stworzony zosta³
rejestr, do którego obowi¹zkowo nale-
¿y zg³osiæ ka¿de zdarzenie niepo¿¹da-
ne, a lekarz zg³aszaj¹cy (je¿eli zrobi to
w odpowiednim czasie po zdarzeniu)
uzyskiwa³by pewnego rodzaju immuni-
tet, by³by to doskona³y pocz¹tek kre-
owania kultury bezpieczeñstwa. W lot-
nictwie cywilnym to dzia³a, a samoloty
s¹ najbezpieczniejszym œrodkiem loko-

mocji. Brzmi jak dobry pocz¹tek, praw-
da? Wracaj¹c do systemu kar, pozwolê
sobie przytoczyæ w³asn¹ historiê. Z ra-
cji pe³nionej funkcji zosta³em poproszo-
ny o wyg³oszenie wyk³adu na konferen-
cji prawnomedycznej. Dwa miesi¹ce
przed ni¹ odebra³em telefon: „Dzieñ
dobry, mówi (tu pad³o imiê i nazwisko),
adwokat”. Zanim wyjaœni³o siê, ¿e bê-
dziemy uczestniczyæ w tym samym
panelu i pani mecenas dzwoni³a, by
dowiedzieæ siê, czy nasze prezentacje siê
nie zdubluj¹, ju¿ mia³em wizjê, ¿e kie-
dyœ pope³ni³em b³¹d i teraz czeka mnie
bieganie po prokuraturach i sk³ada-
nie zeznañ. I choæ to doœæ specyficz-
na anegdota, myœlê, ¿e oddaje samo-
poczucie wielu lekarzy. Pracujemy
w systemie, który nas nie wspiera ani
merytorycznie, ani organizacyjnie, ani
psychologicznie, a dŸwigamy na bar-
kach odpowiedzialnoœæ za jego i na-
sze niedoskona³oœci. Ka¿dego dnia sty-

kamy siê z trudnymi przypadkami, nie
zawsze mo¿emy byæ 100-procentowo
pewni diagnozy, któr¹ stawiamy, sku-
tecznoœci wdro¿onego postêpowania,
a o ewentualnym niepowodzeniu mo¿e-
my siê dowiedzieæ wiele miesiêcy póŸ-
niej, po odebraniu pisma z prokuratury.
Pacjentom wydaje siê, ¿e lekarze nie
maj¹ prawa pope³niaæ b³êdów, ale my
jesteœmy tylko ludŸmi, b³êdy s¹ nieunik-
nione. Jedynym skutecznym sposobem
na eliminacjê b³êdów ludzkich mo¿e
okazaæ siê kompletna eliminacja czyn-
nika ludzkiego z procesu udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych.

S¹ okolicznoœci, które niew¹tpliwie

sprzyjaj¹ pope³nianiu b³êdów. Wiado-

mo, ¿e ³atwiej o nie, gdy jest siê prze-

Niezależnie jednak od tego,

jak represyjny będzie system

kar, nie wpłynie on na

częstotliwość występowania

błędów medycznych.

SYSTEM
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mêczonym, obci¹¿onym, gdy czuje siê

presjê, bo trzeba wzi¹æ dodatkowy dy-

¿ur, wiêcej godzin spêdziæ w pracy.

Tymi problemami systemowymi nikt

siê nie zajmuje…

To kwestie, o które toczy siê od kilku
lat batalia zapocz¹tkowana przez
Porozumienie Rezydentów OZZL.
Podnoszone s¹ m.in. sprawy klauzuli
opt-out, urlopu dla poratowania zdro-
wia, nadgodzin, kodeksu pracy, mob-
bingu, organizacji systemu ochrony
zdrowia, systemu szkolenia, wypalenia
zawodowego. Ka¿dy z tych czynników
mo¿na prze³o¿yæ na procenty wzrostu
czêstotliwoœci wystêpowania b³êdów.

Kilka lat temu pewna firma zajmuj¹ca
siê cyberbezpieczeñstwem obliczy³a,
¿e statystyczny pracownik biurowy
pope³nia 112 b³êdów rocznie. Badania
te by³y prowadzone w œrodowisku

Wiadomo, jest etos lekarski, ale te¿

s¹ pewne granice, a spo³eczeñstwo

nie traktuje lekarza jak cz³owieka.

Moim zdaniem to jeden z naszych klu-
czowych problemów. Wielu lekarzy de-
cyduje siê na wyjazd z kraju nie ze
wzglêdu na zarobki. Zostawiaj¹c na
chwilê na boku kwestiê etosu zawodu,
dla nas to normalna praca. Normalna,
w sensie: codzienna.

Z badañ psychologicznych i nad ryn-
kiem pracy wiemy, jakie czynniki wp³y-
waj¹ na stopieñ zadowolenia z pracy.
Wynagrodzenie jest tylko jednym z wie-
lu. Uderzaj¹c¹ ró¿nicê w kwestii podej-
œcia do lekarzy na zachodzie Europy
i w Polsce zobrazowa³a pandemia: we
Francji rz¹d wyp³aci³ premie wszystkim
pracownikom ochrony zdrowia, u nas
mogli oni liczyæ na… oklaski. Smutne,
ale wymowne. W kwestii wynagrodzeñ

zawsze u¿ywa³o siê argumen-
tu etosu lekarskiego jako czyn-
nika, który pozwala³ p³aciæ
lekarzom ma³o. Wszyscy zapo-
minaj¹ o tym, ¿e by³ to wybieg
propagandy komunistycznej,
¿eby trzymaæ lekarzy w szachu.
U¿ywanie go w dzisiejszych
czasach jest kompletnie nieade-
kwatne do sytuacji, a podejœcie
do lekarzy, zarówno spo³eczeñ-
stwa, jak i w³adz, stanowi
g³ówn¹ przyczynê ich wyjaz-
dów zagranicê. Tam, gdzie od
dawna nie funkcjonuje takie
myœlenie.

Pokutuje u nas negatywny stereotyp

lekarza. Czy da siê coœ z nim zrobiæ?

Czy pomo¿e edukacja, m.in. w kon-

tekœcie no-fault, by spo³eczeñstwo

zrozumia³o pewne mechanizmy?

Nie wiem, czy to kwestia edukacji, ra-
czej transparentnoœci. Od tego nale¿a-
³oby zacz¹æ i pokazaæ, ¿e potrafimy do-
strzegaæ w³asne b³êdy i staramy siê
poprawiæ b³êdy systemowe. Niezale¿nie
jednak od tego, jak dobre pomys³y
mamy, ich realizacja zale¿y od podat-
noœci gruntu politycznego. System no-
-fault jest tak dobrym rozwi¹zaniem, ¿e
po wprowadzeniu i kilku miesi¹cach
funkcjonowania nie bêdzie wymaga³
marketingu. Obroni siê sam.

Jaki by³by idealny system?

W³aœciwie uporz¹dkowany i transpa-
rentny. Stawiaj¹cy w centrum pacjenta
i jego potrzeby, przy akceptacji faktu,
¿e odstêpujemy od poszukiwania, a tym
bardziej piêtnowania, winnych. Idealny
system pozwala na szybkie uzyskanie
odszkodowania, w godziwej wysokoœci,
z racjonalnie kalkulowanych sk³adek
ubezpieczeniowych, w których finanso-
waniu partycypuj¹ zawody medyczne,
podmioty lecznicze, Skarb Pañstwa,
a mo¿e i w ma³ym stopniu pacjenci.
Œcie¿ka pozas¹dowa jest obowi¹zkowa
w ka¿dym przypadku, ale zachowana
zostaje instancyjnoœæ – pacjent ma pra-
wo i realn¹ mo¿liwoœæ odwo³ania siê od
orzeczenia. Jednoczeœnie pracownicy
medyczni mog¹ liczyæ na wsparcie psy-
chologiczne, a przyczyny wystêpowa-
nia b³êdów s¹ dog³êbnie analizowane
i prowadz¹ do zmian systemowych, za
które czêœciowo bierze odpowiedzial-
noœæ pañstwo, które lekarzy wykszta³-
ci³o. Nie mo¿emy tkwiæ w swoistym
dualizmie, w którym rz¹dz¹cy przyznaj¹
siê do kszta³cenia lekarzy tylko wtedy,
kiedy wykrzykuj¹, ¿e lekarz wyje¿d¿a-
j¹cy z kraju ma oddaæ pieni¹dze za stu-
dia. Sk¹d milczenie dotycz¹ce tego
kszta³cenia lub nawet dolewanie oliwy
do ognia, gdy zdarza siê b³¹d? Szcze-
gólnie ¿e jedynie niewielk¹ liczbê zg³o-
szonych b³êdów mo¿na przypisaæ wy-
³¹cznie jednej osobie, a z nich tylko
znikomy odsetek wynika z ra¿¹cego nie-
dbalstwa. Ca³¹ resztê stanowi¹ nieza-
mierzone b³êdy (które nawet trudno na-
zwaæ w tym kontekœcie b³êdami per se),
pope³nione mimo najlepszych intencji.

Czy penalizowanie takich przypadków
jest sprawiedliwe spo³ecznie? W literatu-
rze anglosaskiej dominuje pogl¹d, ¿e na-
le¿a³oby jedynie ra¿¹ce niedbalstwo ka-
raæ na zasadach ogólnych, tak¿e wed³ug
przepisów karnych, w pozosta³ych przy-
padkach nie ma to uzasadnienia i nie jest
sprawiedliwe spo³ecznie. Organom pio-
nu odpowiedzialnoœci zawodowej nale-
¿y przywróciæ rolê, któr¹ przypisano
w momencie ich konstytuowania siê. Mój
ulubiony pisarz, Gabriel García Már-
quez, napisa³ w jednej z ksi¹¿ek, ¿e „m¹-
droœæ przychodzi do nas wtedy, kiedy nie
jest ju¿ do niczego potrzebna”. Mamy
okazjê pokazaæ, ¿e jest inaczej. �

biurowym, a nie w szpitalach, gdzie co
chwila urywaj¹ siê telefony, wchodz¹
pacjenci, inni lekarze, pielêgniarki,
gdzie trzeba poprawiæ zlecenie, pacjen-
ta wypisaæ, przyj¹æ, skonsultowaæ, zle-
ciæ leki (po sprawdzeniu poziomu
refundacji, by unikn¹æ kar z NFZ), ba-
dania i wype³niæ tonê innych papierów,
a wszystko w 250. godzinie pracy w da-
nym miesi¹cu, po nieprzespanej nocy,
w sytuacji braków kadrowych. Bojê siê
naszych statystyk…

Czasami mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e

lekarzy kodeks pracy nie obejmuje.

Ka¿dy mo¿e mieæ doœæ, ka¿dy ma

swoje ¿ycie, inne obowi¹zki, czas na

odpoczynek, a od lekarzy wymaga

siê, ¿eby pracowali mimo wszystko.
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ARTUR DROBNIAK
wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Czy system no-fault
to tylko marzenie œciêtej
lekarskiej g³owy?

W
 Europie zdarzenia niepo¿¹dane dotycz¹ oko³o
10 proc. chorych leczonych w szpitalach. Wiêkszoœæ
(blisko 2/3) wynika raczej z niew³aœciwej organi-

zacji z³o¿onego procesu leczenia i z³ego funkcjonowania ze-
spo³ów, a nie z b³êdów ludzkich.

W Polsce od wielu lat trwaj¹ próby stworzenia systemu za-
pewniaj¹cego pacjentom skrócenie drogi do uzyskania odszko-
dowania za niepo¿¹dane zdarzenia medyczne. Od 2012 r. dzia-
³aj¹ wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach
medycznych, ale bilans ich dokonañ jest co najmniej niezado-
walaj¹cy. W 2019 r. do komisji wp³ynê³o 861 wniosków
o ustalenie przebiegu zdarzeñ. Odby³o siê ponad 2800 posie-
dzeñ komisji, wydano 302 orzeczenia o zaistnieniu zdarzenia
i 494 o niezaistnieniu. Propozycja przedstawiona przez szpi-
tale zosta³a przyjêta przez pacjentów zaledwie w 25 sprawach.

Dlaczego w artykule o systemie no-fault piszê o komisjach
maj¹cych potwierdzaæ czyj¹œ winê lub jej brak? System no-
-fault nie mo¿e opieraæ siê jedynie na stwierdzeniu, ¿e nikt
nie ponosi winy i lekarz jest zwolniony z odpowiedzialnoœci.

By stworzyæ w naszym kraju odpowiednie prawo, które usa-
tysfakcjonuje obie strony (pacjentów i personel medyczny),
nale¿y oprzeæ je na trzech filarach:

1. Powo³anym przy NIL Rejestrze Zdarzeñ Niepo¿¹danych
w Medycynie.

a) Do rady rejestru oprócz przedstawicieli zawodów medycz-
nych nale¿y powo³aæ przedstawicieli MZ, organizacji pacjenc-
kich oraz rzecznika praw pacjenta.

b) Powinien istnieæ obowi¹zek raportowania do rejestru
wyst¹pienia zdarzenia niepo¿¹danego, skutkuj¹cy zdjêciem
odpowiedzialnoœci karnej i finansowej z lekarza, który takie
dzia³anie zg³osi.

2. Sformu³owaniu przepisów prawnych nakazuj¹cych zdjêcie
odpowiedzialnoœci karnej i finansowej z lekarza zg³aszaj¹-
cego zdarzenie do rejestru w przypadku, gdy jest ono efek-
tem nieumyœlnego dzia³ania.

3. Stworzeniu Funduszu dla Zdarzeñ Niepo¿¹danych w Me-
dycynie w Polsce.

a) Za jego funkcjonowanie (podobnie jak w przypadku Fun-
duszu Kompensacyjnego) odpowiadaæ powinien rzecznik praw
pacjenta.

b) Wnioski powinny byæ sk³adane elektronicznie, za niewielk¹
op³at¹ wstêpn¹, zwracan¹ w przypadku pozytywnego rozpa-
trzenia wniosku.

c) Z udzia³em ekspertów, krajowych konsultantów, prezesów
towarzystw naukowych, przedstawicieli NRL i RPP nale¿y
opracowaæ taryfikator zdarzeñ niepo¿¹danych w ka¿dej dzie-
dzinie medycyny.

d) Nale¿y uproœciæ procedury wydawania odszkodowañ
pacjentom, których zdarzenia niepo¿¹dane dotycz¹.

e) Wyp³ata odszkodowania powinna automatycznie uniemo¿-
liwiaæ dodatkowe postêpowanie roszczeniowe przed s¹dem
powszechnym.

f) Fundusz powinien byæ finansowany ze sk³adek OC perso-
nelu medycznego, podatku cukrowego, wp³at rz¹dowych np.
w wysokoœci kosztów postêpowañ s¹dowych zwi¹zanych
z medycyn¹ w roku poprzedzaj¹cym wprowadzenie funduszu
oraz kosztów funkcjonowania komisji wojewódzkich. Niewy-
korzystane œrodki z funduszu w danym roku powinny byæ prze-
suwane na kolejne lata.

g) Decyzja potwierdzaj¹ca wyst¹pienie zdarzenia niepo¿¹da-
nego powinna stanowiæ dla pacjenta gwarancjê rehabilitacji
bez kolejki, w ramach œwiadczeñ NFZ.

Przedstawion¹ propozycjê samorz¹du staramy siê rozpo-
wszechniaæ w mediach, wœród ekspertów zajmuj¹cych siê t¹
tematyk¹ oraz, co najwa¿niejsze, uczestnicz¹cych w pracy
rzecznika praw pacjenta i przygotowuj¹cych ustawê o no-fault.
Wierzymy, ¿e zapewnimy wiêksze bezpieczeñstwo medycz-
ne pacjentom tylko przez poprawê jakoœci stosowanych
w ochronie zdrowia procedur i zmniejszenie ryzyka wyst¹pie-
nia zdarzeñ niepo¿¹danych. Przyniesie to równie¿ poprawê
warunków pracy lekarzy i ich relacji z pacjentami, zwiêkszy
zaufanie pacjentów, umo¿liwi compliance w postêpowaniu
pacjenta. Byæ mo¿e dziêki skutecznym rozwi¹zaniom tego typu
unikniemy te¿ rozpowszechniania siê „medycyny asekuracyj-
nej”, co zmniejszy koszty œwiadczeñ (przez ograniczenie liczby
badañ diagnostycznych do niezbêdnych w procesie diagno-
styczno-leczniczym), a pacjenci otrzymaj¹ alternatywn¹ wo-
bec procesu s¹dowego drogê uzyskania zadoœæuczynienia
– w krótszym czasie i wed³ug stworzonego taryfikatora.

Czy decydenci wreszcie dostrzeg¹ na horyzoncie swych legi-
slacyjnych dzia³añ zasadê win-win? �
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WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, wiceprezes ORL w Warszawie

A no bo tak

F
o

t.
 K

. 
B

a
rt

y
ze

l

B
ardzo czêsto rozwa¿am „alter-

natywn¹ rzeczywistoœæ” w na-

szej medycynie. Mo¿e siê

bowiem zdarzyæ, ¿e leczenie chorego

zale¿eæ bêdzie wy³¹cznie od ceny

– w USA otrzyma terapiê X, a w Pol-

sce Y, tylko dlatego, ¿e jest mniej

kosztowna. W Polsce pacjent z cho-

rob¹ nowotworow¹ podczas chemio-

terapii siedzi na niewygodnym krze-

œle w zat³oczonej salce, jest 30. osob¹

w kolejce danego dnia, a w Niem-

czech przy wygodnym fotelu do

chemioterapii stoj¹ œwie¿e kwiaty,

obs³uga proponuje kawê i herbatê.

W USA kobieta ju¿ szeœæ tygodni po

porodzie musi wracaæ do pracy, a w

Polsce mo¿e rok byæ z dzieckiem,

maj¹c p³acone wynagrodzenie.

Wszystko jest relatywne i trzeba mieæ

tego œwiadomoœæ zawsze, gdy szuka

siê najlepszego rozwi¹zania, rozwi¹-

zania ideowego i modelowego.

Bardzo czêsto z „alternatywn¹ rze-

czywistoœci¹” stykaj¹ siê chorzy

onkologicznie. Cytowa³em ju¿ kie-

dyœ statystyki, ¿e w Polsce mniej

ni¿ po³owa nowotworów leczona

jest zgodnie z rekomendacjami

œwiatowymi, bo nie staæ nas na le-

czenie zgodne z najnowsz¹ wiedz¹

medyczn¹, skrojone na miarê, do-

stosowane do konkretnego pacjen-

ta, nowotworu, jego wariantu.

Bardzo często myślę o „alternatywnej rzeczywistości” i poruszam ten temat w prowadzonych

przeze mnie rozmowach. Nazywam nią sytuację, w której jesteśmy świadomi, że może być

inaczej. Przykładowo mogłem się urodzić w Indiach i żyć w slumsach, co przy moim poziomie

wrażliwości pewnie zakończyłoby się samobójstwem. Albo mogłem się urodzić w rodzinie

profesorskiej i mieć od dziecka wpajaną chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy naukowej,

co zaowocowałoby otrzymaniem Nagrody Nobla.

Poniewa¿ zmagam siê ostatnio z umieraniem doœæ bliskiej mi
osoby, w ramach buntu, w ramach solidarnoœci z pacjentami
chorymi na nowotwory, niemog¹cymi liczyæ na najlepsze
leczenie, przerywam w po³owie mój felieton…

Koniec i kropka. Wiêcej tekstu nie bêdzie. Kawa³ek pustej
strony. Tak te¿ bowiem koñczy siê ich ¿ycie. Nagle i z mnó-
stwem niedopowiedzeñ.

�
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PAWE£ WALEWSKI

Polowanie
na czarownice

Czym jest w praktyce klauzula dobrego Samarytanina? Dla lekarzy przeciążonych pracą

w warunkach urągających wszelkim kodeksom i normom oznacza fikcję, która miała być…

głębokim ukłonem w ich stronę.

To
doœæ typowa figura, jak¹ nie-

jednokrotnie w³adza przyjmu-

je wobec lekarzy. K³ania siê

i bije brawo, ale robi to odwrócona ty³em,

okazuj¹c swój faktyczny do nich stosunek.

Propagandowe oklaski, konferencje pra-

sowe pe³ne frazesów o poœwiêceniu, przy-

rzeczenia podwy¿ek, a potem pisane na

kolanie prawo, które w szczegó³ach oka-

zuje siê gwoŸdziem do trumny lub ozna-

cza wycofanie ze z³o¿onych obietnic.

Nie trzeba w tym miejscu przypominaæ po-

wiedzenia, ¿e dobrymi chêciami wybruko-

wane jest piek³o, bo to, co od po-

cz¹tku pandemii powtarza rz¹d

œrodowisku medycznemu, a leka-

rzom w szczególnoœci, jest najlepsz¹

ilustracj¹ zaprzepaszczania szlachet-

nych intencji. Wpisana jesieni¹ do

jednej z covidowych ustaw klauzu-

la dobrego Samarytanina mia³a rów-

nie¿ wychodziæ naprzeciw oczeki-

waniom medyków i stanowiæ dla

nich zabezpieczenie prawne w sy-

tuacjach krytycznych. Innymi s³o-

wy chodzi³o o wy³¹czenie odpowie-

dzialnoœci za czyny zwi¹zane

z podwy¿szonym ryzykiem pomy³-

ki osób wykonuj¹cych œwiadczenia

zdrowotne w okresie epidemii. Ale

zdaniem prawników wysz³a z tego

doœæ nieudolna próba zwolnienia

z odpowiedzialnoœci karnej za uchy-

bienia – dziurawa, doraŸna, która w dodat-

ku nie jest ¿adnym oparciem przed s¹dem.

Czy mo¿na lekarzowi wybaczyæ b³¹d?

Gdzie siê koñczy heroiczna próba ratowa-

nia ¿ycia, a zaczyna przestêpstwo? Uregu-

OPINIE

lowania tych kwestii od lat domaga siê samo œrodowisko me-
dyczne, ale na razie politycy stanowi¹cy prawo nie potrafi¹ so-
bie z tym zadaniem poradziæ. Nic im nie pomaga podsuwanie
przyk³adów z niedalekiej Skandynawii ani z antypodów
(z Nowej Zelandii), wiêc tkwimy w zaklêtym krêgu obwinia-
nia lekarzy albo medycyny, w której nie da siê zaplanowaæ ani
przewidzieæ wszystkiego. W przypadku 80 proc. pozwów z góry
wiadomo, ¿e nie bêdzie mo¿na nikomu przypisaæ niestaranno-
œci, polowanie na czarownice sta³o siê jednak powszechne.

Oczywiœcie, bezkarnoœæ prowadzi do nadu¿yæ „Ale jeœli nie
ukrywasz ani nie wypierasz siê pope³nionych b³êdów, jeœli
pacjenci i ich rodziny wiedz¹, ¿e szczerze nad nimi ubolewasz,
czasem mo¿esz otrzymaæ od nich bezcenny dar przebaczenia”
– zapewnia dr Henry Marsh, wybitny brytyjski neurochirurg,
w wydanej przed kilkoma laty wspomnieniowej ksi¹¿ce „Po
pierwsze nie szkodziæ”. Pisana z pozycji lekarza reprezentu-
j¹cego dziedzinê, w której na stole operacyjnym i poza nim
mo¿e siê wydarzyæ niemal wszystko, jest odbiciem dzisiej-
szej sytuacji w pandemii, kiedy równie¿ wielu lekarzy pracu-
je na granicy ryzyka, z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e tylko w ten
sposób mo¿e uratowaæ czyjeœ ¿ycie.

Mo¿e wiêc pogodziæ siê z tym, ¿e b³êdy s¹ wpisane w dzia³al-
noœæ medyczn¹, i skupiæ na tych ra¿¹cych, a niewynikaj¹cych
z natury profesji? Zawód lekarza ma niestety tê specyfikê, ¿e za
pope³nione b³êdy p³ac¹ pacjenci (gdy Robert Lewandowski kop-
nie pi³kê nie tak jak trzeba, kibice marudz¹ i gwi¿d¿¹, a co by siê
dzia³o, gdyby taka pomy³ka kosztowa³a czyjeœ ¿ycie?). To rów-
nie¿ cena rozwoju medycyny. 40 lat temu nie by³o ryzyka prze-
bicia naczynia podczas rozszerzania têtnic wieñcowych, bo zwy-
czajnie nikt takiego zabiegu nie wykonywa³ i ofiary zawa³u
umiera³y. W wielu dyscyplinach przywracanie zdrowia tysi¹com
chorych odbywa siê kosztem w¹skiej grupy, u której powik³ania
s¹ trudne do przewidzenia lub po prostu wczeœniej nieznane.
A nieraz takie, którym nie mo¿na zapobiec.

Z myœl¹ o takich sytuacjach przyjêto w Polsce klauzulê
o dobrym Samarytaninie, ale tylko na czas pandemii, która
przecie¿ kiedyœ siê skoñczy. I co wtedy? Znów zostaniemy
z niczym? �

40 lat temu nie

było ryzyka

przebicia naczynia

podczas rozszerza-

nia tętnic wieńco-

wych, bo zwyczaj-

nie nikt takiego

zabiegu nie wyko-

nywał i ofiary

zawału umierały.
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Wina
Prof. JERZY BRALCZYK

W naszym systemie pojęciowym nie wszystko jest przejrzyste.

Jedno z ważnych pojęć etycznych, wina, nie ma wyraźnego

statusu ontologicznego. Czy wina to czyn, występek, czasem

błąd – czy raczej konsekwencje tego czynu, jego następstwa?

A może inaczej: to może przyczyna, powód czegoś złego?

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, szczególnie że w naszej świadomości wina kojarzy

się przede wszystkim z czymś, co może powodować albo karę, albo, co też jest rodzajem

kary, wyrzuty sumienia. Za winę człowiek ponosi, powinien ponosić, odpowiedzialność.

Nawet za nieumyślną winę, ale głównie za świadomą. Winny jakiegoś występku

powinien mieć jej poczucie.

J
êzyk i jego metafory wskazuj¹ na wiele aspektów winy.

Jest rodzajem ciê¿aru: winê siê ponosi, bierze na siebie;
mniej uczciwi zwalaj¹ j¹ na innych, zrzucaj¹, sk³adaj¹,

spychaj¹, obci¹¿aj¹ ni¹. I mo¿e byæ z cz³owieka zdjêta. Jest
te¿ rodzajem zapisu: mo¿e byæ zmazana lub zatarta. Jest w
oczywisty sposób z³a: ponoszenie dzieli z takimi sprawami
jak klêska, szkoda, strata, œmieræ, a te¿ z tym, co po niej ma
nast¹piæ, czyli kar¹.

Wina rodzi stan napiêcia, nierównowagi: równowaga mo¿e
byæ przywrócona przez wyznanie winy, a potem ukaranie lub
wybaczenie, odpuszczenie. To powinno nast¹piæ. Powinno?
Kiedyœ mówi³o siê winno, co silniej z win¹ siê kojarzy³o. Jak
mówimy, ¿e coœ powinno siê staæ, to znaczy, ¿e równowaga
bêdzie, gdy to nast¹pi… A jak mówimy, ¿e coœ ju¿ teraz po-
winno byæ („to powinno byæ gdzieœ tu”), czêsto mamy na my-
œli, ¿e tak siê w³aœnie oka¿e, bo ju¿ zapewne jest. Ta równo-
waga jest zatem wpisana w nasze myœlenie o winie i jej
pokrewnych s³owach i pojêciach, nawet rubryki winien i ma
powinny byæ zrównowa¿one.

Wina jest postrzegana jako przyczyna z³e-
go: pytaj¹c, z czyjej winy coœ siê sta³o,
dochodzimy obci¹¿aj¹cej kogoœ prawdy.
Tak jak dobre rzeczy dziej¹ siê dziêki cze-
muœ lub komuœ, z³e – przez coœ lub kogoœ.
Czêsto – przeze mnie. W religii poczucie
winy, wyznawanie winy (moja wina, moja
wina), proœby o odpuszczenie (i odpuœæ
nam) maj¹ funkcjê istotnego stymulatora
czynów – w jednym ze s³owników na
pierwszym miejscu w haœle wina mamy
wrêcz „nastêpstwo przekroczenia praw
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bo¿ych”. Jest wina kategori¹ prawn¹, przyznanie siê do
niej jest zwane „królem dowodów”, a kiedyœ win¹ nazy-
wano wprost karê pieniê¿n¹, co odnotowuj¹ i póŸne s³ow-
niki. To ostatnie znaczenie ma zwi¹zek z czêstym u¿y-
ciem s³owa winny czy te¿ winien w odniesieniu do d³ugu,
zwykle pieniê¿nego.

Winê ponosi siê wzglêdem kogoœ, wobec kogoœ (w tym pra-
wa i Boga), przed kimœ – ale jako kategoria moralna jest
uwewnêtrzniona. Jest przynale¿na winnemu. I mo¿na siê
tylko czasem pocieszaæ, ¿e le¿y poœrodku (nie, ona, tak jak
prawda, le¿y tam, gdzie le¿y), ¿e nikt nie jest bez winy (ina-
czej niech rzuci kamieniem). A cyniczne powiedzenia o szu-
kaniu winnego, który zawsze siê znajdzie, pokazuj¹ mo¿li-
woœæ b³¹dzenia w tym wzglêdzie jako coœ oczywistego.

Pras³owiañska vina wziê³a siê z dawniejszego rdzenia uei-
na, praindoeuropejskie uei- zaœ znaczy³o ‘zd¹¿aæ ku czemuœ’,
zatem i ‘œcigaæ’. Takie œciganie ma zd¹¿aæ, prowadziæ do

wyrównania, równowagi. O wyrównaniu
win mówimy czasem, maj¹c na myœli
sprawiedliwoœæ, a czasem, gdy myœlimy
o zemœcie. Ale prawdziw¹, etyczn¹ rów-
nowagê przywraca uznanie swoich win,
a czêsto – przyznanie siê do nich. A w³a-
œciw¹ te¿ kar¹, pierwsz¹ kar¹, wydaje siê
poczucie winy.

Nie powinno jednak byæ, jak czêsto siê
zdarza, nadmierne. Wtedy równowagê
mo¿na osi¹gn¹æ inaczej, choæ w nie naj-
lepszy sposób: przez wzmo¿one poczu-
cie krzywdy. �

SŁOWA NA ZDROWIE

Wina jest postrzegana

jako przyczyna złego:

pytając, z czyjej winy

coś się stało, docho-

dzimy obciążającej

kogoś prawdy.
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PAWE£ KOWAL

Pandemia i polityka

D
epresja poszczególnych osób pomno¿ona przez

miliony obywateli daje obraz wycieñczonego spo³e-

czeñstwa. Tym bardziej denerwuj¹ uwagi oficjeli,

¿e spo³eczeñstwo jest winne sytuacji. Ludzie maj¹ swój ro-

zum i widz¹, ¿e rozmaite decyzje, np. zamykanie lasów,

nie mia³y sensu. Tymczasem od roku dostaj¹ sprzeczne ko-

munikaty, wiêc sko³owani, szukaj¹ rozwi¹zañ na w³asn¹

rêkê.

Oczywiœcie, pierwsz¹ przyczyn¹ nieszczêœcia jest wirus i jego

mutacje. Za to rz¹d nie odpowiada, nie mia³ na to wp³ywu.

Jednak s¹ jeszcze dwie przyczyny stanu rzeczy, jaki mamy:

organizacja ochrony zdrowia i szerzej – ca³ego aparatu pañ-

stwa w czasie pandemii oraz stan prawny, który to reguluje.

I za to odpowiadaj¹ rz¹d i parlamentarna wiêkszoœæ. Nie ma

powa¿nej rozmowy o walce z epidemi¹ bez dyskusji o tym,

jaka jest polityka w³adz wobec tego problemu. Od kiedy

w dolinach Tygrysu i Eufratu powsta³y przed tysi¹cami lat

pierwsze ma³e miasta i pañstwa, istnieje te¿ polityka, która

jest podstaw¹ rozwi¹zywania problemów kultury, obrony na-

rodowej i ochrony zdrowia te¿ (w dzisiejszej trudnej sytuacji

– tym bardziej).

OPINIE

Dlatego rz¹d powinien reagowaæ. Jeœli nasila siê epidemia,
a nie ma lekarzy – podejmowaæ stosowne decyzje. Przy-
k³ad pierwszy z brzegu: czy teraz jest czas na zdawanie
przez lekarzy rezydentów ustnego Pañstwowego Egzami-
nu Specjalizacyjnego? Czy lekarze nie s¹ potrzebni przy
chorych i nie powinni byæ do dyspozycji dyrektorów szpi-
tali? Kto myœli, jak bêdzie wygl¹da³a w Polsce ochrona
zdrowia po pandemii, skoro Naczelna Izba Lekarska alar-
muje, ¿e rekordowo wielu lekarzy chce wyjechaæ z Polski
i stara siê o praktykê na Zachodzie? Czy powtórzy siê hi-
storia z pielêgniarkami, które gremialnie wyjecha³y z Pol-
ski? Oczywiœcie, pytania o organizacjê ochrony zdrowia
w czasie pandemii mo¿na mno¿yæ. Mo¿na dopytywaæ siê,
dlaczego ktoœ zdecydowa³ o tworzeniu szpitali tymczaso-
wych daleko od macierzystych itd.

Czêœæ problemu z polsk¹ walk¹ z COVID-19 jest zatem spraw¹
polityki. A jeœli polityki, to przede wszystkim w³adz. Sukcesy
w du¿ym stopniu bêd¹ ich sukcesami, ale i do pora¿ek oraz
b³êdnych decyzji te¿ decydenci przyznaæ siê musz¹. I na ko-
niec, zupe³nie szczerze, ¿yczê im, by w tej sprawie pora¿ek
zaliczyli jak najmniej. �

Przebieg pandemii w Polsce okazał się tragiczny w kilku wymiarach. Szczegól-

nie jeśli chodzi o statystyki zachorowań i przypadków śmiertelnych. Polska stała

się na kilka tygodni krajem, w którym prowadzi się rozmowy o bliskich i znajo-

mych leżących pod respiratorami, rozważań, kto przeżyje, a kto nie. W wielu

miastach miesięczne statystyki zgonów skoczyły do poziomu najwyższego

od czasu II wojny światowej. To fatalnie wpływa na społeczeństwo.
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J
ednak wad¹ przyjêtego wówczas

rozwi¹zania, która zreszt¹ ci¹¿y

na systemie do dzisiaj, by³o za-

³o¿enie, ¿e niewykonane œwiadczenia

zostan¹ póŸniej odrobione. Nie wziê-

to pod uwagê, ¿e w us³ugach zdrowot-

nych „nadrabianie zaleg³oœci” nie jest

takie proste. Chocia¿by z uwagi na

ograniczone zasoby rzeczowe i kadro-

we oraz zwi¹zany z tym brak

wolnych mocy przerobowych.

Lekarzy i pielêgniarek mamy

przecie¿ ci¹gle za ma³o, a ob-

ci¹¿enie wielu z nich niezwy-

k³ym wysi³kiem zwi¹zanym

z kolejnymi falami epidemii

z pewnoœci¹ da o sobie znaæ

w przysz³oœci. Podobnie jest

zreszt¹ w niektórych innych

sektorach us³ug. Chyba nikt

nie oczekuje np., ¿e zamkniê-

te przez wiele tygodni hotele

po zniesieniu obostrzeñ bêd¹

przyjmowaæ wiêcej goœci ni¿

maj¹ miejsc noclegowych.

Alternatywê dla zaliczek, nie wcho-

dz¹c w szczegó³y, stanowi³o przyjêcie

na trudny czas pandemii opcji finan-

sowania rycza³towego, niewymaga-

j¹cego póŸniejszego rozliczania

wykonanych œwiadczeñ, zw³aszcza

w szpitalnictwie. W uproszczeniu

chodzi³oby o przejœcie z p³acenia za

us³ugi na finansowanie dzia³ania pla-

cówek. Wszak wiêkszoœæ kosztów

Wprowadzenie zaliczkowego finansowania placówek zdrowotnych było na początku pandemii

krokiem koniecznym. Lockdown i towarzyszące mu ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu

lecznictwa spowodowały znaczny spadek liczby wykonanych świadczeń, zwłaszcza planowych.

Utrzymywanie w tej sytuacji zasady, że płaci się tylko za udzielone świadczenia, skończyłoby się

szybko pustkami w szpitalnych kasach. Łatwo sobie wyobrazić chaos spowodowany brakiem

środków na bieżące wydatki, zwłaszcza na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,

nakładający się na i tak niemałe problemy bezpośrednio związane z epidemią.

MAREK BALICKI
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BEZ ZNIECZULENIA

Finansowanie
rycza³towe

w opiece zdrowotnej, pomijaj¹c nieliczne wyj¹tki, to koszty sta-
³e, nie zale¿¹ od liczby us³ug i s¹ ponoszone tak¿e w okresie,
gdy liczba us³ug siê zmniejsza.

Rok temu mog³o siê wydawaæ, ¿e po kilku miesi¹cach sytu-
acja siê ustabilizuje i wszystko wróci do normy. Jednak po
wakacjach sytuacja okaza³a siê zgo³a inna i nadszed³ czas na
rewizjê pocz¹tkowych za³o¿eñ „awaryjnego” finansowania
lecznictwa, tym bardziej ¿e by³o siê do czego odwo³aæ.

Od ponad dwóch lat testuje-
my rycza³towy sposób finan-
sowania opieki psychiatry-
cznej w ramach pilota¿u
centrów zdrowia psychiczne-
go. Centra obejmuj¹ swoim
dzia³aniem 12 proc. doros³ych
mieszkañców Polski. Dobrze
poradzi³y sobie w pierwszych
tygodniach pandemii. Dziêki
uelastycznionym rozwi¹za-
niom organizacyjnym mog³y
szybko dostosowaæ dzia³al-
noœæ do zmienionych warun-

ków. Centra nie musz¹ te¿ liczyæ punktów i osobodni, bo otrzy-
muj¹ sta³y rycza³t, zale¿ny tylko od liczby mieszkañców
na swoim terenie. Maj¹ w zamian za to obowi¹zek zapewniæ
mieszkañcom opiekê szpitaln¹, dzienn¹, domow¹ i ambula-
toryjn¹. Placówki same te¿ decyduj¹ o podziale œrodków
z rycza³tu.

Rozwi¹zanie to w psychiatrii sprawdzi³o siê ju¿ przed pande-
mi¹, ale tak¿e œwietnie zda³o egzamin w trudnym czasie. Roz-
wa¿aj¹c ró¿ne warianty rozwi¹zañ systemowych na czas
po pandemii, warto wiêc doœwiadczenie centrów zdrowia
psychicznego wzi¹æ pod uwagê. �

Chyba nikt nie oczekuje

np., że zamknięte przez

wiele tygodni hotele

po zniesieniu obostrzeń

będą przyjmować

więcej gości niż mają

miejsc noclegowych.
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Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty spełniła ważny postulat środowiska

medycznego, którego sens można zawrzeć w haśle „płaca

za pracę”. Ustawowe uniemożliwienie odbywania specjalizacji

na podstawie umowy o wolontariat spowodowało jednak,

że przed częścią lekarzy zawisło widmo niedokończenia

specjalizacji.

Co dalej
z wolontariatem?
MICHA£ NIEPYTALSKI

W
sprawie aneksowania umo-

wy cywilnoprawnej, zarów-

no na wys³any przeze mnie

poczt¹ list, jak i wiadomoœæ drog¹

e-mailow¹, nadal nie dosta³am od dy-

rekcji szpitala ¿adnej odpowiedzi”.

„Zarz¹d przychodni twierdzi, ¿e z przy-

czyn finansowych nie jest w stanie mnie

zatrudniæ w ¿adnej formie zwi¹zanej

z wyp³acaniem nale¿noœci finansowej,

dlatego rozwa¿a rozwi¹zanie ze mn¹

umowy i zawieszenie mojej specjaliza-

cji z chirurgii stomatologicznej”.

„Szpital, w którym odbywam specja-

lizacjê, poinformowa³ mnie, ¿e rozwa-

¿a zerwanie umowy cywilnoprawnej,

w wyniku czego utraci³abym miejsce

specjalizacyjne”.

„Obecnie kadry szpitala, w którym ro-

biê specjalizacjê, kontaktuj¹ siê ze mn¹,

sugeruj¹c, ¿e dyrektor mo¿e rozwi¹zaæ

ze mn¹ umowê i stracê miejsce specja-

lizacyjne. Czy to mo¿liwe? Co mogê

zrobiæ w takiej sytuacji?”.

To tylko kilka z oko³o 20 zg³oszeñ bê-

d¹cych konsekwencj¹ przepisów zno-

welizowanej ustawy o zawodach leka-

rza i lekarza dentysty, jakie rozpatruje

rzecznik praw lekarza OIL w Warsza-

wie. Zgodnie z tymi znowelizowany-

mi przepisami, placówki medyczne,

które dotychczas przeprowadza³y szko-

lenia w trybie wolontariatu, maj¹ obo-

wi¹zek aneksowaæ umowy z lekarza-

mi w taki sposób, by przewidywa³y dla

nich wynagrodzenie.

Likwidacja wolontariatu stanowi³a

akt sprawiedliwoœci, o który œrodo-

wisko lekarskie zabiega³o od dawna.

– To by³ temat szeroko dyskutowany
przez ministerialny zespó³ ekspertów
opracowuj¹cy za³o¿enia nowelizacji
ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, którego by³em cz³onkiem. Pa-
nowa³ konsensus w tej kwestii – œro-
dowisko lekarskie by³o przeciwne zdo-
bywaniu specjalizacji  w ramach
wolontariatu. Bardzo trudno pogodziæ
pracê jak na pe³nym etacie – bo tego
wymaga w³aœciwe odbycie specjaliza-
cji – z prowadzeniem innej dzia³alno-
œci zarobkowej. Poza tym podstawo-
wym i oczywistym argumentem jest te¿
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to, ¿e mówimy o wykonywaniu pracy. A za pracê nale¿y siê
wynagrodzenie – wyjaœnia Tomasz Imiela, cz³onek Prezy-
dium ORL w Warszawie. – To przykre, ¿e wolontariat, mo¿-
na powiedzieæ niewolnictwo XXI w., dotyczy³ tak wykwali-
fikowanej grupy zawodowej jak lekarze i tak d³ugo by³
akceptowany spo³ecznie. Zw³aszcza ¿e lekarze pracuj¹cy
na wolontariacie byli bardzo wykorzystywani przez praco-
dawców. Wykonywali specjalistyczne zabiegi, za które nie
otrzymywali wynagrodzenia, na czym z pe³n¹ premedytacj¹
korzysta³y podmioty szkol¹ce – dodaje rzecznik praw leka-
rza OIL w Warszawie Monika Potocka.

Wydawaæ by siê wiêc mog³o, ¿e prawodawcy spe³nili w usta-
wie oczekiwania œrodowiska lekarskiego. Sk¹d zatem proble-
my? Diabe³ jak zwykle tkwi w szczegó³ach.

Bez okresu przejściowego

Likwidacja wolontariatu dla specjalizuj¹cych siê lekarzy by³a
nie tyle wyrazem  dobrej woli polskiego ustawodawcy, ile obo-
wi¹zkiem na³o¿onym na niego przez Uniê Europejsk¹. Prze-
pis znowelizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty to implementacja do prawa krajowego dyrektywy unijnej,
która jednak w detalach budzi zastrze¿enia.

– Niestety, powa¿nym zgrzytem jest fakt, ¿e ustawa nie prze-
widuje okresu przejœciowego. W efekcie przepisy zaczê³y dzia-
³aæ wstecz w stosunku do lekarzy, którzy przed wejœciem
w ¿ycie nowego prawa rozpoczêli specjalizacjê w³aœnie w try-
bie wolontariatu. My proponowaliœmy, by zastosowaæ okres
przejœciowy, ¿eby rozpoczête specjalizacje mo¿na by³o dokoñ-
czyæ bez zmian – wyjaœnia Tomasz Imiela.

Na etapie konsultacji spo³ecznych zastrze¿enia do omawiane-
go przepisu zg³asza³ tak¿e Zarz¹d Krajowy Ogólnopolskiego
Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy, postuluj¹c, by odbywanie
specjalizacji w trybie wolontariatu umo¿liwiæ osobom, które
posiadaj¹ ju¿ inny tytu³ specjalisty. Monika Potocka wyjaœnia,
¿e lekarze, którzy mieli przynajmniej jedn¹ specjalizacjê
i w ramach wolontariatu zdobywali drug¹, robili to w swoim
wolnym czasie i nie wyrabiali godzin wymaganych w danej
specjalizacji, na co podmiot szkol¹cy siê godzi³. Nowe formy
umowy na takie elastyczne podejœcie do wyrabianych godzin
nie pozwalaj¹. – Lekarze ci byli ustabilizowani zawodowo
i mieli inn¹ pracê. Obecnie jedynym rozwi¹zaniem dla nich
jest dwukrotne wyd³u¿enie czasu specjalizacji w celu wyro-
bienia normy godzinowej sta¿y kierunkowych – t³umaczy RPL
OIL w Warszawie.

Reakcja projektodawcy na propozycje ZK OZZL by³a jednak
negatywna. „Przyjêcie zaproponowanego rozwi¹zania ozna-
cza³oby zachowanie obecnego stanu prawnego, w którym w³a-
œciwie wiêkszoœæ lekarzy posiadaj¹cych specjalizacjê i chc¹-
cych kszta³ciæ siê dalej zmuszona jest korzystaæ z wolontariatu.
Nale¿y jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e przepisy dotycz¹ce wolon-
tariatu sta³yby w sprzecznoœci z przepisami unijnymi” – czy-
tamy w za³¹czniku do projektu ustawy dotycz¹cym przebiegu
konsultacji.

Nie ma pieniędzy na umowy

– Problemem, jaki nowe przepisy wywo³a³y, by³o wypowiada-
nie umów o wolontariat przez podmioty szkol¹ce ze wzglêdu
na koszty, jakie musia³yby ponieœæ zgodnie z zapisem znowe-
lizowanej ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – prze-
konuje dr Potocka. Zdaniem Tomasza Imieli brak funduszy
na aneksowanie umów spowodowa³ ba³agan: – Urzêdy woje-
wódzkie zaczê³y siê zwracaæ do lekarzy i ich jednostek, by
zmienili tryb wspó³pracy. Ale wiele placówek nie ma takich
mo¿liwoœci finansowych. To przewa¿nie jednostki o wysokim
stopniu referencyjnoœci – kliniki specjalistyczne, realizuj¹ce
nie specjalizacje podstawowe, ale dodatkowe. Ich sytuacja fi-
nansowa zwykle jest kiepska i trudno sobie wyobraziæ, by na-
gle znalaz³y pieni¹dze na zatrudnienie dodatkowych lekarzy.

Jak rozwi¹zaæ ten problem? Zgodnie z interpretacj¹ nowych prze-
pisów, jakiej dokona³o Ministerstwo Zdrowia na wniosek rzecz-
nik praw lekarza OIL w Warszawie, placówka medyczna reali-
zuj¹ca szkolenie specjalizacyjne lekarza w ramach umowy
o wolontariat nie mo¿e rozwi¹zaæ takiej umowy, jeœli nie zachodz¹
okolicznoœci œciœle okreœlone w ustawie. Kwestie braku pieniê-
dzy nie nale¿¹ do takich okolicznoœci. „Uznanie mo¿liwoœci wy-
powiedzenia umowy o szkolenie specjalizacyjne mog³oby pro-
wadziæ do przekreœlenia wysi³ków lekarza, który z sukcesem
przeszed³ trudne postêpowanie kwalifikacyjne, a tak¿e do strat
spo³ecznych, wynikaj¹cych z nieukoñczenia specjalizacji przez
lekarzy, zamkniêcia mo¿liwoœci dalszego kszta³cenia oraz prze-
kreœlenia zaliczonych przez nich sta¿y i kursów, z czym wi¹¿e
siê utrata œrodków finansowych poniesionych przez lekarzy
w trakcie szkolenia, np. z tytu³u op³at za hotele i przejazdy”
– wyjaœni³o ministerstwo w piœmie do Moniki Potockiej.

Jeszcze nie jest za późno

Jakie bêd¹ konsekwencje, jeœli placówka zdecyduje siê na roz-
wi¹zanie wspomnianej umowy? Utraci miejsce szkoleniowe.
Byæ mo¿e jest to koszt, jaki czêœæ z nich zdecyduje siê po-
nieœæ w obliczu braku mo¿liwoœci finansowania nowych
umów. – Natomiast lekarzom – zgodnie z zapewnieniem mini-
sterstwa – zostan¹ zaproponowane miejsca w innej jednostce
szkol¹cej – t³umaczy Monika Potocka. Oby siê rzeczywiœcie
znalaz³y. W przeciwnym razie konsekwencje poniesie ca³y
system, w którym wszak brakuje lekarzy specjalistów.

Pewn¹ alternatyw¹ mog³oby byæ przejêcie kosztów anekso-
wania umów przez Ministerstwo Zdrowia, które przecie¿ fi-
nansuje umowy rezydenckie. Ale by³oby to w jakimœ sensie
przelewanie z pustego w pró¿ne. – W systemie w ogóle dra-
matycznie brakuje pieniêdzy. Dlatego wydaje mi siê, ¿e opty-
malnym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie przepisu mówi¹-
cego o tym, ¿e specjalizacje rozpoczête w trybie wolontariatu
przed wejœciem w ¿ycie nowelizacji ustawy mog¹ byæ w ten
sposób zrealizowane do koñca. S¹dzê, ¿e ci¹gle jeszcze nie
jest za póŸno, by takie rozwi¹zanie uchwaliæ. W koñcu wy-
dzia³y zdrowia urzêdów wojewódzkich by³y zajête pandemi¹
i jeszcze nie wszêdzie zajê³y siê spraw¹ wolontariatu – podsu-
mowuje Tomasz Imiela. �
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W
styczniu na ³amach „Gazety Wyborczej” zosta³ opu-

blikowany artyku³ „Gdy przyszed³ COVID, umie-

rali lekarze z Wo³oskiej”, opisuj¹cy sytuacjê

w Domu Lekarza Seniora na warszawskim Mokotowie. Tekst

zawiera³ krytyczne wypowiedzi osób zwi¹zanych z placówk¹

– by³ej pracowniczki oraz krewnej jednej z pensjonariuszek.

Mówiono nie tylko o niedostatecznej opiece, ale tak¿e o z³ej

atmosferze i problemach organizacyjnych DLS.

K³opoty kadrowe by³y powa¿ne. Dyrekcja placówki zwróci³a

siê nawet do wojewody o skierowanie do pracy personelu

medycznego, by zapewniæ obs³ugê pensjonariuszy.

„O wsparcie kadrowe dla DLS poprosi³am mailowo wojewo-
dê dr. Konstantego Radziwi³³a 26 listopada 2020 r. Przes³a-
³am je równie¿ do wiadomoœci Panu Prezesowi, Ministerstwu
Zdrowia oraz Okrêgowej Izbie Lekarskiej i Warszawskiej Izbie
Pielêgniarek i Po³o¿nych. Wszystkie szpitale, ZOL-e, DPS-y

Trudne chwile
w Domu Lekarza Seniora

mia³y wówczas braki personelu, wiêc wsparcie kadrowe dla
nas niestety nie nadesz³o. W takiej sytuacji osobiœcie wraz
z prze³o¿on¹ (ona tak¿e pracowa³a na dy¿urach nocnych i 24-
-godzinnych) pomaga³yœmy w pracy przy seniorach codzien-
nie po 12–14 godz., by³yœmy wyczerpane, a¿ same zosta³yœmy
zara¿one” – pisa³a w wyjaœnieniach przes³anych prezesowi
Naczelnej Rady Lekarskiej dyrektor placówki Jolanta Czer-
niak. Praca dyrektor mia³a charakter profesjonalnej opieki nad
pacjentami, gdy¿ jest ona z zawodu pielêgniark¹. Jej dzia³a-
nia w tym trudnym okresie wspomina Piotr Wasilewski, pre-
zes Fundacji Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Pro
Seniore: – Pani dyrektor by³a wtedy rzeczywiœcie w stanie
skrajnego wyczerpania, bo w zwi¹zku z niedostatkami kadry
sama siê rzuci³a w wir pracy z podopiecznymi.

Z czasem ognisko epidemii uda³o siê wygasiæ, niestety nie
bez ofiar, ale nie zlikwidowano problemów, które by³y nieza-
le¿ne od kryzysu zwi¹zanego z koronawirusem, pandemia

Dom Lekarza Seniora to placówka, o której wiedzą przede wszystkim inni lekarze. Jeśli infor-

macje o niej przebijają się do świadomości społeczeństwa, to znaczy, że musiało się tam

wydarzyć coś wyjątkowego. Niestety, o placówce stało się głośno poza środowiskiem lekarskim

na początku tego roku z powodu tragicznej sytuacji, jaka miała tam miejsce w związku z poja-

wieniem się ogniska koronawirusa. Przy tej okazji w przestrzeni publicznej była mowa o wcze-

śniejszych kłopotach DLS, na które środowisko lekarskie zwracało uwagę od dłuższego czasu.

MICHA£ NIEPYTALSKI
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tylko je uwypukli³a. „Z biegiem lat g³ównym has³em przy-
œwiecaj¹cym dzia³aniom kierownictwa DLS sta³y siê oszczêd-
noœci. Oszczêdzano g³ównie na zatrudnieniu personelu pomoc-
niczego. W ramach nowych porz¹dków dosz³o do po³¹czenia
poszczególnych funkcji, np. jedna pracownica zosta³a skiero-
wana do obs³ugi zarówno pralni, jak i magazynu” – to frag-
ment pisma przedstawiaj¹cego realia funkcjonowania DLS,
które dotar³o m.in. do naszej izby.

Mokotowski dom jest otwarty dla lekarzy z ca³ej Polski, jed-
nak z powodu lokalizacji pozostaje pod szczególn¹ opiek¹ Izby
Lekarskiej w Warszawie. Bez wzglêdu na epidemiê OIL
w Warszawie nieustannie stara siê dzia³aæ na rzecz kole¿anek
i kolegów – jego mieszkañców. Izba zaniepokojona g³osami
krytycznymi dotycz¹cymi dzia³ania DLS poprosi³a ministra
zdrowia o kontrolê. Inne mo¿liwoœci s¹ jednak ograniczone,
gdy¿ placówka podlega Ministerstwu Zdrowia. Wp³yw
samorz¹du zawodowego na jej dzia³anie jest niewielki.
Wprawdzie przy MZ funkcjonuje Rada Spo³eczna Domu
Lekarza Seniora, jednak jej wiêkszoœæ stanowi¹ przedstawi-
ciele resortu. Jedno miejsce przypada przedstawicielowi
Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, jedno przedstawi-
cielowi Naczelnej Rady Lekarskiej. Jest nim El¿bieta Rusiec-
ka-Kucza³ek. Izba rozmawia oczywiœcie z ministerstwem za-
równo za poœrednictwem prezydium rady, jak i Fundacji Pro
Seniore. Niestety, s¹ to próby zaradzenia problemom bliŸnia-
czo podobnym do tych, jakie w relacji z w³adzami pañstwa
izba stara siê rozwi¹zaæ w kontekœcie funkcjonowania syste-
mu ochrony zdrowia. To problemy wynikaj¹ce przede wszyst-
kim z braku œrodków z bud¿etu pañstwa oraz kurcz¹cej siê
liczby przedstawicieli zawodów medycznych.

Z pustego w próżne

Dyrektor placówki nie chcia³a odpowiedzieæ na przes³ane przez
„Puls” szczegó³owe pytania o sytuacjê kadrow¹, finansow¹,
wydatki, ocenê wspó³pracy z instytucjami publicznymi – Mi-
nisterstwem Zdrowia, wojewod¹, samorz¹dem lekarskim.
Przes³a³a jedynie informacjê, ¿e wyjaœnieñ udziela³a ju¿ w pi-
œmie do Ministerstwa Zdrowia, wojewody mazowieckiego,
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

Kolejn¹ instytucj¹, do której trafi³y – za poœrednictwem Mini-
sterstwa Zdrowia – wyjaœnienia dyrektor Czerniak, by³o Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich. Urz¹d zaj¹³ siê sytuacj¹ DLS
w zwi¹zku z kryzysem epidemicznym. W wyjaœnieniach znala-
z³y siê krótkie stwierdzenia dotycz¹ce sytuacji kadrowej i finan-
sowej placówki: „Na dzieñ dzisiejszy [10 marca 2021 – red.]
DLS posiada wystarczaj¹c¹ liczbê pracowników, którzy œwiadcz¹
czynnoœci opiekuñcze na rzecz chorych” oraz „Obecnie nie ma
trudnoœci w zapewnieniu bie¿¹cych produktów s³u¿¹cych zaspo-
kajaniu potrzeb socjalno-bytowych osobom przebywaj¹cym
w DLS”. „Puls” poprosi³ ministerstwo o wyjaœnienie tych stwier-
dzeñ, w szczególnoœci w kontekœcie informacji na stronie inter-
netowej Domu Lekarza Seniora o poszukiwaniu co najmniej kil-
ku pracowników. Oto odpowiedŸ, jak¹ otrzymaliœmy: „Wyjaœniam,
¿e [sformu³owanie mówi¹ce o wystarczaj¹cej liczbie pracowni-

ków – red.] oznacza taki stan zatrudnienia pracowników, który
zapewnia realizacjê zadañ na³o¿onych na placówkê, nie wp³y-
waj¹c na obni¿enie jakoœci prowadzonej dzia³alnoœci. Jednak-
¿e dyrektor DLS, który jest odpowiedzialny za zapewnienie pra-
wid³owego funkcjonowania jednostki, musi braæ pod uwagê
koñcz¹ce siê umowy okresowe, ewentualne choroby personelu,
urlopy pracownicze, które powoduj¹ koniecznoœæ
zastêpstw. DLS na bie¿¹co prowadzi proces rekrutacji
i zatrudniania pracowników medycznych, by zapewniæ jak naj-
lepsz¹ opiekê pensjonariuszom”.

Zapytaliœmy ministerstwo tak¿e o to, czy bud¿et DLS jest
wystarczaj¹cy, by oferowaæ konkurencyjne wynagrodzenia dla
personelu medycznego, oraz o kondycjê finansow¹ placówki,
m.in. o ewentualne zad³u¿enie. „W kwestii sytuacji finanso-
wej placówki nale¿y wskazaæ, ¿e Dom Lekarza Seniora
w Warszawie jest podmiotem leczniczym bêd¹cym zak³adem
opiekuñczo-leczniczym prowadzonym w formie pañstwowej
jednostki bud¿etowej, który jest zobowi¹zany do corocznego
sk³adania sprawozdania z wykonanego bud¿etu. Z informacji
opisowej z wykonania bud¿etu za 2020 r. wynika, ¿e jednostka
nie ma ¿adnych zobowi¹zañ wymagalnych, a wszelkie p³atno-
œci s¹ dokonywane na bie¿¹co i terminowo. Ponadto ka¿do-
razowo dokonywana jest wstêpna kontrola celowoœci zaci¹-
gania zobowi¹zañ przez jednostkê, a dochody bud¿etowe by³y
pobierane i przekazywane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami na rachunek bud¿etu pañstwa” – wyjaœni³ Jaros³aw Ry-
barczyk z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

W¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci zapewnienia konkurencyjnych
wynagrodzeñ, by sprostaæ oczekiwaniom lekarzy na rynku,
na którym panuje drastyczny deficyt specjalistów, ma zasia-
daj¹ca w Radzie Spo³ecznej El¿bieta Rusiecka-Kucza³ek.
– DLS nawet do mnie siê bezpoœrednio zwraca³, czy nie wiem
o jakimœ lekarzu, który by³by fizykoterapeut¹ i móg³ praco-
waæ tam dwa razy w tygodniu, by skutecznie rehabilitowaæ
naszych kolegów lekarzy, z których wiêkszoœæ jest niedo³ê¿na.
Powiedzia³am, ¿e to oczywiœcie zale¿y od stawek, bo ludzie
o takiej specjalnoœci maj¹ zajêcia pod dostatkiem. Niestety,
jak znam ¿ycie, nie uda siê znaleŸæ kogoœ, kogo skusz¹ tamtej-
sze warunki – twierdzi rozmówczyni „Pulsu”. �
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Tymczasem pewne w¹tpliwoœci dotycz¹ce wydatkowania bu-
d¿etu placówki pojawi³y siê podczas niedawnego remontu
elewacji. – Œrodki z ministerstwa, które trzeba by³o wyko-
rzystaæ do koñca ubieg³ego roku, zosta³y przeznaczone na
odnowienie elewacji. Nie rozumiem, dlaczego nie przezna-
czono ich dla pensjonariuszy, na zró¿nicowanie posi³ków,
now¹ poœciel, tylko zainwestowano w budynek, który siê by-
najmniej nie sypa³ – komentuje El¿bieta Rusiecka-Kucza-
³ek. O sensownoœæ tej inwestycji zapytaliœmy nie tylko dy-
rekcjê placówki, ale i Ministerstwo Zdrowia. Jednak nie
doczekaliœmy siê odpowiedzi.

Po drugiej stronie bramy

Jolanta Czerniak, choæ nie odpowiedzia³a na nasze szczegó-
³owe pytania dotycz¹ce funkcjonowania placówki, w rozmo-
wie telefonicznej stwierdzi³a, ¿e nikt, kto nie bywa tam regu-
larnie, nie zrozumie realiów tej pracy. Rozmówcy „Pulsu”
równie¿ podkreœlaj¹, ¿e trudno oceniæ funkcjonowanie DLS
z powodu ograniczenia odwiedzin. – Przed wybuchem pan-
demii odwiedza³em Dom Lekarza Seniora kilka razy do roku,
np. przy okazji spotkañ œwi¹tecznych. Si³¹ rzeczy od ubieg³e-
go roku kontakty ograniczy³y siê do rozmów telefonicznych,
g³ównie z rad¹ mieszkañców – informuje prezes Fundacji Pro
Seniore.

Ale to w³aœnie od mieszkañców p³yn¹ sygna³y o z³ej atmosfe-
rze w placówce, o której nie tylko pisa³a prasa, ale informuj¹
nasi rozmówcy. El¿bieta Rusiecka-Kucza³ek zapewnia, ¿e ma
wœród pensjonariuszy wielu znajomych i wszyscy oceniaj¹ tak
samo – jest kiepsko. Nale¿y dodaæ, ¿e media, powo³uj¹c siê
na wypowiedzi jednej z by³ych pracownic, wytyka³y dyrek-
torce niew³aœciwy styl zarz¹dzania personelem. Jolanta Czer-
niak, odpowiadaj¹c na postawione w artykule „Gazety Wy-
borczej” zarzuty, w piœmie do NRL stwierdzi³a: „W imieniu

w³asnym i pracowników DLS nie zgadzamy siê z tre-
œci¹ artyku³u, poniewa¿ uw³acza naszemu heroizmo-
wi, dobru i prawdzie, jakie niesiemy ka¿dego dnia
na rzecz seniorów, zostawionych w osamotnieniu,
rozpaczy, niezrozumieniu, cierpieniu z ró¿nymi cho-
robami, które wspólnie z nimi prze¿ywamy ka¿dego
dnia, a zw³aszcza teraz, w epidemii, przy ró¿nych ob-
ostrzeniach czêsto dla nich niezrozumia³ych”. Swo-
je stanowisko popar³a dokumentami podpisanym
przez grupê pracowników, a tak¿e pismem sporz¹-
dzonym przez syna jednej z mieszkanek.

Zarz¹dzanie zespo³em istotnie trudno jednoznacz-
nie oceniæ w obecnej sytuacji. Z pewnoœci¹ warun-
ki pracy s¹ trudne. Zaopatrzenie placówki, jak wie-
lu innych oœrodków opiekuñczych i zdrowotnych,
dalekie jest od idea³u, bo w takim systemie funk-
cjonuje Dom Lekarza Seniora i nie mo¿na wszyst-
kim obci¹¿aæ dyrekcji.

Komunikacja

Jednak zdaniem wiceprezesa ORL w Warszawie Mie-
czys³awa Szatanka przynajmniej czêœciowo problem ma cha-
rakter personalny. – W mojej opinii podstaw¹ dobrego funk-
cjonowania DLS jest kierowanie nim przez lekarza. Lekarskie
kierownictwo daje du¿¹ szansê, ¿e mieszkañcy spotkaj¹ siê ze
zrozumieniem swoich problemów. Pamiêtam, ¿e kiedy dyrek-
torem by³ nie¿yj¹cy dziœ dr Morliñski, odbywa³y siê m.in. im-
prezy honoruj¹ce osi¹gniêcia zawodowe pensjonariuszy. Wte-
dy by³a tam lepsza atmosfera – mówi przedstawiciel Prezydium
ORL w Warszawie.

Byæ mo¿e gdyby DLS kierowa³ lekarz, tak¿e jego komunika-
cja ze œrodowiskiem lekarskim by³aby p³ynniejsza. Przyk³a-
dem k³opotów na tym polu by³a w³aœnie sytuacja zwi¹zana
z pandemi¹. „Ka¿dorazowa próba ustalenia zakresu naszej
pomocy i wsparcia dla Naszych Kolegów Seniorów by³a nie-
stety uznawana za zbêdn¹ przez dyrekcjê Domu Lekarza Se-
niora. (…) Niestety, bez zgody dyrekcji domu nie jesteœmy
w stanie efektywnie pomóc Naszym Kolegom Seniorom – pisa³
Piotr Winciunas, pe³nomocnik prezesa Okrêgowej Rady Le-
karskiej w Warszawie ds. operacyjnych, w piœmie do jednego
z lekarzy zaniepokojonych docieraj¹cymi do niego sygna³ami
o z³ym dzia³aniu placówki.

Zmiana na stanowisku dyrektora DLS mo¿e nast¹piæ w nied³u-
gim czasie, poniewa¿ wkrótce ma zostaæ przeprowadzony kon-
kurs na to stanowisko. Nie ma jeszcze dok³adnego terminu, ale
Ministerstwo Zdrowia wyjaœnia, ¿e „trwaj¹ czynnoœci przygo-
towawcze do przeprowadzenia postêpowania”. El¿bieta Rusiec-
ka-Kucza³ek ujawni³a „Pulsowi”, ¿e Rada Spo³eczna Domu
Lekarza Seniora powo³a³a ju¿ nawet cz³onków komitetu kon-
kursowego. W jego sk³adzie nie znaleŸli siê jednak przedstawi-
ciele lekarzy, choæ ona sama tak¿e kandydowa³a, by zwiêkszyæ
szanse na uwzglêdnienie stanowiska lekarzy i samorz¹du w toku
wy³aniania nowego kierownictwa placówki. Niestety, pozosta-
li cz³onkowie rady nie uznali, ¿e to konieczne. �
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Z̀ród³a: „Journal of the American Medical Informatics Association”, „Infection Control & Hospital Epidemiology”, ejhp.bmj.com, cnbc.com, „Nature”

W PIGUŁCE

P
andemia spowodowa³a bardzo du¿y wzrost zapotrzebo-

wania na œrodki ochrony indywidualnej, a tak¿e nowe

metody dezynfekcji sprzêtu i pomieszczeñ w celu zniwelo-

wania ryzyka transmisji koronawirusa. Lekcja, jak¹ daje nam

COVID-19 w zakresie przenoszenia chorób zakaŸnych w œro-

dowisku szpitalnym, nie dotyczy jednak zaka¿eñ krwi. Do

takich wniosków dosz³a grupa amerykañskich badaczy

z Missouri. Porównanie danych zebranych w czasie epide-

mii i przed ni¹ ukazuje znaczny, kilkudziesiêcioprocentowy

wzrost liczby tego typu zaka¿eñ. Fakt ów sk³oni³ naukow-

ców do poszukiwania Ÿróde³ problemu. Autorzy pracy opu-

blikowanej na ³amach „Infection Control & Hospital Epide-

miology” dowodz¹, ¿e przyczyn¹ jest przede wszystkim

koniecznoœæ odejœcia od pewnych standardowych procedur

wypracowanych przed pandemi¹ na skutek zwiêkszenia na-

tê¿enia pracy w placówkach medycznych, m.in. przydziela-

nia pracownikom zadañ, których wczeœniej nie wykonywa-

li, i przechowywania sprzêtu medycznego „pod rêk¹”.

Wa¿nym czynnikiem zwiêkszaj¹cym ryzyko szpitalnego

zaka¿enia krwi jest te¿ wyd³u¿enie siê czasu przeciêtnej

hospitalizacji.

T
elewizja CNBC donosi, ¿e choæ pandemia znacznie

zwiêkszy³a kontakt obywateli USA z systemem ochro-

ny zdrowia i narazi³a personel medyczny na ogromny stres

i przemêczenie, co podnosi ryzyko pope³nienia b³êdu, para-

doksalnie liczba przypadków wyci¹gniêcia konsekwencji

dyscyplinarnych wobec medyków znacznie spad³a. Dzien-

nikarze CNBC, powo³uj¹c siê na analizy naukowe i opinie

ekspertów, podaj¹ kilka prawdopodobnych przyczyn takie-

go obrotu spraw. Po pierwsze – leczenie skutków koronawi-

rusa spowodowa³o, ¿e inne procedury medyczne s¹ znacz-

nie rzadziej wykonywane, tak¿e te, które czêœciej skutkuj¹

niezadowoleniem pacjentów, np. zabiegi chirurgiczne. Po

drugie – nast¹pi³a poprawa wizerunku lekarzy, którzy wal-

cz¹c z koronawirusem, zyskuj¹ status bohaterów, a przecie¿

bohaterów siê nie s¹dzi.

J
ednym z najistotniejszych pól b³êdów personelu medycz-

nego jest podawanie leków. Interesuj¹ce konkluzje p³yn¹

z pracy badaczy z Uniwersytetu w Oslo, którzy przeœledzi-

li dane zebrane w ramach Norweskiego Systemu Raporto-

wania Zdarzeñ Medycznych. Wynika z nich, ¿e ponad dwie

trzecie pomy³ek zasz³o podczas podawania leków pacjen-

tom, a mniej ni¿ jedna czwarta na etapie ich przepisywa-

nia. Najczêstsz¹ form¹ pomy³ki by³a zmiana iloœci leku (38

proc.), nastêpnie ominiêcie dawki (23 proc.) i podanie z³e-

go leku (15 proc.). Dla ponad 60 proc. pacjentów, których

dotyczy³ b³¹d w podawaniu leku, okaza³ siê on szkodliwy

dla zdrowia. Z tej grupy 5 proc. odnios³o powa¿ny uszczer-

bek na zdrowiu, a 0,8 proc. zmar³o. Autorzy analizy uwa-

¿aj¹, ¿e w wyeliminowaniu b³êdów pomog³oby wprowa-

dzenie w szpitalach funkcji kontrolera bezpieczeñstwa

lekowego.

Z
astosowanie elektroniki i informatyki w medycynie

niesie ze sob¹ wiele pytañ, na które medycy bêd¹

musieli coraz czêœciej szukaæ odpowiedzi. Jeœli komputer

pope³ni b³¹d, kto jest odpowiedzialny? Producent sprzêtu,

programista, sprzedawca, instytucja, która sprzêt kupi³a,

a mo¿e lekarz, który z owego sprzêtu skorzysta³ w pracy

z pacjentem? Zagadnienie odpowiedzialnoœci za skutki

b³êdów sztucznej inteligencji przeœledzili badacze z ame-

rykañskiego Uniwersytetu Cornella. Okazuje siê, ¿e po-

dejœcie do problemu medyków i pacjentów ró¿ni siê zna-

cz¹co. Wprawdzie zarówno jedni, jak i drudzy najczêœciej

uznaj¹, ¿e odpowiedzialnoœæ ponosz¹ lekarze, ale taki

pogl¹d prezentuje a¿ dwie trzecie pacjentów, a medyków

– nieco ponad po³owa. Lekarze znacznie czêœciej ni¿ pa-

cjenci wskazuj¹ odpowiedzialnoœæ producentów i sprze-

dawców (44 proc., podczas gdy wœród pacjentów odsetek

ten wynosi 33 proc.), a tak¿e placówek ochrony zdrowia

(29 proc. i 23 proc.). Zdaniem autorów opracowania po-

winno byæ ono wskazówk¹ dla instytucji kszta³tuj¹cych

zasady odpowiedzialnoœci i dla osób zajmuj¹cych siê edu-

kacj¹ zdrowotn¹.

B
adania francuskich naukowców dowodz¹ natomiast,

¿e wyeliminowanie czêœci infekcji szpitalnych wcale

nie musi wymagaæ zastosowania zaawansowanego tech-

nicznie sprzêtu, choæ na oddzia³ach wielu placówek pra-

cuj¹ ju¿ roboty odka¿aj¹ce. Badacze z Sorbony, analizuj¹c

pracê pielêgniarek z oddzia³ów geriatrycznych, opracowa-

li metodê ograniczania infekcji polegaj¹c¹ na… zmianie

grafiku pielêgniarek. Zaproponowany przez nich model

pracy ma ograniczyæ kontakty miêdzy personelem i tym

sposobem przerwaæ ³añcuch przekazywania patogenów.

Pomys³, wydawaæ by siê mog³o, tak prosty, ¿e i sto lat temu

mo¿na by by³o na niego wpaœæ. Tyle ¿e wtedy nie by³o prze-

noœnych czujników, w które wyposa¿ono uczestnicz¹ce

w eksperymencie pielêgniarki, co pozwoli³o na precyzyjne

œledzenie ich aktywnoœci w miejscu pracy. �

mn

Pomyłki personelu medycznego i zakażenia szpitalne są częstymi przyczynami skarg

pacjentów, także oficjalnych, skutkujących poszukiwaniem zadośćuczynienia na drodze

sądowej, zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym. Dlatego w majowym numerze

„Pulsu” zdecydowaliśmy się przybliżyć czytelnikom kilka naukowych doniesień ze świata

dotyczących tych właśnie zagadnień.
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Winny czy niewinny?
MAGDALENA FLAGA-£UCZKIEWICZ

ZDROWIE PSYCHICZNE

J
eden ze wspomnianych podrêcz-

ników – amerykañski „The Phy-

sician as Patient. A Clinical

Handbook for Mental Health Profes-

sionals” Michaela Myersa i Glena

Gabbarda – zajmuje u mnie honoro-

we miejsce na pó³ce „ksi¹¿ki pod

rêk¹, do zagl¹dania raz po raz”.

W pierwszej czêœci publikacji Myers

i Gabbard opisuj¹ klimat panuj¹cy

w medycznym œrodowisku oraz

podstawowe psychologiczne cechy

wiêkszoœci ludzi, którzy zostaj¹ le-

karzami. Okazuje siê, ¿e niektóre

w³aœciwoœci psychiki lekarzy s¹ po-

¿¹dane w leczeniu pacjentów, nieko-

niecznie jednak dobre dla lekarzy,

czyni¹ ich bowiem mniej odporny-

mi na stres i bardziej podatnymi na

zranienie. Mimo ró¿nic kulturowych

opisy amerykañskich psychiatrów s¹

zaskakuj¹co trafne tak¿e w polskich

realiach.

Typowy lekarz wed³ug Myersa i Gab-

barda to cz³owiek z perfekcjonistycz-

nymi zapêdami, uparty, maj¹cy trud-

noœci z delegowaniem zadañ, sk³onny

do brania na siebie nadmiernej odpo-

wiedzialnoœci, a co za tym idzie czê-

sto obwiniaj¹cy siebie o rzeczy, które

nie zale¿¹ od niego. Zle znosi niepew-

noœæ, brak kontroli i bezradnoœæ, mo¿e

„prze¿uwaæ” wydarzenia i podjête

decyzje, analizowaæ, doszukiwaæ siê

w³asnych b³êdów i niedoci¹gniêæ.

Du¿o czasu, a jeszcze wiêcej ener-

gii psychicznej, poœwiêca pracy, za-

niedbuj¹c ¿ycie prywatne i swoje

zdrowie. Bardzo trudno mu przy-

znaæ siê nawet przed samym sob¹ do

b³êdów lub do tego, co uwa¿a za s³aboœæ, np. do depresji

czy uzale¿nienia.

Z jednej strony cechy perfekcjonistyczne i kompulsywne

(przesadne poczucie odpowiedzialnoœci, uporczywe analizo-

wanie i upewnianie siê, samoobwinianie) czyni¹ lekarza pil-

niejszym, skrupulatniejszym w diagnostyce i leczeniu, z dru-

giej jednak sprawiaj¹, ¿e jest bardziej podatny na chroniczny

lêk, niepewnoœæ, napiêcie, bezsennoœæ i choroby psychoso-

matyczne. „Im bardziej kompulsywny lekarz, tym lepiej dla

jego pacjentów, ale gorzej dla niego samego” – twierdz¹

autorzy podrêcznika.

A nasz typowy lekarz na dodatek ¿yje i pracuje w rzeczywi-

stoœci, gdzie s³owa „winny” i „ukarany” rozbrzmiewaj¹ ze

wszystkich stron, gdzie nag³ówki w mediach krzycz¹ o ka-

rygodnych b³êdach i domagaj¹ siê natychmiastowego poci¹-

gniêcia do odpowiedzialnoœci, gdzie w przypadku niepo¿¹-

danych zdarzeñ pierwsz¹ reakcj¹ jest czêsto obwinienie

i ukaranie kogoœ, kto akurat  w tym zdarzeniu uczestniczy³,

choæ Ÿród³o pope³nionego b³êdu tkwi zupe³nie gdzie indziej.

Mo¿na wtedy z satysfakcj¹ og³osiæ ukaranie winnego i spra-

wa jest zamkniêta. Oczywiœcie, to dzia³ania pozorne, poka-

zowe – nie rozwi¹zywaæ problemów, nawet ich nie rozpa-

trywaæ, tylko ciach-ciach! odci¹æ siê. Taka strategia

zarz¹dzania konserwuje b³êdy systemowe, sprzyja tuszowa-

niu i ukrywaniu tego, co trudne i niewygodne, zapobiega

zmianom na lepsze, no i podkrêca nasze lekarskie poczucie

lêku, niepewnoœci, obwinianie siê.

Ten numer „Pulsu” jest poœwiêcony podejœciu do systemu

no-fault, którego jestem gor¹c¹ orêdowniczk¹, poniewa¿ bar-

dzo œciœle wi¹¿e siê z moj¹ dzia³alnoœci¹ zawodow¹ – jako

pe³nomocnika ds. zdrowia lekarzy i jako psychiatry lecz¹cej

lekarzy. Jak filozofia no-fault mo¿e poprawiæ lekarskie zdro-

wie psychiczne?

Dr N. pracowa³ w szpitalu w P. jako anestezjolog. Od dawna

by³y podejrzenia, ¿e nadu¿ywa tego i owego, po jego dy¿u-

rach nie mo¿na by³o siê doliczyæ narkotyków. By³ jednak do-

œwiadczonym specjalist¹, na dy¿urach nie zachowywa³ siê

Może niektórych to zdziwi, ale istnieją podręczniki o leczeniu lekarzy, napisane dla specjalistów

zdrowia psychicznego. Ba, są eksperci psychiatrzy, którzy większość swojego zawodowego

życia poświęcili leczeniu kolegów po fachu oraz badaniom z tego obszaru.

`
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dziwnie, wiêc wszyscy przymykali oko. Jego problemy, jego

sprawa, nie bêd¹ szkodziæ koledze.

Domyœlacie siê, co bêdzie dalej?

Pewnej nocy dr N. pope³nia b³¹d, myli podstawowe leki, daw-

ki, zapomina o czymœ oczywistym, bo nie jest w stanie siê sku-

piæ, bo jest pó³przytomny, zbyt zmêczony albo zbyt pobudzo-

ny. Pacjenta udaje siê uratowaæ, ale N. traci pracê

natychmiast, a prze³o¿ony grozi mu, ¿e powie wszystkim, ¿e

jest æpunem i nigdzie ju¿ go nie zatrudni¹. N. zostaje sam

z frustracj¹ i ogromnym poczuciem winy. Znajduje pracê

w innym miejscu, wkrótce i tam zaczynaj¹ siê braki narkoty-

ków. Otoczenie znów przymyka oko, do czasu. Historia siê

powtarza. N. zostaje zwolniony z pracy, ale tym razem wisi

nad nim sprawa w s¹dzie. N. wci¹¿ bierze, a jego ¿ycie osobi-

ste i zawodowe powoli siê rozpada…

Ta historia wydarzy³a siê naprawdê – nie raz, nie dwa, lecz

wiele razy. I dzieje siê pewnie tak¿e teraz, gdzieœ obok nas.

Jak siê skoñczy? Czy jest ratunek dla dr. N.? Alternatywne

zakoñczenie?

Dr N. siedzi w gabinecie prze³o¿onego i zastanawia siê, jak¹

wa¿n¹ sprawê bêd¹ omawiaæ. Chodzi o ostatni dy¿ur? Prze-

cie¿ nic siê nie sta³o, pacjent ¿yje. Szef patrzy na niego bez

s³owa, ale nie wygl¹da na wœciek³ego, raczej na… zatroska-

nego. – Wiemy, ¿e ma pan problem, martwimy siê – mówi.

– Jest pan œwietnym specjalist¹, ale nie mo¿e pan pracowaæ

w takim stanie. Potrzebuje pan pomocy. Proszê zadbaæ o sie-

bie i potem do nas wróciæ. N. s³ucha zdumiony. Szef wie o tej

historii z dawk¹ i jak gdyby nigdy nic mówi „jest pan œwiet-

nym specjalist¹”? Co o tym myœleæ? Prze³o¿ony patrzy na nie-

go ¿yczliwie. – Powinienem by³ zareagowaæ ju¿ dawno – ci¹-

gnie. – Zorganizowaæ pomoc dla pana. Zastanówmy siê teraz

wspólnie, co mo¿emy zrobiæ, ¿eby jak najszybciej trafi³ pan

pod opiekê specjalisty. N. nie odpowiada, bo czuje, ¿e g³os

uwi¹z³by mu w gardle.

Dwie alternatywne reakcje w obliczu b³êdu: natychmiastowe

odciêcie siê od odpowiedzialnoœci i ukaranie albo nieocenia-

j¹ce przyjêcie problemu do wiadomoœci i szukanie najlepsze-

go rozwi¹zania, by unikn¹æ b³êdów w przysz³oœci.

RadŸ sobie sam, nie chcemy mieæ z tob¹ nic wspólnego! Albo:

Widzimy Twój problem, chcemy pomóc, i choæ nie mo¿emy

pozwoliæ, byœ w takim stanie pracowa³, nie przekreœlamy ciê

i chcemy, byœ wróci³ do nas, gdy trafisz pod specjalistyczn¹

opiekê i poczujesz siê lepiej.

Jeœli macie w swoim otoczeniu kolegów czy kole¿anki,

u których podejrzewacie problem uzale¿nienia, jeœli jeste-

œcie prze³o¿onym takiego lekarza i potrzebujecie poradziæ

siê, co w takiej sytuacji zrobiæ, by nie zaszkodziæ, lecz real-

nie pomóc, zapraszam do kontaktu: pelnomocnikzdro-

wia@oilwaw.pl lub 660 672 133 (jeœli nie odbiorê, proszê

o SMS – oddzwoniê). Poszukamy razem dobrego rozwi¹za-

nia, bo zawsze jakieœ istnieje. �
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Sk¹d pomys³ powo³ania zespo³u?

Jaki by³ pocz¹tek?

Z
espó³ powsta³ ju¿ po kilku latach

istnienia grupy matek lekarek

w mediach spo³ecznoœciowych.

Poniewa¿ grupa okaza³a siê strza³em

w dziesi¹tkê, je¿eli chodzi o integracjê

œrodowiska i wzajemne wsparcie, Okrê-

gowa Izba Lekarska w Warszawie za-

proponowa³a, ¿eby stworzyæ podobne

oficjalne miejsce.

Jak pomoc wygl¹da w praktyce?

Izba przede wszystkim wspiera nas

w rozwi¹zywaniu problemów formal-

nych i prawnych. Mo¿emy siê zwróciæ

o pomoc, jeœli pojawiaj¹ siê konflikty,

problemy wynikaj¹ce z tego, ¿e np. m³o-

de kobiety z uwagi na macierzyñstwo

czasem nie mog¹ w pe³ni poœwiêciæ siê

pracy, co nie jest dobrze widziane w pla-

cówkach medycznych. Zespó³ wspiera

matki lekarki w kwestiach opieki nad

dzieæmi, wychodzi z pomys³ami orga-

nizacji przez izbê spotkañ i imprez, które

pozwalaj¹ nam wzajemnie siê pozna-

waæ, wspólnie z rodzinami i innymi le-

karzami spêdzaæ trochê czasu, zatrzy-

maæ siê na chwilê w zabieganym ¿yciu

zawodowym. Ogromn¹ popularnoœci¹

cieszy³y siê m.in. lekarskie miko³ajki.

Zespó³ ds. Matek Lekarek reaguje

na szkodliwe decyzje i przepisy.

By³y pisma, apele, by³ te¿ odzew.

Tak, by³ odzew. Równie¿ wiele lekarek

dosta³o wezwanie do pracy przy zwal-

czaniu epidemii, choæ by³y na zwolnie-

niu lekarskim, w ci¹¿y, w okresie urlo-

pu macierzyñskiego, rodzicielskiego czy

po prostu wychowywa³y ma³e dziecko.

Mimo ¿e ze wzglêdu na sytuacjê ro-

dzinn¹ nie wolno ich by³o kierowaæ do

walki z epidemi¹, skierowania otrzyma-

³y. Wówczas za poœrednictwem nasze-

go zespo³u ich sprawy trafia³y do izby,

w której bardzo pomaga³ dzia³ prawny.

W jakich jeszcze sprawach zespó³

interweniowa³?

By³o wiele sytuacji, które wymaga³y

wyjaœnieñ. Przyk³adowo w sprawie wie-

ku, od którego dzieci maj¹ obowi¹zek

nosiæ maseczki, w kwestii przebywania

matek przy dzieciach w szpitalach. Na

ka¿de pismo izba odpowiada³a. By³a te¿

wspólna walka o odwo³anie ustnego

PES w obliczu braku r¹k do pracy

w czasie epidemii.

By³y tak¿e g³oœne akcje dotycz¹ce

wizerunku lekarza i propagowania

prozdrowotnych postaw, m.in.

„Ja te¿ siê szczepiê”.

Tak, to by³a jedna z wiêkszych wizerun-

kowych akcji w okresie pandemii.

Wczeœniej próbowano w mediach nag³a-

œniaæ fa³szyw¹ tezê, ¿e lekarze sami siê

nie szczepi¹ i nie szczepi¹ swoich dzie-

ci. Wtedy wysz³yœmy z akcj¹ „Ja te¿ siê

szczepiê”. Polega³a na pokazywaniu kart

szczepieñ naszych i naszych dzieci

w mediach spo³ecznoœciowych na do-

wód, ¿e lekarze i ich rodziny siê szcze-

pi¹. Ostatnio publikowa³yœmy zdjêcia ze

szczepienia siê przeciwko COVID-19.

Jednak antyszczepionkowcy kwestiono-

wali fakty, sugeruj¹c, ¿e mamy poda-

wan¹... sól fizjologiczn¹. Ale rozs¹d-

nych g³osów by³o znacz¹co wiêcej, wiêc

mo¿na mówiæ o pozytywnym odzewie,

I matka,
i lekarka,
i zaopiekowana
cz³onkini
samorz¹du

Członkowie naszej izby to osoby w różnym wieku, w różnej

sytuacji rodzinnej, z różnymi potrzebami. W samorządzie

wyodrębniają się grupy, które łączą wspólne sprawy

i problemy. Taką prężnie działającą grupą, świadomą

swoich praw, walczącą o warunki pracy umożliwiające

spełnianie się także w macierzyństwie, jest grupa matek

lekarek wspierana przez działający w OIL Zespół ds. Matek

Lekarek. Z przewodniczącą zespołu Dorotą Bębenek

rozmawia Renata Jeziółkowska.
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ocieplaniu wizerunku lekarza. W ten

sposób przyczyni³yœmy siê do popula-

ryzacji szczepieñ.

Widaæ by³o tak¿e wasz¹ aktywnoœæ

w ramach akcji „Leczymy mimo

wszystko”.

W³¹czy³yœmy siê w propagowanie po-

stawy, ¿e mimo b³êdów systemu, mimo

niedogodnoœci, mimo problemów i bra-

ku reakcji rz¹du na te problemy leczy-

my, dzia³amy, pracujemy. Myœlê, ¿e to

by³o wa¿ne i bardzo trudne, bo ka¿dy

mia³ w sobie bunt. I choæ mamy go do

tej pory, pomagamy i bêdziemy poma-

gaæ pacjentom. Mo¿e rz¹dz¹cym da to

wreszcie do myœlenia i zajm¹ siê po-

praw¹ warunków leczenia.

Zespó³ ds. Matek Lekarek. Sama

nazwa wskazuje, ¿e jest potrzeba

szczególnego pochylania siê nad

sprawami kobiet wychowuj¹cych

dzieci i wykonuj¹cych zawód

lekarza. Z jakimi problemami

najczêœciej siê zmagacie?

Moim zdaniem jednym z najwiêkszych

problemów jest to, ¿e lekarki decyduj¹-

ce siê na macierzyñstwo odczuwaj¹ dy-

sonans. Z jednej strony chc¹ normalnie

funkcjonowaæ w rodzinie, a z drugiej

maj¹ siln¹ potrzebê poœwiêcania siê me-

dycynie i rozwoju zawodowego. Bardzo

trudno to pogodziæ. Stworzenie zespo³u

pozwala na znalezienie z³otego œrodka,

a tak¿e na likwidowanie trudnoœci, któ-

rych mog³oby nie byæ, gdyby nie b³êdy

systemu. Mam na myœli np. k³opoty

prawne zwi¹zane z nierespektowaniem

prawa pracy, które dotycz¹ m³odych le-

karek bêd¹cych na rezydenturze. Czasa-

mi mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e przepisy

ich nie obejmuj¹, wiêc pracodawcy nie

respektuj¹ ich praw. Izby lekarskie bar-

dzo sprawnie pomagaj¹ w takich sytu-

acjach, aby nie by³o potrzeby wchodze-

nia na drogê s¹dow¹ z pracodawc¹.

Chodzi o przestrzeganie praw pracowni-

ka bêd¹cego jednoczeœnie matk¹.

Czy pani zdaniem w czasie pandemii

izba sprawdzi³a siê, je¿eli chodzi

o pomoc rodzinom lekarskim?

Wed³ug mnie bardzo – zapewni³a œrod-

ki ochrony indywidualnej, pomaga³a

seniorom w zapisach na szczepienie,

prowadzi³a akcje edukacyjne, udziela³a

wsparcia prawnego, m.in. w sprawach

skierowañ do zwalczania epidemii, oraz

organizowa³a szkolenia.

Czy nie ma pani poczucia, ¿e spo³e-

czeñstwo postrzega matkê lekarkê

jedynie jako lekarza, nie bierze pod

uwagê, ¿e ma ona rodzinê, ¿ycie

pozazawodowe? Zw³aszcza w okre-

sie pandemii wszyscy uwa¿aj¹,

¿e lekarz powinien pracowaæ

24 godziny na dobê…

Nie tylko w czasie pandemii, wczeœniej

równie¿ tak by³o. Przynajmniej czêœæ

spo³eczeñstwa, zw³aszcza pacjenci, uwa-

¿a³a lekarzy za istoty wyodrêbnione

z ¿ycia spo³ecznego. Medycy po prostu

maj¹ pracowaæ. I koniec. Pandemia pew-

nie jeszcze ten obraz wyostrzy³a – lekarz

ma byæ wy³¹cznie lekarzem. To kwestia

nie tylko postrzegania spo³ecznego, wiele

zale¿y od rz¹dz¹cych, którzy tak¹ wizjê

propaguj¹. Ka¿da odmowa wspó³pracy,

ka¿da trudna sytuacja jest rozpatrywana

na niekorzyœæ lekarzy, usi³uje siê zrzuciæ

na nich odpowiedzialnoœæ. A odpowie-

dzialnoœæ powinna spoczywaæ na syste-

mie, nie na lekarzach. Równie¿ zarz¹dza-

j¹cy podmiotami leczniczymi w obliczu

problemów szukaj¹ naj³atwiejszych dla

nich rozwi¹zañ przez zrzucenie odpowie-

dzialnoœci na personel, by w oczach pa-

cjentów z³e funkcjonowanie systemu

wynika³o z braku chêci i ma³ego zaan-

ga¿owania medyków, co oczywiœcie nie

jest prawd¹.

Zespó³ ds. Matek Lekarek organizu-

je ró¿nego rodzaju imprezy, trwaj¹

przygotowania Dnia Matki Lekarki.

Co daj¹ takie spotkania?

Pierwsze nasze inicjatywy, jeszcze przed

pandemi¹, przynios³y poczucie integra-

cji zawodowej, której do tej pory nie

by³o. Spotkania podczas konferencji jej

nie zapewniaj¹. Chcia³yœmy stworzyæ

okazjê spotkania na gruncie prywatnym,

czego w nawale obowi¹zków na pewno

potrzebujemy.

W czasie pandemii trudno snuæ

konkretne plany, ale jakie pomys³y

do zrealizowania w „normalnoœci”

 ma zespó³?

Zamierzamy zorganizowaæ konferencjê

dla kobiet dzia³aj¹cych w medycynie,

któr¹ pandemia nam zablokowa³a.

Co robicie dla zdrowia matek leka-

rek? Wiemy przecie¿, ¿e czêsto

szewc bez butów chodzi…

Organizujemy ró¿ne akcje prozdrowot-

ne. Przyk³adowo podczas jednego

z izbowych Dni Matki zainicjowa³yœmy

akcjê wsparcia uroginekologicznego

dla matek lekarek. Zwracamy równie¿

uwagê na kwestie zdrowia psychiczne-

go. Du¿ym wsparciem oferowanym

przez OIL w Warszawie jest pomoc pe³-

nomocnika ds. zdrowia lekarzy i leka-

rzy dentystów.

Jak lekarki, które chc¹ aktywnie

dzia³aæ w zespole, i te, które zwra-

caj¹ siê o wsparcie, mog¹ siê

z pañstwem kontaktowaæ?

Mog¹ napisaæ bezpoœrednio do mnie

– e-mailowo (matkilekarki@gmail.com)

lub na Facebooku (do grupy Matka Le-

karka mo¿na do³¹czyæ po weryfikacji

przes³anego skanu PWZ). Dane kontak-

towe zespo³u s¹ na stronie izby. Mo¿na

zadzwoniæ pod numer: 22 542 83 80

lub napisaæ pod adresem e-mailowym:

m.matuszewska@oilwaw.org.pl.

Czy matki lekarki s¹ aktywne

w Internecie?

Tak, oczywiœcie. Grupa ma ponad 8

tys. cz³onkiñ z ca³ej Polski, a 3 tys.

czeka na weryfikacjê. Wspieramy siê

nie tylko w macierzyñstwie, ale tak¿e

w rozwoju naukowym, rozpatrujemy

ró¿ne zagadnienia zawodowe, przy-

padki medyczne, przekazujemy sobie

informacje, gdzie zwracaæ siê o po-

moc. W okresie epidemii szczególnie

wa¿na jest szybka wymiana informa-

cji, np. gdy poszukiwani s¹ lekarze

z poszczególnych oddzia³ów inten-

sywnej terapii, szpitali lub gdy trzeba

przekazaæ pacjenta na inny oddzia³, do

innej placówki, znaleŸæ miejsce z re-

spiratorem. Tworz¹ siê konsylia usys-

tematyzowane na tyle, na ile pozwa-

laj¹ media spo³ecznoœciowe. A dziêki

Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warsza-

wie mamy swoje miejsce równie¿ poza

Internetem. �

IZBA DLA LEKARZY
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Nic nie zast¹pi k
Nauczanie zdalne na studiach, jakość

kształcenia podyplomowego, napływ

lekarzy spoza Unii Europejskiej – o tych

wyzwaniach stojących przed lekarzami

dentystami w obliczu dynamicznie

zmieniającej się sytuacji w ochronie

zdrowia z konsultant krajową w dziedzinie

stomatologii zachowawczej z endodoncją,

a jednocześnie prezes mazowieckiego

oddziału PTS i prodziekan ds. kształcenia

WUM, prof. Agnieszką Mielczarek

rozmawiał dr Dariusz Paluszek,

wiceprezes ORL w Warszawie

ds. lekarzy dentystów.

Wkrótce skoñczy siê trzeci semestr

studiów realizowanych w ekstra-

ordynaryjnym trybie. Czy uwa¿a

pani, ¿e osoby, które skoñcz¹ studia

w warunkach wymuszonego kszta³-

cenia zdalnego, bêd¹ dobrze przy-

gotowane do zawodu?

O
kres pandemii zmusi³ nas do

modyfikacji kszta³cenia akade-

mickiego. Nie da siê niestety

lekarza dentysty wykszta³ciæ tylko

w oparciu o zajêcia zdalne. Zajêcia prak-

tyczne s¹ niezwykle wa¿ne. Studenci ju¿

od trzeciego roku aktywnie uczestnicz¹

w realizowaniu œwiadczeñ zdrowotnych

na podstawie wczeœniej zdobytej wie-

dzy i umiejêtnoœci. Na przyk³adzie

WUM mogê powiedzieæ, ¿e uda³o nam

siê pogodziæ wymogi formalne dotycz¹-

ce ochrony epidemicznej z realizacj¹

zajêæ o charakterze praktycznym w for-

mie kontaktowej. Od paŸdziernika ubie-

g³ego roku zajêcia odbywaj¹ siê

z udzia³em pacjentów. Du¿a zas³uga

w tym uniwersyteckiego zespo³u epide-

miologicznego, który okreœli³ nam bar-

dzo precyzyjnie zasady pracy. Przestrze-

ganie ustalonego re¿imu sanitarnego

uchroni³o nas przed przypadkami zaka-

¿enia podczas zajêæ. Niestety, ograniczo-

na jest te¿ gotowoœæ pacjentów do uczest-

nictwa w naszych zajêciach. Bywa, ¿e

odwo³uj¹ wizytê, bo boj¹ siê ryzyka za-

ka¿enia koronawirusem, czy te¿ z powo-

du izolacji lub kwarantanny. Staramy siê

wówczas zast¹piæ zajêcia z udzia³em pa-

cjenta æwiczeniami praktycznymi np. na

sztucznych zêbach, by studenci dosko-

nalili wykonywanie procedur w warun-

kach symulacyjnych. Ale stanowczo

podkreœlam, ¿e kontaktu z pacjentem nic

nie zast¹pi. Ka¿dy pacjent jest inny i wy-

maga indywidualnego podejœcia, dlate-

go komunikacja i interakcja z drugim

cz³owiekiem jest w procesie edukacji

medycznej równie istotna jak technicz-

ne wykonanie procedury.

Czy w pani ocenie pandemia przy-

nios³a utrudnienia tak¿e w pracy

stomatologów w gabinetach?

W kontekœcie epidemii pozytywne jest

to, ¿e my, lekarze dentyœci, w³aœciwie

od lat pracujemy w œcis³ym re¿imie sa-

nitarnym w zwi¹zku np. z ryzykiem za-

ra¿enia AIDS czy WZW i dla nas odna-

lezienie siê w nowej sytuacji nie by³o

a¿ tak trudne. Relatywnie dobre wskaŸ-

niki, jeœli chodzi o zaka¿enia i œmieræ

dentystów podczas epidemii, s¹ na to

niezaprzeczalnym dowodem, zw³aszcza

jeœli weŸmiemy pod uwagê, ¿e pracuje-

my bezpoœrednio w torze oddechowym

pacjenta i czêsto w œrodowisku aerozo-

lu. To doœwiadczenie skutkowa³o m.in.

tym, ¿e Uniwersyteckie Centrum Stoma-

tologii CMWUM jako jedna z niewielu

placówek udziela³o œwiadczeñ w ca³ym

okresie pandemii.

W obliczu niedostatków kszta³cenia

na studiach tym wa¿niejsza staje siê

rola kszta³cenia podyplomowego.

Ono tak¿e zmieni³o siê w ci¹gu

ostatniego roku. Jak je pani ocenia,

jako prezes mazowieckiego PTS,

które m.in. z OIL w Warszawie

organizuje przedsiêwziêcia zwi¹zane

z kszta³ceniem?

W tym przypadku to, ¿e przeszliœmy na

tryb zdalnego komunikowania siê z le-

karzami wydaje siê zjawiskiem pozy-

tywnym. Po pierwsze zwiêkszy³o to

mo¿liwoœæ organizacji spotkañ, jeœli

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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chodzi o czas i termin. Da³o szansê na

uczestnictwo w szkoleniach wiêkszej

liczby osób. Tryb zdalny przy zachowa-

niu mo¿liwoœci interakcji z wyk³adow-

cami nie wp³ywa na pogorszenie jako-

œci prowadzonych zajêæ. Ta nowa

sytuacja i p³yn¹ca z niej nauka spowo-

dowa³y ponadto, ¿e nieco zmieni³ siê

profil organizowanych przez nas spo-

tkañ. Do niedawna by³y bardzo œciœle

okreœlone tematycznie, teraz staramy siê

w ramach jednego ró¿nicowaæ poszcze-

gólne zagadnienia, by ka¿dy znalaz³ dla

siebie coœ ciekawego.

Nie wszystkie szkolenia, zw³aszcza

komercyjne, maj¹ równie wysoki

poziom.

To prawda. Poniewa¿ kszta³cenie usta-

wiczne jest obowi¹zkiem lekarza, rynek

jest przepe³niony propozycjami szkoleñ

online. Warto zastanowiæ siê, jak prze-

prowadziæ ich weryfikacjê. M³odzi le-

karze, którzy dopiero zaczynaj¹ przygo-

dê z kszta³ceniem podyplomowym,

mog¹ mieæ trudnoœci z wy³owieniem

tego, co dla ich edukacji jest naprawdê

wartoœciowe, zgodne z wiedz¹ opart¹ na

faktach naukowych.

Prawo nakazuje izbom lekarskim

ocenê kursów w przypadku przy-

znawania punktów edukacyjnych,

ale ogranicza siê to do sprawdzenia,

czy spe³nione zosta³y wymogi

ustawowe. Nie mamy niestety

formalnej mo¿liwoœci oceny fakty-

cznej przydatnoœci kursów i jakoœci

przekazywanej wiedzy. Jako izba

staramy siê to zmieniæ. Ustawo-

dawca zobowi¹zuje lekarzy

tak¿e do innych ocen, których

trudno dokonaæ w³aœciwie tylko

za pomoc¹ formalnych narzêdzi,

którymi dysponujemy. Mam na

myœli wprowadzon¹ w zwi¹zku

z epidemi¹ kwalifikacjê lekarzy

staraj¹cych siê o tymczasowe

prawo wykonywania zawodu

w Polsce, a pochodz¹cych spoza

Unii Europejskiej.

Wnioski w tych sprawach wp³ywaj¹ tak-

¿e do mnie. Niestety, zgodnie z przepi-

sami muszê ich oceny dokonywaæ

w oparciu o analizê wy³¹cznie zeskano-

wanych dokumentów. To jest dla mnie

du¿y problem moralny, kiedy mam wy-

daæ rekomendacjê, czy taki lekarz mo¿e

siê opiekowaæ pacjentami na naszym

rynku medycznym. Mówimy o leka-

rzach, którzy koñczyli studia na ró¿nych

uczelniach, w ró¿nych okresach, czêsto

wiele lat temu, wiêc analiza skanów nie

daje mi ¿adnej pewnoœci, ¿e s¹ to osoby

znaj¹ce obowi¹zuj¹ce standardy lecze-

nia stomatologicznego, zarówno jeœli

chodzi o obowi¹zuj¹ce procedury, jak

i zastosowanie nowoczesnych urz¹dzeñ

i materia³ów. Ryzykujemy wiêc nap³y-

wem lekarzy niezweryfikowanych we

w³aœciwy sposób. �

ontaktu z pacjentem
W szczególności młodzi

lekarze, którzy dopiero

zaczynają kształcenie

podyplomowe, mogą mieć

trudności z wyłowieniem

tego, co dla ich edukacji jest

naprawdę wartościowe.
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W SKDJ dzia³a Poradnia Nefrolo-

giczno-Transplantacyjna. Dlaczego

potrzebne by³o stworzenie drugiej

jednostki o podobnym profilu?

Sz
pital Kliniczny Dzieci¹tka

Jezus to oœrodek skupiaj¹-

cy najwiêcej w kraju pacjen-

tów po przeszczepieniu narz¹du od po-

cz¹tku polskiej transplantologii, jesteœmy

bowiem najstarszym oœrodkiem trans-

plantacyjnym w Polsce. Nic wiêc dziw-

nego, ¿e poradnia w dotychczasowej lo-

kalizacji pêka³a w szwach i to mimo

przeprowadzonego du¿ego remontu. Pod

z ca³ej Polski, czasem od kilkudziesiêciu

lat. Na szczêœcie dziêki przeprowadzce

Zak³adu Ortodoncji do pomieszczeñ Uni-

wersyteckiego Centrum Klinicznego

WUM uda³o siê zwolniæ ca³e piêtro w pa-

wilonie 11 szpitala. Tam w³aœnie 18

stycznia, po niezbêdnych pracach remon-

towo-adaptacyjnych wykonanych przy

wsparciu dyrekcji SKDJ, uruchomiona

zosta³a nowa Poradnia Medycyny Trans-

plantacyjnej i Nefrologii. To du¿y suk-

ces, bo dokonaliœmy tego mimo trwaj¹-

cej pandemii i ograniczenia inwestycji.

Co zmieni³o siê pod wzglêdem

organizacyjnym?

Do nowej jednostki przenios³o siê 23 le-

karzy Kliniki Medycyny Transplantacyj-

nej, Nefrologii i Chorób Wewnêtrznych,

prowadzonej przez prof. Magdalenê Dur-

lik. To specjaliœci z du¿ym doœwiadcze-

niem w prowadzeniu biorców przeszcze-

pu i leczeniu immunosupresyjnym

glomerulopatii. Mimo przeniesienia zaj-

muj¹ siê nadal przypisanymi im wcze-

œniej w poradni pacjentami. Ponadto od

stycznia 2021 r. przybywa nam bardzo

W styczniu w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus zainauguro-

wana została działalność Poradni Medycyny Transplantacyjnej

i Nefrologii z lekarzami Kliniki Medycyny Transplantacyjnej,

Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM, prowadzonej przez

prof. Magdalenę Durlik. To druga jednostka o takim profilu w tej

placówce. Przyczyny jej powołania wyjaśnia w rozmowie

z Michałem Niepytalskim Dorota Miszewska-Szyszkowska,

specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog i transplantolog

kliniczny.

Nowa poradnia medycyny
transplantacyjnej i nefrologii

opiek¹ Poradni Nefrologiczno-Trans-

plantacyjnej w pawilonie 6 SKDJ, w któ-

rej przyjmowali lekarze obu szpitalnych

klinik specjalistycznych (Kliniki Medy-

cyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Cho-

rób Wewnêtrznych, czyli Kliniki A, i Kli-

niki Immunologii, Transplantologii

i Chorób Wewnêtrznych – Kliniki B), by³o

na koniec 2020 r. ponad 9 tys. chorych

po przeszczepieniu narz¹du (nerki, nerki

z trzustk¹, w¹troby, samej trzustki, po-

nadto pojedynczy biorcy p³uc lub serca)

i osób ze schorzeniami nefrologicznymi

(k³êbuszkowym zapaleniem nerek, nefro-

patiami wtórnymi itd.), przyje¿d¿aj¹cych

OKIEM WUM

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik i lek. Dorota Miszewska-Szyszkowska
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My, transplantolodzy i osoby reprezentuj¹ce inne dziedziny nauki zwi¹zane

z medycyn¹ transplantacyjn¹, wyra¿amy sprzeciw co do treœci niektórych pro-

gramów telewizyjnych i publikacji prasowych, w których poruszane jest zagad-

nienie pobierania od osób zmar³ych narz¹dów do transplantacji. Szczególnie

niepokoi nas fakt, ¿e treœci podwa¿aj¹ce ideê transplantacji i neguj¹ce wiedzê

medyczn¹ w zakresie rozpoznawania œmierci mózgu pojawiaj¹ siê w mediach

internetowych o zasiêgu ogólnokrajowym, jak równie¿ w telewizji publicznej,

kszta³tuj¹cej opinie i postawy obywateli. Idea przeszczepiania narz¹dów jest

niezwykle szlachetna i ma na celu ratowanie ¿ycia. Dzia³ania podejmowane przez

osoby w ni¹ zaanga¿owane maj¹ na celu pomoc chorym, którzy bez przeszcze-

pienia narz¹du nie maj¹ szans na prze¿ycie lub na znacz¹c¹ poprawê jakoœci

¿ycia. Pomimo aktywnoœci oœrodków transplantacyjnych w Polsce wykonywa-

nych jest zaledwie oko³o 1500 przeszczepieñ narz¹dów rocznie, podczas gdy

w najaktywniejszych w transplantologii krajach liczba ta jest dwu, a nawet trzy-

krotnie wy¿sza, dziêki szerokiej spo³ecznej akceptacji dla tej metody leczenia.

Zarówno w Polsce, jak i na œwiecie narz¹dy do przeszczepienia pozyskuje siê

g³ównie od osób zmar³ych, u których rozpoznano œmieræ mózgu. Ten stan jest

nieodwracalny i nie ma ¿adnych sposobów dalszego leczenia osób ze œmierci¹

mózgu. W Polsce kryteria i proces rozpoznawania œmierci mózgu bardzo szcze-

gó³owo okreœlaj¹ przepisy prawa. S¹ one jednoznaczne i nie pozostawiaj¹ ¿ad-

nego pola do nadu¿yæ czy niepewnoœci. Kryteria medyczne stwierdzania œmier-

ci mózgu w Polsce s¹ ustalone przez grupê autorytetów naukowych i zgodne

z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ oraz z wytycznymi gremiów miêdzynarodowych. 

Osoby przedstawiaj¹ce inne, niezgodne z wiedz¹ medyczn¹ i przepisami praw-

nymi pogl¹dy œwiadomie wprowadzaj¹ w b³¹d opiniê publiczn¹, szkodz¹c wprost

rodzinom osób zmar³ych (u których stwierdzono œmieræ mózgu) i pacjentom

oczekuj¹cym na ratuj¹cy ¿ycie zabieg przeszczepienia narz¹du.

Przyczynkiem do prowadzenia tak dalekiej od prawdy i pozbawionej argu-

mentów merytorycznych dyskusji na temat pobierania od osób zmar³ych

narz¹dów do transplantacji jest przypadek odst¹pienia od leczenia i zgonu pol-

skiego obywatela w Wielkiej Brytanii. Z ogólnodostêpnych  informacji wyni-

ka, ¿e u osoby tej w okresie poprzedzaj¹cym zgon nie rozpoznawano œmierci

mózgu (na co wskazuje m.in. brak potrzeby stosowania u niej sztucznej wen-

tylacji). Decyzje o zakoñczeniu leczenia, podjête na gruncie  brytyjskiego pra-

wa, nie mog¹ wp³ywaæ na postrzeganie odrêbnych dzia³añ (w tym w Pol-

sce), maj¹cych na celu stwierdzanie œmierci mózgu i dopiero wówczas

pobieranie od zmar³ego narz¹dów do przeszczepienia.

Uwa¿amy za niedopuszczalne, aby tak wa¿ny i jasno okreœlony przepisami

prawa proces, jak rozpoznawanie œmierci mózgu, by³ przedmiotem publicz-

nej dyskusji pozbawionej merytorycznej wiedzy i udzia³u

autorytetów. W zwi¹zku z tym apelujemy do wszystkich

mediów o rzetelny przekaz informacji w tych niezwykle

wra¿liwych spo³ecznie kwestiach i niepublikowanie opinii

wprowadzaj¹cych w b³¹d polskie spo³eczeñstwo. �

16.02.2021

LIST OTWARTY

ŒRODOWISKA

TRANSPLANTOLOGÓW

wielu nowych chorych kierowanych

„z miasta” do poradni nefrologicznej,

a tak¿e wypisywanych z tutejszej Klini-

ki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

tu¿ po przeszczepieniu nerki, nerki

z trzustk¹ i w¹troby. Trafiaj¹ do nas tak¿e

pacjenci wypisywani z Kliniki A, przyj-

mowani w celu dalszej opieki po biopsji

nerki. Poza tym coraz wiêcej chorych

z Mazowsza, którzy przez wiele lat jeŸ-

dzili na kontrole do innych oœrodków

(np. Szczecina, Krakowa), w czasie pan-

demii decyduje siê na przeniesienie do

Warszawy, bli¿ej miejsca zamieszkania.

Wa¿nym aspektem organizacji pracy

jest te¿ to, ¿e zaprosiliœmy do wspó³-

pracy koordynatorkê transplantacyjn¹,

dziêki czemu mimo trudnej sytuacji

epidemiologicznej prowadzone s¹ ba-

dania kwalifikacyjne potencjalnych

dawców w ramach programu prze-

szczepiania nerki.

Czym dok³adnie siê zajmujecie

i bêdziecie zajmowaæ?

Opieka nad pacjentem po transplantacji

narz¹du to nie tylko procedura chirur-

giczna, jak¹ jest przeszczepienie i póŸ-

niejsze monitorowanie czynnoœci

przeszczepu, ale te¿ leczenie chorób

wspó³istniej¹cych, takich jak cukrzyca

lub zaburzenia od¿ywiania, dlatego pla-

nujemy rozszerzenie zakresu udziela-

nych œwiadczeñ o konsultacje diabeto-

loga, psychologa i dietetyka. Niezwykle

istotna jest edukacja zdrowotna pacjen-

tów, gdy¿ po³owa z nich umiera z czyn-

nym przeszczepem, g³ównie z powodu

powik³añ sercowo-naczyniowych. Do

naszych zadañ nale¿y tak¿e przygoto-

wanie pacjenta do leczenia nerkozastêp-

czego (dializy lub przeszczepienia ner-

ki). Staramy siê, gdy tylko jest to

mo¿liwe, kwalifikowaæ chorych do wy-

przedzaj¹cego przeszczepienia nerki, co

jest postêpowaniem optymalnym, daj¹-

cym d³u¿sze prze¿ycie przeszczepu

i jego lepsze funkcjonowanie. Ponadto

jako wiod¹cy oœrodek akademicki uwa-

¿amy za oczywiste rozwijanie naszych

kompetencji zawodowych, zatem planu-

jemy anga¿owanie personelu w prowa-

dzenie badañ klinicznych zarówno ko-

mercyjnych, jak i niekomercyjnych, ale

stan pandemii na razie ogranicza nas

w tym zakresie. �
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Na czym polega pañstwa inicjatywa?

Z
decydowaliœmy siê na wprowa-

dzenie w miejskich podmiotach

leczniczych modelowych roz-

wi¹zañ w zakresie wsparcia osób do-

œwiadczaj¹cych przemocy. Chodzi o spe-

cjaln¹ œcie¿kê postêpowania w celu

uzyskania zaœwiadczeñ lekarskich przez

pacjentów, którzy zg³aszaj¹ siê jako oso-

by doznaj¹ce przemocy. Z informacji

przekazywanych nam przez organizacje

pozarz¹dowe, które zajmuj¹ siê przeciw-

dzia³aniem przemocy w rodzinie, wyni-

ka, ¿e nie wszyscy lekarze znaj¹ specy-

fikê tego problemu i maj¹ wiedzê

o obowi¹zkach, jakie na nich nak³ada

ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy

w rodzinie. Chodzi o to, ¿e s¹ zobowi¹-

zani do wydawania bezp³atnych za-

œwiadczeñ na podstawie badania takie-

go szczególnego pacjenta. Zamierzamy

po³o¿yæ nacisk na przestrzeganie usta-

wowych zobowi¹zañ w miejskich pod-

miotach medycznych. Dlatego zwróci-

liœmy siê do wszystkich tych placówek

o wprowadzenie w regulaminach orga-

nizacyjnych szczegó³owego trybu postê-

powania w omawianych przypadkach.

Zaczêliœmy od piêciu placówek, które

zosta³y wytypowane jako modelowe.

W chwili naszej rozmowy po³owa z 24

Warszawa przeciwko
przemocy w rodzinie
Warszawski Urząd Miasta, dostrzegając problem przemocy

w rodzinie, wyszedł z inicjatywą, która jest skierowana do

medyków i placówek medycznych. Ratusz podkreśla w niej

wagę wystawianych przez lekarzy zaświadczeń dla osób

doznających przemocy. O szczegółach przedsięwzięcia

mówiła „Pulsowi” Katarzyna Wilkołaska-Żuromska,

pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet.

miejskich jednostek medycznych ju¿

zaktualizowa³a regulaminy.

Na czym dok³adnie polega opisany

w regulaminie tryb wydawania

zaœwiadczeñ?

Zaproponowaliœmy zmiany maj¹ce na

celu ujednolicenie metody postêpowania

z osobami doœwiadczaj¹cymi przemocy,

w tym sposobu wype³niania zaœwiad-

czeñ, by by³y w nich zawarte bardzo pre-

cyzyjne informacje o stanie zdrowia,

a tak¿e rodzaju, mo¿liwych przyczynach

i czasie powstania obra¿eñ u osoby ba-

danej. Wzór zaœwiadczenia jest czêœci¹

rozporz¹dzenia ministra zdrowia, jednak

sposób wype³nienia tego dokumentu

bywa ró¿ny. Dodatkowo zalecamy, by

w miejskich podmiotach medycznych

osoba, która zg³asza siê jako doznaj¹ca

przemocy w rodzinie, by³a niezw³ocznie

kierowana do lekarza najbardziej w³aœci-

wego do zajmowania siê podobnymi

sprawami. Chodzi tu przede wszystkim

o lekarzy dysponuj¹cych odpowiedni¹

wiedz¹ i doœwiadczeniem, a nie tylko po-

siadaj¹cych kwalifikacje formalne. Per-

sonel medyczny ma zostaæ przeszkolo-

ny w tym zakresie.

Zaœwiadczenie od lekarza nie ma

mocy dowodowej w s¹dzie.

Jaki wiêc jest sens szczegó³owego

opisywania wszystkich obra¿eñ?

Faktycznie dla s¹du moc dowodow¹ ma

tylko opinia lekarza bêd¹cego bieg³ym

z zakresu medycyny s¹dowej, która jest

wydawana w toku postêpowania. Mo¿e

j¹ zleciæ prokurator lub s¹d. Wówczas

jest bezp³atna. Mo¿na te¿ do bieg³ego

zwróciæ siê prywatnie, ale wtedy trzeba

za opiniê zap³aciæ. Nale¿y jednak dodaæ,

¿e czêsto opinie wydawane s¹ jakiœ czas

po zdarzeniu bêd¹cym przedmiotem

postêpowania przed s¹dem czy w pro-

kuraturze. Wtedy bieg³y bierze pod uwa-

gê ca³¹ dostêpn¹ dokumentacjê zwi¹-

zan¹ z tym zdarzeniem. I tu w³aœnie

zaœwiadczenie sporz¹dzone przez leka-

rza staje siê istotne. Dlatego powinno

byæ kompleksowe, by mo¿na na jego

podstawie wydaæ opiniê.

Co spowodowa³o, ¿e miasto

wychodzi z t¹ inicjatyw¹ akurat

teraz?

Problem przemocy w rodzinie sta³ siê

jeszcze bardziej pal¹cy z nastaniem pan-

demii. D³ugotrwa³e przebywanie w do-

mach w wielu przypadkach negatywnie

wp³ynê³o na jakoœæ ¿ycia rodzinnego, co

pokazuj¹ statystyki. Dlatego nie chce-

my poprzestawaæ na wprowadzaniu

zmian wy³¹cznie w miejskich placów-

kach leczniczych. Zachêcamy, by przed-

stawione przez nas rozwi¹zania adapto-

wa³y tak¿e inne jednostki. St¹d pomys³,

by z naszymi propozycjami próbowaæ

trafiæ do odbiorców za poœrednictwem

Okrêgowej Izby Lekarskiej i Okrêgowej

Izby Pielêgniarskiej. �

Rozmawia³ Micha³ Niepytalski.
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MONIKA POTOCKA
rzecznik praw lekarza
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Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze, jako rzecznik praw lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, reprezentuję Wasze interesy na podstawie uchwały

nr 471/P-VIII/19 z 17 kwietnia 2019 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich

(DzU z 2019 r., poz. 965 ze zm.). Zgodnie z tym umocowaniem, podejmuję działania w naszych

wspólnych interesach zawodowych.

Wobec licznych pytań związanych ze zmianami w przepisach dotyczących umowy o tzw. wolon-

tariat, zawieranej w celu odbywania szkolenia specjalizacyjnego, wyjaśniam, że to szczególna

umowa cywilnoprawna. Wiąże się z tym szereg praw i obowiązków, oto one:

IZBA DLA LEKARZY

Interwencje rzecznika
praw lekarza
w sprawie umów o tzw. wolontariat

Podane informacje zosta³y opracowane na podstawie stanowiska Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Minister-

stwie Zdrowia w odpowiedzi na przed³o¿one przeze mnie pytanie o podstawy prawne rozwi¹zywania przez kierowników

jednostek szkol¹cych umów cywilnoprawnych.

W przypadku w¹tpliwoœci b¹dŸ pytañ pozostajê do Pañstwa dyspozycji.

Wiadomoœci proszê kierowaæ pod adresem e-mailowym: rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl. �

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 5/2021 (313)

Jednostka szkoleniowa zobowi¹zana jest do zapewnienia lekarzowi warunków merytorycznych i organizacyjnych umo¿li-

wiaj¹cych realizacjê programu.

Jednostka szkoleniowa zobowi¹zana jest do zawarcia umowy o sta¿ kierunkowy z podmiotem prowadz¹cym taki sta¿,

jeœli nie jest w stanie zapewniæ jego realizacji w ramach swojej struktury organizacyjnej.

Jednostka zobowi¹zana jest do poniesienia wszystkich kosztów zwi¹zanych ze szkoleniem:

a) kosztów szkolenia od poniedzia³ku do pi¹tku w wymiarze 7 godzin 35 minut dziennie,

b) kosztów wynagrodzenia lekarza odbywaj¹cego szkolenie, równie¿ poza siedzib¹ jednostki szkol¹cej, do której zosta³

skierowany na sta¿e kierunkowe,

c) kosztów czasu samokszta³cenia, odbywania kursów i szkoleñ w ramach szkolenia specjalizacyjnego,

d) kosztów przys³uguj¹cych za 26 dni p³atnego urlopu dla lekarza,

e) kosztów wynagrodzenia za pe³nienie obowi¹zkowych dy¿urów z zastrze¿eniem, ¿e za dy¿ury wynagrodzenie wyp³aca

jednostka, w której faktycznie dany dy¿ur jest pe³niony.

Wartoœæ wynagrodzenia lekarza nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ stawka minimalna w 2021 r., tj. 18,30 z³ brutto za godzinê pracy.

Niezgodne z prawem jest zmuszanie lekarza do powtórnego zdawania egzaminu LEK w celu zmiany sposobu kszta³cenia

z pozarezydenckiego, z powodu braku œrodków na wyp³acenie minimalnego wynagrodzenia.

Wszystkie dotychczasowe umowy o tzw. wolontariat powinny zostaæ aneksowane, a gdy lekarz nie jest w stanie kontynu-

owaæ szkolenia w pe³nym wymiarze godzin, jedynym wyjœciem jest wymiar odpowiadaj¹cy po³owie czasu pracy

z odpowiednim wyd³u¿eniem czasu specjalizacji.

Wypowiedzenie umowy mo¿e nast¹piæ tylko z przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych szkolenie specjalizacyjne, które zosta³y

wymienione w szczególnoœci w art. 160 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Umowy nie mo¿na wypowiedzieæ bez podania przyczyny, a gdy jednostka dokona takiego wypowiedzenia, mo¿e zostaæ

jej odebrane miejsce szkoleniowe.
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Zadoœæuczynienie
bez winy
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ani A. leczy³a siê z powodu choroby Gravesa-Basedo-

wa. 14.10.2016 r. zosta³a skierowana przez dr. n. med.

B. na zabieg operacyjny z powodu wola wieloguzko-

wego na obu p³atach tarczycy.

18.10.2016 pacjentkê przyjêto na oddzia³ chirurgiczny szpi-

tala w Z. w celu przeprowadzenia operacji resekcji ca³kowitej

tarczycy. 19.10.2016 r. dr C. dokona³ usuniêcia obu p³atów

tarczycy. Operacja przebieg³a bez powik³añ. 21.10.2016 pani¹

A. wypisano do domu.

Nastêpnego dnia u pacjentki zaczê³y siê pojawiaæ kompli-

kacje polegaj¹ce na wyst¹pieniu stanu podgor¹czkowego,

zgrubienia szyi oraz znacznym pogorszeniu siê samopo-

czucia. W zwi¹zku z tym 23.10.2016 r. zg³osi³a siê do le-

karza POZ przyjmuj¹cego w przychodni w W. Lekarz zale-

ci³ pacjentce leki przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe,

a jednoczeœnie doradzi³, aby zg³osi³a siê na oddzia³ chirur-

giczny szpitala w Z., jeœli jej stan zdrowia nie ulegnie po-

prawie. Mimo przyjmowanych leków u pani A. wyst¹pi³a

wysoka gor¹czka, pojawi³ siê du¿y obrzêk rany poopera-

cyjnej oraz ropny wysiêk. Zaniepokojona pacjentka uda³a

siê do szpitala, w którym usuniêto strzykawk¹ ok. 25 ml

treœci surowiczo-krwistej, zalecono kontrolê oraz zaordy-

nowano antybiotyk. 27.10.2016 r. wykonano badanie USG,

podczas którego zauwa¿ono dwa niewielkie zbiorniki p³y-

nowe w okolicy rany pooperacyjnej.

Przez kilka kolejnych dni pani A. by³a kontrolowana w po-

radni chirurgicznej. Leczono j¹ zachowawczo, wykonywano

przep³ukiwanie rany, zmianê opatrunków. Niestety, zastoso-

wane zabiegi nie przynios³y poprawy i z rany nadal wydoby-

wa³a siê treœæ surowiczo-krwista.

Proces leczenia nie zawsze kończy się zakładanym rezultatem, czasami dochodzi do powikłań.

Każdy lekarz, nawet jeśli zachował należytą staranność w działaniu, może być posądzony

o popełnienie błędu. Czasem odpowiedzialność jest oczywista, czasem nie. Droga do uzyskania

świadczenia bywa długa i nie zawsze przynosi odpowiedź na pytanie, kto powinien ponieść odpo-

wiedzialność. Często uzyskuje się ją w tzw. postępowaniu regresowym. Kwestia ta jednak powinna

być drugoplanowa. Najważniejsze bowiem jest zadośćuczynienie za szkodę, którą poniósł pacjent.

PRAWO

Analiza przypadku

ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat

28.12.2016 r. w przychodni w U. wykonano kolejne  badanie

USG. Stwierdzono zmianê o wymiarach 37x24x35 mm o sil-

nym cieniu akustycznym. 8.01.2017 r. z powodu utrzymuj¹-

cego siê stanu zapalnego rany pani A. zosta³a ponownie przy-

jêta na oddzia³ szpitalny. Wykonano wówczas ponowne

badanie USG, które wykaza³o w tkankach miêkkich szyi pa-

cjentki obecnoœæ cia³a obcego. 9.01.2017 r. u pani A. przepro-

wadzono ponowny zabieg operacyjny, w trakcie którego usu-

niêto ropê i gazik o wymiarach 75x75 mm. Dalsze leczenie

przebieg³o bez powik³añ. Z ran¹ such¹, przy prawid³owej

fonacji pacjentka zosta³a wypisana do domu.

W zwi¹zku z pozostawieniem gazików w ranie pacjentka

zg³osi³a roszczenia do ubezpieczyciela szpitala w Z. Ubez-

pieczyciel uzna³ odpowiedzialnoœæ placówki za b³¹d pole-

gaj¹cy na pozostawieniu w ciele pani A. cia³a obcego oraz

wyp³aci³ pacjentce œwiadczenie w wysokoœci 12 tys. z³. Jed-

noczeœnie ubezpieczyciel skierowa³ roszczenie regresowe do

ubezpieczyciela dr. C., wnosz¹c o wyp³atê œwiadczenia

w wysokoœci 12 tys. z³.

W celu ustalenia, czy postêpowanie medyczne dr. C. by³o pra-

wid³owe, zgodne z aktualn¹ wiedz¹ medyczn¹ i przeprowa-

dzone z nale¿yt¹ starannoœci¹, jego ubezpieczyciel zasiêgn¹³

opinii lekarza specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej.

W opinii medycznej orzecznik stwierdzi³ brak zachowania

nale¿ytej starannoœci w sta³ym kontrolowaniu i liczeniu zu-

¿ytych materia³ów, co spowodowa³o pozostawienie gazika

w ranie operacyjnej. Zarówno pielêgniarka operacyjna, jak

i zespó³ potwierdzili w protoko³ach zgodnoœæ liczby u¿y-

tych narzêdzi i materia³ów, co by³o niezgodne ze stanem

rzeczywistym.
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Opiniuj¹cy wyjaœni³, ¿e b³êdy zosta³y w g³ównej mierze po-

pe³nione przez pielêgniarkê operacyjn¹, niemniej jednak

wspó³winny jest lekarz operator – dr C., który odpowiada³ za

ca³oœæ zabiegu. Przy czym lekarz orzecznik zaznaczy³, ¿e ka¿-

dy lekarz operuj¹cy opiera siê na zdaniu pielêgniarki opera-

cyjnej i nie sprawdza iloœci zu¿ytych materia³ów. Nie stwier-

dzi³ ponadto trwa³ego uszczerbku na zdrowiu – po usuniêciu

cia³a obcego nast¹pi³ ca³kowity powrót pacjentki do zdrowia.

W ocenie opiniuj¹cego lekarz nie ma zatem obowi¹zku spraw-

dzania liczby u¿ytych narzêdzi i iloœci materia³ów podczas

operacji, obowi¹zek ten nale¿y do pielêgniarki operacyjnej.

Operator – dr C., opieraj¹c siê na zdaniu pielêgniarki opera-

cyjnej, nie sprawdzi³ iloœci zu¿ytych materia³ów. W ocenie

orzecznika postêpowanie lekarza by³o zgodne z przepisami

prawa. Natomiast bezpodstawna rewizja rany mog³aby jedy-

nie spowodowaæ niepotrzebne rozkrwawienie pola operacyj-

nego.

Tym samym ubezpieczyciel dr. C. odmówi³ ubezpieczycielo-

wi szpitala w Z. wyp³aty œwiadczenia z polisy lekarza.

Pytanie redakcji: W omawianej sytuacji pacjent otrzyma³

wyp³atê odszkodowania, poniewa¿ szpital uzna³ odpowiedzial-

noœæ. Ubezpieczyciel szpitala nie podzieli³ tego stanowiska.

Gdyby pacjent zg³osi³ roszczenia bezpoœrednio do lekarza, nie

dosta³by nale¿nego œwiadczenia. Co mo¿na by by³o zrobiæ,

aby zmieniæ tê sytuacjê?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Sytuacja ta z pewnoœci¹ ule-

g³aby zmianie, gdyby w Polsce obowi¹zywa³ system no-

-fault.

Pytanie redakcji: Na czym ten system polega?

OdpowiedŸ prawnika lekarza:  W systemie no-fault nie szuka

siê winnego, lecz skupia na powstaniu szkody u pacjenta. Sys-

tem ten k³adzie nacisk na monitorowanie b³êdów medycznych,

ich zg³aszanie i wyci¹ganie wniosków, a nie karanie lekarzy

za nieumyœlne dzia³ania.

Pytanie redakcji: Wydaje siê, ¿e wprowadzenie takiego sys-

temu by³oby krokiem w dobr¹ stronê?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Zdecydowanie tak. W pol-

skich realiach wykonywanie zawodu lekarza jest trudne z wielu

powodów. Jednym z nich jest nieustanny lêk przed procesami

o b³¹d w sztuce, co przek³ada siê na sposób wykonywania

zawodu. Lekarze w obawie przed roszczeniami tworz¹ doku-

mentacjê medyczn¹ w taki sposób, aby w ka¿dej chwili mo-

g³a staæ siê dowodem w sprawie. Zdarza siê nawet, ¿e lecze-

nie pacjenta prowadz¹ zachowawczo i asekuracyjnie. Z tego

punktu widzenia wprowadzenie systemu no-fault te¿ by³oby

dobrym rozwi¹zaniem.  �
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Ch
arakterystyczn¹ cech¹

postêpowañ opartych

na procedurze karnej

i cywilnej jest koncentracja na po-

szukiwaniu osób winnych wyst¹pie-

nia zdarzenia medycznego. Zawi-

nione zachowania pracowników

ochrony zdrowia niemal zawsze po-

legaj¹ na nieumyœlnych b³êdach

w zakresie diagnostyki lub terapii.

Przyczyn¹ b³êdów s¹ zazwyczaj

ciê¿kie warunki pracy, niedoskona-

³oœci organizacyjne, ograniczony

czas na podjêcie decyzji, trudnoœci

w dostêpie do niektórych procedur

medycznych, brak doœwiadczenia,

nieuwaga, poœpiech, rutyna. Z dru-

giej strony w toku postêpowañ

niejednokrotnie wychodzi na jaw,

¿e pacjenci sami sobie szkodz¹, bo

lekcewa¿¹ zalecenia lekarskie lub

zwlekaj¹ ze zg³oszeniem siê po po-

moc. Osi¹ sporu w sprawach me-

dycznych s¹ zatem zarzuty, jakie

formu³uj¹ wobec siebie lekarz i pa-

cjent, co niejednokrotnie dodatko-

wo pog³êbia konflikt i utrudnia osi¹-

gniêcie porozumienia.

Kryminalizacjê i penalizacjê wykonywania zawodów medycz-

nych, jako instrument reakcji na niepo¿¹dane zdarzenia me-

dyczne, z wielu wzglêdów oceniam negatywnie. Jednak z per-

spektywy poszkodowanego pacjenta wszczêcie sprawy karnej

przez z³o¿enie zawiadomienia o mo¿liwoœci pope³nienia prze-

stêpstwa przez personel medyczny ma jednak kilka niezaprze-

czalnych atutów. Daje mu bowiem œrodki prawne, których uzy-

skanie w inny sposób jest niemo¿liwe lub bardzo trudne,

a które niejednokrotnie okazuj¹ siê kluczowe dla ochrony jego

praw. Wszczêcie postêpowania karnego wi¹¿e siê z mo¿liwo-

œci¹ b³yskawicznego zabezpieczenia ca³oœci dokumentacji me-

dycznej oraz wykonaniem sekcji zw³ok, jeœli jest niezbêdna.

Nastêpnie przeprowadzane jest drobiazgowe œledztwo, w trak-

cie którego przes³uchiwane s¹ wszystkie osoby, które mia³y

bli¿szy lub dalszy zwi¹zek ze spraw¹. Czynnoœci te prowa-

dzone s¹ w obecnoœci prokuratora lub funkcjonariusza poli-

cji, a udzia³ w nich jest obowi¹zkowy. W toku postêpowania

zasiêga siê te¿ opinii bieg³ych, czêsto renomowanych prakty-

ków, a nawet zespo³ów specjalistów delegowanych przez

uczelnie medyczne. Niezale¿nie od wyniku takiego postêpo-

wania i czasu jego trwania zawiadamiaj¹cy nie ponosi ¿ad-

nych jego kosztów.

Postêpowanie karne w sprawach medycznych jest czêsto zu-

pe³nie niewystarczaj¹ce dla zaspokojenia roszczeñ pacjenta.

Mimo uruchomienia w szerokim zakresie procedur przed or-

ganami œcigania i wymiarem sprawiedliwoœci, sprawy karne

przeciwko personelowi medycznemu w wielu przypadkach nie
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O potrzebie odejœcia
od zasady winy
w sprawach medycznych

PRAWO

Adwokat reprezentujący pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów w sprawach

związanych ze zdarzeniami medycznymi ma do wyboru jedną z kilku zasadniczych ścieżek

postępowania: karną, cywilną, dyscyplinarną oraz prowadzoną przez wojewódzkie komisje

ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Procedury te nie tworzą spójnego systemu, mają

różne cele, a w ich toku osiąga się różne rezultaty. Jeśli przyjmiemy, że podstawowym

celem jest urzeczywistnienie ochrony praw pacjenta, poprawa jakości udzielanych

świadczeń medycznych oraz redukcja ryzyka wystąpienia niepożądanych zdarzeń

w przyszłości, to efektywność polskiego systemu prawa w omawianym zakresie

ocenić należy jako niską.
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przynosz¹ ¿adnej rekompensaty osobie poszkodowanej, która

musi podj¹æ dalsze kroki prawne. Wynika to z dwóch oko-

licznoœci. Pierwsz¹ jest faktyczna nieobecnoœæ w toku po-

stêpowania karnego reprezentanta towarzystwa ubezpiecze-

niowego lekarza lub placówki medycznej. Towarzystwa te

niejednokrotnie wstrzymuj¹ decyzjê o wyp³acie odszkodowa-

nia do czasu zakoñczenia postêpowania karnego i nawet ska-

zuj¹cy wyrok nie zawsze jest równoznaczny z natychmiastow¹

i satysfakcjonuj¹c¹ poszkodowanego kompensacj¹. Drug¹

istotn¹ okolicznoœci¹ jest swoista kwalifikacja prawna czy-

nów zarzucanych personelowi medycznemu. W odniesieniu

do w¹skiej grupy spraw, kiedy oskar¿onemu przypisane zo-

staje nieumyœlne spowodowanie œmierci (art. 155 k.k.) lub

uszczerbku na zdrowiu (art. 156 i 157 k.k.), s¹d ma mo¿li-

woœæ orzeczenia wobec skazanego lekarza, obok kary, rów-

nie¿ œrodka kompensacyjnego w postaci obowi¹zku naprawie-

nia szkody lub nawi¹zki (w oparciu o art. 46 lub 47 k.k.).

W zdecydowanej wiêkszoœci spraw rozpoznawanych w po-

stêpowaniu karnym, kiedy zarzut dotyczy jedynie spowodo-

wania niebezpieczeñstwa utraty ¿ycia lub ciê¿kiego uszczerbku

na zdrowiu (art. 160 §2 i 3 k.k.), s¹d nie ma jednak praw-

nej mo¿liwoœci orzeczenia adekwatnego odszkodowania na

rzecz pokrzywdzonego, poniewa¿ przypisany sprawcy sku-

tek nie jest to¿samy z uszczerbkiem na zdrowiu lub œmier-

ci¹. Jeœli weŸmiemy dodatkowo pod uwagê fakt, ¿e proce-

dura karna w aktualnym kszta³cie wyklucza mo¿liwoœæ

umorzenia postêpowania wobec oskar¿onego, nawet jeœli

porozumia³ siê z pokrzywdzonym pacjentem w zakresie za-

doœæuczynienia krzywdzie, dojdziemy do wniosku, ¿e

w zasadzie jedyn¹ sta³¹ funkcj¹ procedur karnych stoso-

wanych w sprawach medycznych jest dyscyplinowanie pra-

cowników ochrony zdrowia, a tylko wyj¹tkowo i przy oka-

zji – kompensacja szkód zwi¹zanych z niepo¿¹danymi

zdarzeniami medycznymi. Z punktu widzenia pacjenta

g³ównym po¿ytkiem z prowadzenia postêpowania karnego

przeciwko lekarzowi jest natomiast obszerny materia³ do-

wodowy w zakresie winy personelu medycznego, w szcze-

gólnoœci opinie bieg³ych i wyrok skazuj¹cy, który znacz¹-

co u³atwia dochodzenie roszczeñ w trybie postêpowania

cywilnego – zazwyczaj od towarzystwa ubezpieczeniowe-

go lub placówki medycznej. Gromadzenie tego materia³u

nastêpuje jednak kosztem osobistej odpowiedzialnoœci kar-

nej lekarzy, pielêgniarek lub ratowników medycznych.

Na marginesie warto wspomnieæ o tzw. klauzuli dobrego Sa-

marytanina, która polega na zwolnieniu z odpowiedzialnoœci

karnej osób, które dopuszcz¹ siê omawianych czynów zabro-

nionych, pracuj¹c bezpoœrednio przy zwalczaniu epidemii

COVID-19, o ile nie zachodz¹ szczególne okolicznoœci i tyl-

ko wówczas, jeœli nie stwierdzono ra¿¹cego niezachowania

ostro¿noœci. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przepisy te nie

zosta³y wprowadzone ze wzglêdu na lekarzy, którzy niezmien-

nie pracuj¹ pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej, ani tym

bardziej pacjentów, ale w interesie prokuratorów, którzy

w warunkach epidemii niew¹tpliwie obawiaj¹ siê wzmo¿one-

go nap³ywu zawiadomieñ o mo¿liwoœci pope³nienia prze-

stêpstw, a tak¿e towarzystw ubezpieczeniowych, które by³y-

by zagro¿one koniecznoœci¹ wyp³aty dodatkowych œwiadczeñ.

Pe³na kompensacja szkody powsta³ej w zwi¹zku z niepo¿¹da-

nym zdarzeniem medycznym mo¿e obecnie nast¹piæ na grun-

cie postêpowania cywilnego. Podobnie jak w prawie karnym,

podstaw¹ odpowiedzialnoœci odszkodowawczej jest równie¿

zasada winy. W procesie cywilnym ciê¿ar wszczêcia postêpo-

wania, m.in. poniesienia jego kosztów, a tak¿e ich zwrotu stro-

nie przeciwnej w przypadku przegranej, spoczywa na powo-

dzie. Aby minimalizowaæ ryzyko przegranej, warto wiêc przed

rozpoczêciem sprawy uzyskaæ dowód czyjejœ winy. Tak

ukszta³towana struktura procesu sk³ania osoby poszkodowa-

ne do inicjowania przed wyst¹pieniem z pozwem postêpowañ

karnych lub dyscyplinarnych przeciwko personelowi medycz-

nemu, które s¹ skutecznym i ma³o ryzykownym narzêdziem

zwiêkszenia szans w³asnej wygranej.

W obecnie funkcjonuj¹cym systemie kompensacji szkód mar-

ginalne znaczenie ma postêpowanie przed wojewódzkimi ko-

misjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, a po nie-

spe³na 10 latach ich funkcjonowania mo¿na œmia³o powiedzieæ,

¿e nie spe³ni³y swego zadania. S³uszne za³o¿enie odejœcia od

zasady winy w ustalaniu odpowiedzialnoœci placówki medycz-

nej, w oparciu o które rzeczone komisje proceduj¹, okaza³o

siê niewystarczaj¹ce wobec braku mo¿liwoœci wydania sta-

nowczych rozstrzygniêæ, to znaczy takich, które zobowi¹zy-

wa³yby placówki medyczne lub towarzystwa ubezpiecze-

niowe do wyp³aty adekwatnych odszkodowañ osobom poszko-

dowanym. Jedynie pomocnicz¹ rolê w opisanym uk³adzie in-

stytucjonalno-prawnym pe³ni rzecznik praw pacjenta, które-

go zadania maj¹ przede wszystkim charakter kontrolny,

aczkolwiek jego aktywnoœæ, w szczególnoœci w przypadkach,

kiedy sk³ania strony do ugodowego zakoñczenia sporu doty-

cz¹cego szkód powsta³ych w wyniku niepo¿¹danych zdarzeñ

medycznych, oceniam pozytywnie.

Przedstawiony w zarysie istniej¹cy system reagowania na nie-

po¿¹dane zdarzenia medyczne wymaga zmiany. Z punktu wi-

dzenia pacjenta jest nieefektywny, a z perspektywy pracowni-

ków ochrony zdrowia – nadmiernie represyjny. Dominuj¹c¹

rolê odgrywa w nim zasada winy jako podstawa do orzekania

œrodków kompensacyjnych, co powoduje, ¿e poszukiwanie

indywidualnej odpowiedzialnoœci personelu medycznego jest

kluczowym œrodkiem do skutecznego dochodzenia roszczeñ

cywilnoprawnych.

Uwa¿am, ¿e w dyskusji o nowej formule systemu reagowa-

nia na niepo¿¹dane zdarzenia powinniœmy szukaæ rozwi¹-

zañ opartych na jednolitej procedurze, która wy³¹czy koniecz-

noœæ wszczynania kilku typów postêpowañ w jednej sprawie.

Wysokoœæ œwiadczeñ kompensacyjnych powinna byæ prze-

widywalna dla stron, m.in. dziêki opracowaniu przejrzystych

i wi¹¿¹cych zasad ich obliczania. Kryteria wyp³aty odszko-

dowania trzeba uniezale¿niæ od kwestii indywidualnej od-

powiedzialnoœci personelu medycznego, chocia¿by wprowa-

dzaj¹c standardy jakoœci œwiadczeñ medycznych. Wreszcie

decyzja o wyp³acie œwiadczenia powinna mieæ charakter

wi¹¿¹cy co do zasady i nale¿nej kwoty, aby by³a rzeczywi-

stym i skutecznym narzêdziem reagowania na niepo¿¹dane

zdarzenie. �
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W
 po³owie maja, zgodnie z harmonogramem – a ra-

czej jego któr¹œ kolejn¹ wersj¹ – Narodowego Pro-

gramu Szczepieñ, powinny siê rozpocz¹æ szcze-

pienia przeciw COVID-19 w aptekach. Czy siê rozpoczn¹,

nie wiadomo, bo Ministerstwo Zdrowia nie okreœli³o jesz-

cze wymagañ wobec punktów aptecznych, a ogólne wymo-

gi dotycz¹ce punktów szczepieñ raczej nie bêd¹ mia³y w ap-

tekach zastosowania. Farmaceuci nie ukrywaj¹, ¿e czekaj¹

na wytyczne, a na razie szkol¹ siê na potêgê. W drugiej

po³owie kwietnia ukoñczenie dwustopniowego kursu

wykonywania szczepieñ zameldowa³

pierwszy tysi¹c farmaceutów, kolejnych

6 tys. by³o w trakcie nabywania kwali-

fikacji i z teorii, i z praktyki. Program

kursu obejmuje zarówno procedurê

szczepienia, jak i udzielanie pierwszej

pomocy. W takich samych kursach

uczestnicz¹ chêtni do wykonywania

szczepieñ diagnoœci laboratoryjni, fizjo-

terapeuci, szkolne higienistki.

Pod koniec kwietnia rozpoczêto kolejne

kursy (tym razem wy³¹cznie teoretyczne)

z zakresu kwalifikowania do szczepieñ.

Znowelizowane przepisy rozszerzy³y bo-

wiem grupê osób, które bêd¹ mog³y wy-

konywaæ szczepienia, ale te¿ do nich kwa-

lifikowaæ. Ju¿ nie tylko lekarze, lecz

i lekarze dentyœci, felczerzy, pielêgniarki

i po³o¿ne oraz ratownicy medyczni, a po ukoñczeniu specjal-

nych kursów równie¿ przedstawiciele innych zawodów

medycznych oraz studenci ostatnich dwóch lat studiów na

wydzia³ach lekarskich oraz pielêgniarskich, bêd¹ mogli

decydowaæ o dopuszczeniu do szczepienia.

Podstawowym narzêdziem jest bowiem kwestionariusz wy-

pe³niany samodzielnie przez pacjenta. Jeœli informacje do nie-

go wpisane nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci, a pacjent nie zg³a-

sza okolicznoœci, które komplikuj¹ ocenê jego stanu zdrowia,

kwalifikacja jest jedynie formalnoœci¹. Wskazuj¹ na to zreszt¹

zagadnienia, jakie obejmuje kurs uprawniaj¹cy do prowadze-

nia kwalifikacji do szczepieñ, w którym uczestnicy ucz¹ siê

np. wystawiania i realizacji e-skierowañ, zasad kwalifikacji,

poznaj¹ aspekty prawne oraz zasady dystrybucji szczepionek.

Taki kurs musz¹ ukoñczyæ fizjoterapeuci, farmaceuci, diagno-

œci laboratoryjni. Studenci pi¹tego i szóstego roku studiów na

kierunku lekarskim oraz trzeciego roku studiów I stopnia na

kierunku pielêgniarstwo musz¹ siê wylegitymowaæ dokumen-

tem potwierdzaj¹cym umiejêtnoœci kwalifikowania do szcze-

pieñ wydanym przez uczelniê prowadz¹c¹ to kszta³cenie i bêd¹

mogli prowadziæ kwalifikacje tylko pod nadzorem, m.in. le-

karza. Niejasny jest natomiast status lekarzy sta¿ystów, na co

zwracaj¹ uwagê izby lekarskie. S¹ oni, wed³ug Ministerstwa

Zdrowia, uprawnieni do przeprowadzania badañ kwalifikacyj-

nych ka¿dorazowo pod nadzorem lekarza

specjalisty, w dodatku wy³¹cznie w miejscu

odbywania sta¿u. Rezultat? Studenci, po

spe³nieniu okreœlonych warunków, maj¹

wiêksze mo¿liwoœci zaanga¿owania siê

w szczepienia ni¿ lekarze sta¿yœci.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, ¿e oso-

by niebêd¹ce lekarzami mog¹ kwalifikowaæ

do szczepienia (czyli de facto przyjmowaæ

oœwiadczenie osoby kwalifikowanej o bra-

ku przeciwskazañ, bo tak trzeba rozumieæ

podpisany kwestionariusz) tylko wtedy,

gdy nie budzi on ¿adnych w¹tpliwoœci,

i gdy takich w¹tpliwoœci nie przynosi

wstêpna rozmowa z pacjentem. W ka¿dym

innym przypadku nale¿y szczepienie od-

roczyæ do momentu uzyskania opinii leka-

rza. W wiêkszych punktach szczepieñ nie

powinno byæ z tak¹ konsultacj¹ problemu, nie bêd¹ go mieæ

równie¿ punkty szczepieñ w poradniach POZ.

Eksperci od pocz¹tku zwracaj¹ uwagê, ¿e – mimo masowoœci

szczepieñ pandemicznych – kwalifikacja do szczepieñ za ka¿-

dym razem jest spraw¹ indywidualn¹ i czynnoœci¹ medyczn¹,

która musi byæ udokumentowana, a w razie wyst¹pienia po-

wa¿nych niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych trzeba

siê liczyæ ze sprawdzaniem, czy by³a przeprowadzona prawi-

d³owo. Jeœli pacjent w ankiecie lub w wywiadzie poda³ nie-

prawdziwe informacje (np. o przyjmowaniu okreœlonych le-

ków), trudno udowodniæ „winê” czy raczej odpowiedzialnoœæ

osoby kwalifikuj¹cej. Ale ju¿ za zaniedbanie pomiaru tempe-

ratury albo (jeœli s¹ wskazania) ciœnienia têtniczego kwalifi-

kuj¹cy ponosi odpowiedzialnoœæ. �
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# SPRAWDZAM

MA£GORZATA SOLECKA

Kto kwalifikuje, kto szczepi,
kto ponosi odpowiedzialnoœæ?

Eksperci od początku

zwracają uwagę, że

– mimo masowości

szczepień pandemicz-

nych – kwalifikacja do

szczepień za każdym

razem jest sprawą indy-

widualną i czynnością

medyczną, która musi

być udokumentowana.
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Pandemia

   Na ³amach „Gazety Wyborczej” rok pandemii podsu-

mowywa³ prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski:

„Skala problemu? Zmierzymy j¹ dopiero liczb¹ zgonów pa-

cjentów, którzy nie mieli koronawirusa. A bêdzie ich drama-

tycznie przybywaæ. (...) sprawa odbi³a siê w naszym œrodo-

wisku szerokim echem, bo jest drastycznym przyk³adem, jak

pandemia dotyka tak zwanych zwyk³ych pacjentów. Wczeœniej

leczenie tego chorego mog³oby siê ograniczaæ do taniej

farmakologii, teraz pacjent jest dializowany, wymaga prze-

szczepu. Jego zdrowie jest zrujnowane, leczenie bardzo kosz-

towne, a rokowania niepewne. Nie oszukujmy siê, dostêp do

leczenia by³ utrudniony tak¿e przed pandemi¹, ale teraz jest

bardzo Ÿle i s³yszê to na ka¿dym kroku od lekarzy ró¿nych

specjalnoœci”.

   W programie „Tak jest” na antenie TVN24 £ukasz Jan-

kowski t³umaczy³, jak trzecia fala wygl¹da z punktu widzenia

lekarzy „na froncie”: – Z ka¿d¹ kolejn¹ fal¹ epidemii cho-

rych, którzy potrzebuj¹ pomocy medycznej, jest wiêcej. To nie

jest tak, ¿e przesz³a fala i jest oddech, spokój. Z naszego punktu

widzenia te fale nak³adaj¹ siê na siebie.

   Kwestiê wydolnoœci systemu ochrony zdrowia w czasie

kryzysu ocenia³ na pocz¹tku miesi¹ca na antenie Telewizji

Republika cz³onek Prezydium ORL w Warszawie dr Tomasz

Imiela:

– System opieki zdrowotnej sobie nie radzi i to nie radzi sobie

ju¿ od d³u¿szego czasu. Zazwyczaj tydzieñ, pó³tora tygodnia

po tym najwiêkszym wzroœcie zachorowañ fala chorych do-

ciera do szpitali. Oni tu¿ po wykryciu zaka¿enia jeszcze s¹

w niez³ej formie, natomiast po kilku dniach czêsto ich stan siê

pogarsza. Na terenie kraju mamy wykorzystane oko³o 75 proc.

³ó¿ek covidowych, ale to wykorzystanie jest bardzo nierówno-

mierne. S¹ rejony, gdzie jest wiêcej wolnych miejsc, a s¹ ta-

kie, gdzie ich brakuje. Szczególnie dotyczy to wielkich miast,

tam jest najgorsza sytuacja.

   Gdy przyrost liczby dziennych zachorowañ rós³ drastycz-

nie, dr Imiela ostrzega³ w „Faktach po po³udniu” w TVN:

– Jeœli zachorowañ bêdzie jeszcze wiêcej, system, który ju¿

w tej chwili nie dzia³a dobrze, zupe³nie zostanie po³o¿ony na

³opatki.

   W dzienniku „Rzeczpospolita” przewodnicz¹cy Komisji

M³odych Lekarzy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Pawe³ Doczekalski mówi³ o rosn¹cym obci¹¿eniu i tak ju¿

przepracowanych medyków: „»Obci¹¿enie jest znaczne. To

w wiêkszoœci pacjenci covidowi. Zg³asza siê te¿ wiêcej pa-

cjentów, którzy s¹ kierowani na testy w zwi¹zku z objawami«

– mówi³ lekarz, który spodziewa siê, ¿e w zwi¹zku z tym zaka-

¿eñ koronawirusem mo¿e byæ w najbli¿szych dniach wykry-

wanych wiêcej”.

   Temat ten równie¿ dr Pawe³ Doczekalski porusza³ w ser-

wisie informacyjnym TVN 24: – Zawsze biorê pod uwagê

wywiad epidemiologiczny. Ten wywiad w tych dniach jest co-

raz czêœciej dodatni. Po takim wywiadzie kierujê na testy, to

jest oko³o 60 proc. trafnych wskazañ, wiêc widaæ, ¿e jesteœmy

w szczycie trzeciej fali.

   W³aœnie w tym szczycie dla „Gazety Wyborczej”

£ukasz Jankowski ocenia³ strategiê komunikacyjn¹ w³adz

pañstwa. „Obywatele musz¹ byæ pewni, ¿e tylko wiarygod-

ne badania maj¹ wp³yw na dzia³ania w³adz, a nie kryteria

polityczne albo czyjeœ przekonania. To, co rz¹d wykonywa³

przy okazji ich publikacji, mog³o budziæ w¹tpliwoœci. Brak

zaufania spowodowa³a strategia komunikacyjna rz¹du. Gdy

pojawi³y siê statystyki przygotowane przez jednego ze stu-

dentów, który pokaza³, ¿e w oficjalnych informacjach s¹

b³êdy, po prostu zrezygnowano z publikacji danych cz¹st-

kowych na korzyœæ ogólnych. Je¿eli dane nie wystarczaj¹

i trzeba je t³umaczyæ, ka¿dy z nas myœli, ¿e coœ z nimi jest

nie tak” – mówi³.

#W ETERZE
Kolejny miesiąc minął pod znakiem epidemii, choć wiele wydarzeń z nią związanych ma znowu

nieco inny charakter. Zmiany w programie szczepień, kolejne nasilenie zachorowań i stopniowe

opadanie trzeciej fali, sytuacja lekarzy i działania OIL w Warszawie na ich rzecz – to zagadnienia,

o których nasi przedstawiciele wypowiadali się w mediach. Przedstawiamy Państwu najważniej-

sze z nich.

MEDIA
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   W radiu TOK FM £ukasz Jankowski stwierdzi³ nato-

miast: „W mojej ocenie konferencje prasowe rz¹du zamieni-

³y siê w tablice og³oszeniowe, czyli cze-

kamy a¿ tablica pojawi siê za tydzieñ,

a na tej tablicy rz¹d wypisze, co akurat

zmienia”. Oceni³ jednak, ¿e choæ sposób,

w jaki rz¹d wprowadza i znosi obostrze-

nia siê nie zmienia, ostro¿noœæ przy po-

dejmowaniu tych decyzji jest s³uszna.

   Tomasz Imiela w „Faktach” TVN 24 ocenia³: – Ca³y

czas, ju¿ od kilku miesiêcy, mamy krytyczny stan, w któ-

rym niestety cierpi¹ pacjenci. Mamy prawie najwiêcej

zgonów na tysi¹c mieszkañców na œwiecie, tak¿e to jest

bardzo alarmuj¹ce i bardzo niepokoj¹ce. A w „Faktach

po po³udniu” £ukasz Jankowski przekonywa³: – Majów-

ka to bêdzie prawdopodobnie czas spotkañ, mam nadzie-

jê, ¿e uda siê zachêciæ wszystkich do przestrzegania ob-

ostrzeñ, a majówka nie bêdzie kolejnymi œwiêtami

i kolejnym momentem, w którym bêdzie dochodzi³o do zaka-

¿eñ, co odbije siê na zwiêkszonej liczbie pacjentów przyjmo-

wanych do szpitali.

   W drugiej po³owie miesi¹ca nast¹pi³ spadek liczby

zaka¿eñ, co znalaz³o odzwierciedlenie w wypowiedziach

naszych przedstawicieli. – Rzeczywiœcie zaka¿eñ jest mniej

i mamy nadziejê, ¿e trend spadkowy siê

utrzyma. Luzowanie obostrzeñ z punk-

tu widzenia medycznego i zdrowotne-

go na pewno musi byæ bardzo ostro¿-

ne – mówi³ dr Tomasz Imiela w TV

Republika w programie „Nie daj siê

epidemii”.

Szczepienia

   W kwietniu rz¹d dopuœci³ do uczestnictwa w programie

szczepieñ kolejne roczniki obywateli. Nie obesz³o siê bez per-

turbacji. Na pocz¹tku miesi¹ca dosz³o do awarii systemu in-

formatycznego obs³uguj¹cego pacjentów. O k³opotach, jakie

wywo³a³a, mówi³ w TVN 24 Pawe³ Doczekalski:  – Jest pro-

blem z wystawianiem zleceñ na wymaz na COVID-19, bo to

te¿ siê odbywa za pomoc¹ tego serwisu. Pacjenci kontaktuj¹

siê z lekarzami, natomiast nie ma mo¿liwoœci technicznej wy-

stawienia takiego zlecenia. Ten sam temat przewodnicz¹cy

Komisji M³odych Lekarzy porusza³ w wypowiedzi dla porta-

lu Prawo.pl.

   – Punkty drive-thru oczywiœcie tak, je¿eli zapewnione bê-

dzie bezpieczeñstwo pacjenta. Na razie takich wytycznych nie

mamy – tak o pomys³ach na masowe szczepienia mówi³ £ukasz

Jankowski w „Wydarzeniach” w Polsat News.

   Wyzwaniem dla programu szczepieñ by³y pojawiaj¹ce siê

w mediach doniesienia o odnotowanych skutkach ubocznych

jednej ze szczepionek – koncernu AstraZeneca. – Wiêkszoœæ

lekarzy praktycznie nigdy nie spotka siê z takim powik³aniem,

je¿eli mówimy o czêstotliwoœci wyst¹pienia zakrzepicy, wyno-

sz¹cej  jeden raz na 100 tys. zaszczepionych osób. Mówimy

o mo¿liwym zwi¹zku, ale do udowodnienia przyczyny i skutku

w medycynie jest daleko. Zwi¹zek taki jest mo¿liwy, nie mo¿-

na go wykluczyæ, bêdzie trzeba to monitorowaæ, jest to jednak

niezmiernie rzadkie – uspokaja³ w „Faktach po po³udniu”

w TVN Tomasz Imiela.

   W KRDP FM goœciem dnia by³ Micha³ Gontkiewicz,

cz³onek ORL w Warszawie i cz³onek Zespo³u ds. Szczepieñ

przy ORL w Warszawie. – Szczepionka to jest forma naucza-

nia organizmu, to taka „si³ownia” dla organizmu, który ma

siê nauczyæ, ma zareagowaæ, gdy spotka prawdziwy ca³oœcio-

wy wirus. Zaczyna siê toczyæ proces zbli¿ony do infekcji, ale

na du¿o mniejsz¹ skalê. (…) Nasz¹ spo³eczn¹ rol¹ jest dopro-

wadzenie do tego, ¿eby jak najwiêcej ludzi siê zaszczepi³o

– t³umaczy³ na antenie stacji Gontkiewcz.

   Pawe³ Doczekalski w TVN 24 podpowiada³, o czym trze-

ba pamiêtaæ przed udaniem siê do masowego punktu szcze-

pieñ: – Tam nie bêdzie kwalifikacji, musimy sami oceniæ swój

stan zdrowia, musimy byæ zdrowi. Wczeœniej, je¿eli mamy w¹t-

pliwoœci, mo¿emy skonsultowaæ siê z lekarzem.

   W audycji „Wstajesz i wiesz” na antenie tej samej stacji dr

Doczekalski odnosi³ siê do nowych procedur maj¹cych na celu

unikniêcie marnowania siê dawek: – Listy osób do szczepie-

nia pozostaj¹ bez zmian, czyli te osoby, które by³y zapisane,

bêd¹ przychodzi³y na szczepienia, natomiast jeœli chodzi

o osoby, które mog¹ siê zaszczepiæ, tak aby nie zmarnowa³a

siê niewykorzystana szczepionka, bêd¹ robione listy rezerwo-

we, bêdziemy dzwoniæ i szukaæ takich osób, które w miarê szyb-

ko do nas dojad¹. (…) Rozporz¹dzenie zezwala, by zaszczepiæ

osobê pe³noletni¹, która nawet nie ma skierowania. To jest

bardzo dobre rozwi¹zanie.  O zmianie procedur mówi³ te¿ na

antenie Radia Eska.

   W kontekœcie nowych regulacji na antenie TVN24 wypo-

wiada³ siê te¿ £ukasz Jankowski. – Mam nadziejê, ¿e rz¹dz¹-

cy nie bêd¹ zas³aniali siê brakami w dostawach czy trudno-

œciami w otrzymaniu szczepionek. Mam nadziejê, ¿e za chwilê
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nie bêd¹ zas³aniaæ siê tym, ¿e Polacy nie chc¹ siê szczepiæ.

Mam pacjentów, którzy mówi¹: – Czeka³em na szczepionkê

innej firmy, tydzieñ dwa, trzy, a teraz spotykamy siê w szpitalu

na oddziale covidowym – mówi³.

   Równie¿ w tej stacji, w audycji „Fakty po faktach”,

prezes ORL w Warszawie wypowiada³ siê o przebiegu akcji

szczepieñ. – Moim zdaniem za ma³o mówimy o osobach za-

anga¿owanych w program szczepieñ, które robi¹ fantastyczn¹

robotê: lekarze, pielêgniarki, ratownicy medyczni, pracow-

nicy obs³uguj¹cy punkty szczepieñ, wolontariusze, organi-

zatorzy opieki zdrowotnej, ¿o³nierze, którzy pomagaj¹ w ak-

cjach szczepieñ. To s¹ ludzie, którzy dzisiaj na swoich

barkach dŸwigaj¹ ciê¿ar tego wielkiego

przedsiêwziêcia, którym nale¿y siê

ogromny szacunek, podziw i podziêkowa-

nie. Program szczepieñ rzeczywiœcie

przyspiesza, mamy nadziejê, ¿e przyspie-

szy jeszcze bardziej. Wszyscy chcieliby-

œmy ju¿ byæ po epidemii.

Sytuacja lekarzy

   W kwietniu pojawi³y siê w mediach doniesienia o tym,

¿e lekarze przez trudn¹ sytuacjê, zw³aszcza w pandemii, roz-

wa¿aj¹ emigracjê. Temat w Wydarzeniach w Polsacie ko-

mentowa³ prezes £ukasz Jankowski: – Jesteœmy wrêcz zale-

wani, szczególnie w pandemii, propozycjami pracy, jest to

temat, który poruszamy w szpitalnych dy¿urkach. Lekarze

mówi¹: „Mam ju¿ doœæ, muszê coœ zmieniæ, jak tylko bêdzie

jakaœ szansa po pandemii”.

   Opiniê £ukasza Jankowskiego dotycz¹c¹ tego zagadnie-

nia opublikowa³a te¿ „Rzeczpospolita”. „Po pandemii, gdy

znikn¹ dodatki covidowe, problem bêdzie narasta³. Propo-

nowana przez ministra zdrowia równowartoœæ 1,31 œredniej

krajowej dla lekarza specjalisty jest w istocie obni¿k¹ wyna-

grodzeñ, naturalne wiêc jest, ¿e lekarze bêd¹ siê starali utrzy-

maæ zarobki z ostatniego pó³rocza” – napisa³ prezes ORL

w Warszawie.

   Na ³amach „Rynku Zdrowia” £ukasz Jankowski mówi³

z kolei o podejœciu pacjentów do szczepieñ: „Lekarze infor-

muj¹, ¿e sporo czasu dzisiaj zajmuje im podczas szczepieñ

odpowiadanie pacjentom na pytania dotycz¹ce fake newsów”.

  W „Medycynie Praktycznej” o zdrowiu psychicznym le-

karzy mówi³a Magdalena Flaga-£uczkiewicz, pe³nomocnik ds.

zdrowia lekarzy w Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

„Czasem lekarze zg³aszaj¹cy siê do mnie

maj¹ ju¿ bardzo nasilone objawy, np. na-

trêctw czy depresji, jednak latami tak ¿yj¹,

praca jest ostatnim bastionem ich pozor-

nie normalnego funkcjonowania. D³ugo

nie dopuszczaj¹ myœli, ¿e z czymœ sobie nie

radz¹” – podkreœli³a.

  Nasza izba stanowi te¿ niezmiennie bazê ekspertów z za-

kresu medycyny nie tylko w zwi¹zku z pandemi¹. Prezes

£ukasz Jankowski w TVP2 mówi³ o dnie moczanowej:

– Ludzie mówi¹ kolokwialnie artretyzm, czasem podagra,

bo rzeczywiœcie pierwszym objawem u wiêkszoœci chorych

z dn¹ moczanow¹ jest ból  du¿ego palucha, ale oficjalna

nazwa to w³aœnie dna moczanowa, czyli choroba spowodo-

wana nadmiarem kwasu moczowego. Staro¿ytni Rzymianie

mówili, ¿e ten, kto siê uciech wyrzeka, nie choruje na dnê

moczanow¹. Uciech, to znaczy t³ustego jedzenia, miêsa,

alkoholu, du¿ej iloœci piwa. Czyli dieta jako podstawa

leczenia dny moczanowej.

Działania izby

   Aktywnoœæ naszego okrêgowego samorz¹du lekarskiego

by³a tematem licznych publikacji. Okrêgowa Izba Lekarska

w Warszawie wraz z Samorz¹dem Województwa Mazowiec-

kiego organizuje dla lekarzy kompleksowy kurs online doty-

cz¹cy postêpowania z pacjentem chorym na COVID-19 – od

objawów po rehabilitacjê” – poda³o radio RDC. Informacjê
o kursie opublikowa³y tak¿e „Gazeta Wyborcza”, Radio

Plus oraz Infoprzasnysz.com.

   Infodent24.pl poinformowa³ o konferencji naukowej
dla lekarzy dentystów. „Do udzia³u w bezp³atnej konferen-

cji naukowo-szkoleniowej online zapraszaj¹ KS ORL w War-

szawie oraz PTS O. Warszawa. Konferencjê organizuj¹ prof.

Agnieszka Mielczarek (PTS O. Warszawa) oraz dr n. med.

Dariusz Paluszek (KS ORL w Warszawie)” – pisa³ portal.

   Medexpress natomiast zapowiada³ imprezy o charakterze
sportowym organizowane przez OIL w Warszawie:  II Lekar-
ski Rajd Rowerowy oraz zajêcia nordic walking dla lekarzy
w Lesie Kabackim.

Media medyczne dostrzeg³y tak¿e apel Prezydium ORL.
„Lekarze sta¿yœci i lekarze dentyœci sta¿yœci powinni kwa-

lifikowaæ do szczepieñ przeciwko COVID-19 równie¿ poza

miejscem odbywania sta¿u podyplomowego – zaapelowa-

³o do Ministerstwa Zdrowia Prezydium Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie. Wskazali, ¿e studenci ostatnich

lat medycyny w tym wzglêdzie maj¹ lepsz¹ sytuacjê”

– napisa³ Puls HR. Informacjê o apelu poda³ tak¿e Info-

dent 24.pl. �
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Co zmieni³o siê w ci¹gu ostatniego

roku? Czy spo³eczeñstwo inaczej

postrzega lekarzy?

J
est parê rzeczy, które daj¹ do my-

œlenia. Pierwsza to wszystkie ak-

cje typu „Brawa dla medyków”,

„Medykom dziêkujemy”, has³a na au-

tobusach, na murach, na plakatach.

Myœlê, ¿e dla lekarzy niestety bez wiêk-
szego znaczenia. Brawa s¹ mi³e, ale nie
o nie chodzi. Zapewne medycy poczu-
liby siê lepiej, gdyby mieli odpowied-
nie warunki pracy, nie musieli funkcjo-
nowaæ w chaosie, w instytucjach Ÿle
zarz¹dzanych w wyniku braku decyzji
lub ich zmiennoœci. Druga rzecz to tele-
porady. W przypadku niektórych cho-

rych i rodzajów chorób teleporada jest
odpowiedni¹ form¹ kontaktu z leka-
rzem. Na pewno to wskazówka na przy-
sz³oœæ, ¿e czêœæ wizyt u lekarza mo¿e-
my zast¹piæ teleporadami. Myœlê
jednak, ¿e w wielu przypadkach telepo-
rady nie maj¹ sensu. Rozmawia³em
z lekarzami, którzy kwestionowali tê
formê kontaktu, podkreœlaj¹c, ¿e wielu
schorzeñ nie mo¿na konsultowaæ przez
telefon, bo pacjenta trzeba zbadaæ, os³u-
chaæ. Dotyczy to równie¿ koronawiru-
sa. Mówiê na podstawie w³asnych do-
œwiadczeñ, bo gdy zapad³em na
COVID-19, mia³em i teleporadê, i spo-
tkanie z lekarzem, który sam przeszed³
tê chorobê i odwiedza pacjentów. Trze-
cia kwestia, która siê nasuwa, to kwe-
stia, jak bardzo my wszyscy, pacjenci,
spo³eczeñstwo, jesteœmy ofiarami pan-
demii w sensie psychicznym. I czy trze-
ba by³o a¿ tak blokowaæ ca³y œwiat.

To by³ rok wyj¹tkowy pod wzglêdem

przekazów medialnych. Ochrona

zdrowia wczeœniej nie zajmowa³a

wiele miejsca w gazetach, telewizji

czy radiu, teraz ka¿dego dnia jest

tematem numer jeden. Ale czy nadal

wzbudza zwiêkszone zainteresowa-

nie, czy temat ju¿ siê znudzi³?

Je¿eli chodzi o media, to za ich poœred-
nictwem politycy wykorzystuj¹ epidemiê
do dzia³añ propagandowych. Przyk³adem
jest choæby otoczka spektakularnoœci
stwarzana wokó³ Szpitala Narodowego.
Mam wra¿enie, ¿e nie ma szczerej woli
polityków (co jest zwi¹zane pewnie z ka-
dencyjnoœci¹), ¿eby naprawdê sprawiæ, by
pacjenci czuli siê bezpiecznie. Zreszt¹
przyk³adów pañstw, które pokazywa³y, ¿e
mo¿na uzdrowiæ publiczn¹ ochronê zdro-
wia, jest chyba niewiele. To temat piekiel-
nie wa¿ny dla mediów, które powinny mó-
wiæ szerzej o ochronie zdrowia, skupiaæ
siê nie tylko na koronawirusie.

Na pocz¹tku pandemii by³a panika,

wszyscy ogl¹dali programy informa-

cyjne i stresowali siê. Potem przyszed³

moment zmêczenia, a teraz, mimo

rekordowych liczb zachorowañ,

odbiorcy jakby mniej przejmuj¹ siê

epidemi¹, têskni¹ za normalnoœci¹,

¿yciem bez obostrzeñ. Czêsto ju¿ nie

s¹ ostro¿ni. Emocje zmienia³y siê

w ci¹gu roku pandemii.

Niewątpliwie w czasach zarazy postać lekarza jest bardziej

widoczna. I oceniana. Czy pandemia wpłynęła na wizerunek

lekarza? W rubryce „Zabiegi wizerunkowe” Maciej Orłoś

w rozmowie z Renatą Jeziółkowską dzieli się spostrzeżeniami

dotyczącymi obrazu lekarza i ochrony zdrowia, jaki pojawiał się

w mediach, w przestrzeni publicznej i w głowach pacjentów.

Widziani
przez pryzmat
pandemii
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ZABIEGI WIZERUNKOWE

Mam wra¿enie, ¿e media s¹ niezmordo-
wane, zastanawiam siê, jak dziennika-
rze to znosz¹. Dzieñ w dzieñ temat pan-
demii, ale te¿ nakrêcanie i straszenie, bo
strach siê sprzedaje. Uwa¿am, ¿e media
zawodz¹ i gdyby ludzie mniej ogl¹dali
telewizjê, by³oby spokojniej. Jak wspo-
mnia³em, media powinny szerzej trak-
towaæ temat ochrony zdrowia.

W ci¹gu tego roku rozpoznawalni

stali siê nowi eksperci. Lekarze,

którzy jako autorytety przebili

siê na ekran. Jedni zaistnieli,

stali siê znani, a inni pojawili siê

i zniknêli…

Nie wszyscy uwa¿aj¹ siê za medialnych.
S¹ tacy, którzy s³usznie dostrzegaj¹, ¿e
nie wypadaj¹ korzystnie w mediach,
i tacy, którzy nies³usznie uwa¿aj¹, ¿e nie
s¹ medialni. Jednak media wy³awiaj¹
osoby, które siê sprawdzaj¹ i które staj¹
siê pewnikami. O! Ten, ten i ten to s¹
dobrzy „setkowicze”, oni nam dadz¹
dobr¹, merytoryczn¹ wypowiedŸ, która
bêdzie atrakcyjna. Nie zje ich trema, nie
zestresuj¹ siê. Powiedz¹ sk³adnie i jesz-
cze w dodatku ciekawie, wypowiedŸ
bêdzie wyrazista, po³¹czona z emocja-
mi. Mamy swoj¹ listê nazwisk i z niej
korzystamy. Czasami jest rozszerzana,
ktoœ na ni¹ wskakuje na sta³e. S¹ te¿ lu-
dzie, którzy nadaj¹ siê do wystêpów
w mediach i œwietnie sobie radz¹, ale nie
chc¹ z jakichœ powodów, mo¿e politycz-
nych, mo¿e innych, lub s¹ mniej odwa¿-
ni. Muszê powiedzieæ, ¿e brakowa³o mi
ró¿norodnoœci w doborze rozmówców.
Widzia³em, ¿e znowu ten sam ekspert
i ju¿ wiedzia³em, co powie, czy bêdzie
mnie straszy³, bêdzie mówi³ to i to. A ja
bym chêtnie us³ysza³ jeszcze jak¹œ opi-
niê, chcia³bym zderzenia odmiennych
spojrzeñ dwóch ekspertów, np. wybitnej
klasy profesorów epidemiologów, wiru-
sologów czy jeszcze innych, ¿eby mia³a
miejsce dyskusja. Warto te¿ zwróciæ
uwagê na aspekt polityczny. Gdy ekspert
jest cz³onkiem jakiegoœ gremium dorad-
czego, odbiorca mo¿e mieæ w¹tpliwo-
œci, czy jest niezale¿ny, czy czuje siê
zobligowany do wa¿enia s³ów.

Jak w takim razie byæ ekspertem

obiektywnym? Co zrobiæ, ¿eby

uchodziæ za osobê niezale¿n¹

i budowaæ swoj¹ wiarygodnoœæ?

Mieæ spójny przekaz, który bêdzie wy-
wa¿ony, który bêdzie mój, polegaj¹cy
na mojej wiedzy, na moim doœwiad-
czeniu. Nieuwik³any, nieuwarunkowa-
ny jakimiœ zale¿noœciami. To nie jest
proste, wielu ekspertów nie ma tego
komfortu, poniewa¿ do opinii, któr¹
prezentuj¹, dochodzi polityka albo in-
stytucja, któr¹ reprezentuj¹. Ordyna-
tor oddzia³u szpitalnego lub dyrektor
szpitala nie mo¿e sobie pozwoliæ na
niezale¿noœæ, bo komuœ podlega, ktoœ
go rekomendowa³, musi wa¿yæ s³owa.
Nie zawsze mo¿e mówiæ to, co na-
prawdê myœli.

Doradcy, eksperci uwiarygadniaj¹

przekaz?

Mam wra¿enie, ¿e nie korzystano z ta-
kich gremiów w odpowiedniej skali.
Cia³o doradcze przy premierze powsta-
³o doœæ póŸno. Na pocz¹tku pandemii
zastanawia³em siê, dlaczego nie powo-
³ano zespo³u ekspertów z ró¿nych dzie-
dzin, nie tylko lekarzy wirusologów, ale
np. psychiatrów, oraz ekonomistów
i innych specjalistów, którzy by dzieñ
i noc siedzieli z politykami i zastana-
wiali siê, jak poradziæ sobie z pandemi¹
i jej skutkami.

Wynikaj¹ce z pandemii zwrócenie

uwagi na tematy zwi¹zane ze zdro-

wiem to dla lekarzy szansa na mó-

wienie g³oœno o tym, co tak napraw-

dê dzieje siê w systemie.

Pandemia obna¿a s³aboœci, pokazuje, ¿e
ten system w ogóle nie dzia³a. To po-
winno sk³aniaæ do g³êbszego zaintere-
sowania, do wyci¹gania wniosków,
dzia³ania w dobrej sprawie. Fakt, ¿e
mamy COVID, nie powinien oznaczaæ,
¿e zablokowana jest ca³a ochrona zdro-
wia, ¿e pacjenci nie s¹ umawiani na wi-
zyty i zabiegi. Polacy nie chodzili do
specjalistów, nie badali siê. To powinien
byæ temat numer jeden: pandemia siê
skoñczy, ale co dalej z ochron¹ zdrowia?
Jak znam ¿ycie, nie bêdzie. Znajd¹ siê
tematy zastêpcze…

Pojawi³ siê wirus, potem s¹dziliœmy,

¿e jest w odwrocie, póŸniej znów siê

rozszala³ – taki zmienny obraz rze-

czywistoœci funkcjonowa³ w minio-

nych kilkunastu miesi¹cach.

Niespójnoœæ przekazu. W pewnym
sensie rozumiem, ¿e nie sposób by³o
wszystko przewidzieæ, ca³y œwiat siê
pogubi³. Nie ma tutaj m¹drych, nie
ma kogoœ, kto ma ewidentn¹ racjê
i wymyœli sposób poradzenia sobie
z epidemi¹. Niespójny przekaz, dez-
informacja, „odwo³ywanie” wirusa
– rz¹dz¹cy maj¹ k³opoty komunikacyj-
ne. Mo¿e powinienem uwa¿nie ogl¹-
daæ konferencje prasowe ministra
zdrowia, ale nie mam cierpliwoœci.
Komunikacja dotycz¹ca szczepieñ
moim zdaniem jest fatalna. Pacjenci
ma³o wiedz¹, a to przecie¿ superwa¿-
na sprawa.

Wytyczne i procedury zmienia³y

siê. Pacjenci gubili siê w tym, gdzie

powinni siê zg³osiæ, gdy podejrze-

waj¹ u siebie COVID, co dalej

robiæ itd.

Jest chaos. Mia³em takie myœli, kie-
dy dopad³ mnie COVID. Chorych
ogarnia poczucie kompletnego opusz-
czenia, czuj¹ siê zaniedbani, nie
wiedz¹, co ze sob¹ zrobiæ, ¿yj¹ w stra-
chu, obawiaj¹ siê, ¿e mog¹ liczyæ tyl-
ko na siebie, ¿e system nie zapewni
im bezpieczeñstwa.

Jak mo¿e zareagowaæ lekarz,

gdy pacjent bardziej wierzy temu,

co s³yszy w telewizji, ni¿ temu,

co mówi lekarz? Niekiedy pacjenci

próbuj¹ wrêcz pouczaæ lekarzy

lub zg³aszaj¹ siê do nich z w³asn¹

diagnoz¹ opart¹ na tym,

co przeczytali lub us³yszeli

w mediach.

Nie zazdroszczê lekarzom, ¿e musz¹ siê
mierzyæ z czymœ takim. Chyba dla le-
karza najgorszy jest pacjent, który prze-
czyta³ wszystko, co znalaz³ w Internecie,
i jest najm¹drzejszy. Takiego pacjenta
powinno siê „postawiæ do pionu”. Po-
wiedzieæ mu: Ja, lekarz, mam doœwiad-
czenie wieloletnie, ukoñczone studia,
praktykê i na podstawie mojej wiedzy,
któr¹ poszerzam, mogê z pe³n¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ powiedzieæ, ¿e jest tak
i tak. Daj¹c do zrozumienia, ¿e w³aœnie
lekarz jest na pierwszej linii, a nie me-
dia. Bo jeœli chcemy uzyskaæ powa¿n¹
poradê w sprawie zdrowotnej, jednak
idŸmy do lekarza. �
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Kolekcja jest imponuj¹ca. Ile ma

pani figurek i sk¹d siê wziê³y?

N
ie jestem w stanie stwierdziæ, ile

tych figurek mam dok³adne, bo

ich nie katalogujê, ale z pewno-

œci¹ powy¿ej 400 i ka¿da inna! Ich po-

chodzenie te¿ jest ró¿ne. Wiele znalaz³am

na targach staroci lub rzemios³a. Po-

chodz¹ nie tylko z Polski, ale i z wyjaz-

dów zagranicznych. Oczywiœcie, wiele

dosta³am w prezencie. Wszyscy moi zna-

jomi i bliscy wiedz¹, ¿e to z pewnoœci¹

bêdzie trafiony podarunek.

Czterysta
plus piêæ

Jeśli chodzi o kupowanie psów, wchodzą w grę tylko

takie, które można postawić na półce. Wszystkich

swoich żywych towarzyszy przygarnęła. O kolekcji

psich figurek i przyjaźni ze zwierzętami opowiada

chirurg stomatolog Jolanta Malejczyk.

Czy ma pani oddzielne pomieszcze-

nie na kolekcjê?

Nie, w moim domu chyba w ka¿dym
pomieszczeniu stoj¹ psie figurki. Tak
samo jest z ¿ywymi psami, wszêdzie
ich pe³no, ale nic dziwnego, bo mam
ich piêæ. W 2002 r. pojawi³ siê w moim
domu pierwszy pies – Kubuœ, a zaraz
potem pierwsza figurka – porcelanowy
drapi¹cy siê kud³aty sznaucerek. Za-
uwa¿y³am go w second handzie, gdzie
kupowa³am zabawki do gryzienia dla
psa.

Kuba w pani ¿yciu pojawi³ siê nagle,

ka¿dy kolejny pies te¿, prawda?

Zgadza siê. Nigdy nie zdarzy³o mi siê
kupiæ psa. Wszystkie s¹ przygarniête.
Pewnego dnia, ju¿ prawie 20 lat temu,
wróci³am autem do domu z wizyty u ko-
le¿anki. Gdy otworzy³am gara¿, okaza-
³o siê, ¿e w œrodku siedzi pies. Schowa³
siê przed zimnem, a by³o wtedy chyba
ze 20 stopni mrozu. To by³o du¿e zwie-
rzê, coœ miêdzy wilczurem a labrado-
rem. Na mój widok rzuci³ siê do uciecz-
ki, ale od razu pomyœla³am, ¿e biedak

PO GODZINACH
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zamarznie, wiêc uchyli³am bramê, a on
zdecydowa³ siê wróciæ. By³ bardzo wy-
straszony, ba³ siê schodów, windy, ale
ostatecznie uda³o mi siê go jakoœ wpro-
wadziæ do mieszkania.

Nie ba³a siê pani wzi¹æ do domu

obcego, du¿ego psa?

By³ nie tylko du¿y, ale i ca³kiem dziki,
tylko nigdy nie ba³am siê zwierz¹t i bar-
dzo je lubi³am. Myœlê nawet, ¿e powin-
nam by³a zostaæ weterynarzem, choæ nie
wiem, czy znios³abym przeprowadzanie
eutanazji.

Wracaj¹c do losów Kuby…

Spêdzi³ u nas noc, a potem rozpoczê³y
siê poszukiwania dla niego domu. Jak siê
pan pewnie domyœla, takiego du¿ego psa
trudno oddaæ, dlatego w koñcu zosta³
u mnie. Drugim psem by³ Gryfcio, któ-
rego spotka³am w 2005 r. Pewnego dnia,
czekaj¹c doœæ d³ugo na taksówkê, zauwa-
¿y³am, ¿e do pobliskiego centrum han-
dlowego uparcie wdziera siê m³ody pies,
a ochroniarz równie uparcie go stamt¹d
wyprowadza. By³ bardzo niedelikatny, bo
wynosi³ go za kark, co psa ewidentnie
bola³o i g³oœno wy³. Za którymœ razem
nie wytrzyma³am i zwróci³am mê¿czyŸ-
nie uwagê. T³umaczy³ siê, ¿e przecie¿
zwierzê nie mo¿e sobie ot tak wchodziæ
do œrodka. Psiak by³ umazany resztkami
jakiegoœ jedzenia, keczupem, w ogóle
wygl¹da³ doœæ marnie. Stwierdzi³am, ¿e
ul¿ê owemu ochroniarzowi i psa zabiorê
do siebie. Ledwie wziê³am go na rêce,

momentalnie wcisn¹³ mi nos pod pachê
i zasn¹³. Wtedy pojawi³ siê d³ugo wy-
czekiwany taksówkarz, ale jak zoba-
czy³ psa, oœwiadczy³, ¿e zwierzaka nie
zabierze. Powiedzia³am: – Jakby pan

przyjecha³ szybciej, to bym tego psa nie

mia³a. W koñcu da³ siê przekonaæ.

Potem by³a jeszcze Zofia i kolejne psy.
W miêdzyczasie odszed³ Kuba, który jak
na tak du¿ego psa do¿y³ wieku ca³kiem
sêdziwego, bo mia³ kilkanaœcie lat. Nie-
mniej jednak w zasadzie od d³u¿szego
czasu liczba piêciu zwierzaków jest sta³a.

Piêæ psów to ca³e stado. Czy nie

mia³a pani problemów z u³o¿eniem

¿ycia tak, by im zapewniæ opiekê?

To rzeczywiœcie nie jest ³atwe. Najgorzej
jest z wyjazdami, wiêc nie chcê nawet
myœleæ, co bêdzie, jeœli trafiê do szpitala
lub bêdê np. musia³a wyjechaæ do sana-
torium. Ale, odpukaæ, na razie dajê so-
bie radê. Poza tym mam szczêœcie, ¿e po-
magaj¹ mi dzieci s¹siadów, które
wyprowadzaj¹ i karmi¹ psiaki,  jeœli po-
po³udniami muszê byæ w gabinecie, co
zdarza siê dwa razy w tygodniu.

Pracê te¿ musia³a pani dostosowaæ

do psów?

Nie, to tylko kwestia opracowania odpo-
wiedniej logistyki, zw³aszcza ¿e od cza-
su przygarniêcia Kuby sporo siê w moim
¿yciu zmieni³o, m.in. przeprowadzi³am
siê z mieszkania do domu z ogrodem, co
wiele u³atwia. Chocia¿ nie ukrywam, ¿e

czasem, jeœli zdarzy mi siê d³u¿ej zostaæ
w pracy, trochê siê martwiê, ¿e psy
wszystko roznios¹ z têsknoty albo po
prostu z nudów. Ale to dobrze, jeœli coœ
robi¹ razem, choæby z nudów. Ka¿demu
¿yczê, by móg³ mieæ co najmniej dwa psy.
To dobrze wp³ywa zarówno na ich psy-
chikê, jak i na psychikê cz³owieka, bo
obserwacja ich relacji tak¿e daje wiele
radoœci. �

Rozmawia³ Micha³ Niepytalski.
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Jak bardzo zmieni³a siê opieka

nad ma³ym pacjentem?

Z
mieni³a siê pod wieloma wzglêda-

mi. Czêœæ zmian by³a korzystna,

czêœæ niekorzystna. Myœlê, ¿e

niektóre aspekty bardzo zinstytucjona-

lizowanej opieki tzw. rejonowej za cza-

sów komuny by³y lepsze – w kontek-
œcie szczepieñ i przestrzegania rygorów
szczepienia.

Diametralnie zmieni³ siê sposób ¿ywie-
nia. Pamiêtam, jak dzieci by³y karmione
„mieszank¹ 2”, „mieszank¹ 3”, czyli mle-
kiem w proszku z m¹k¹ pszenn¹... Wte-

dy obserwowaliœmy gigantyczn¹ liczbê
przypadków celiakii na naszym oddzia-
le i nie tylko. Zawsze mówiê, ¿e wów-
czas mog³em na podstawie danych
z jednego oddzia³u stworzyæ doktorat
z celiakii (maj¹c grupê kontroln¹ oraz
grupê badan¹), a materia³ zebraæ w dwa
lata. Teraz musia³bym prowadziæ piêcio-
letnie badanie wielooœrodkowe. Najpierw
by³y stosowane zwyk³e mieszanki mlecz-
ne, póŸniej pojawia³y siê coraz bardziej
wyrafinowane – jedynki, dwójki, trójki,
czwórki... Zwiêkszy³a siê oferta mleka
specjalnego przeznaczenia, czyli hydro-
lizatów i innych rodzajów mleka mody-
fikowanego przeznaczonych na ró¿ne
okazje zdrowotne. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
jest ich raczej nadmiar ni¿ niedobór.

Zmieni³a siê gigantycznie dostêpnoœæ
antybiotykoterapii. By³y takie sytuacje,
dok³adnie pamiêtam, gdy biegunki leczo-
no chloramfenikolem. Zmieni³o siê
wszystko, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ prze-
bywania matek z dzieæmi w szpitalu.
Oddzia³, na którym pracowa³em, czyli
klinika gastroenterologii i ¿ywienia dzie-
ci, by³ pierwszym oddzia³em, w którym
rodzice mogli byæ z dzieæmi 24 godziny
na dobê. Pamiêtam czasy, kiedy informa-
cje o dzieciach rodzice otrzymywali tyl-
ko w niedziele i odczytywa³ je z kartki
lekarz dy¿urny. I to by³ ca³y kontakt.

Jak to odciêcie od rodzica wp³ywa³o

na stan dziecka, na jego zdrowienie?

Na pewno niekorzystnie. Ale z drugiej
strony mieliœmy trochê wiêcej pielêgnia-
rek, które dba³y o jedzenie, przewijanie
i przytulanie ma³ych dzieci. Pozostawa-
nie dzieci w szpitalu bez rodziców by³o
wtedy czymœ normalnym, nie wzbudza-
³o szczególnego niepokoju kogokol-
wiek, równie¿ pediatrów. Zasady jak na
wojnie: rozkaz, wykonanie, wszyscy
przyjmowali, ¿e tak ma byæ i koniec.

Czy s¹ problemy, do których

podchodzi siê skrajnie inaczej ni¿

dawniej? Coœ, co by³o norm¹,

a teraz jest nie do pomyœlenia.

Tak, np. leczenie banalnych dolegliwo-
œci, takich jak biegunki. Jak wspomnia-
³em, w przypadku prawie ka¿dej biegunki
(dziœ wiemy, ¿e wiêkszoœæ jest wiruso-
wa) podawano antybiotyki. Stosowano

W pracy z dziećmi wiele się zmieniło, zarówno w kontekście

uwarunkowań medycznych, jak i społecznych. Niezmiennie

dobry pediatra musi mieć odpowiednie podejście do pacjentów

i ich rodziców. O wyzwaniach i emocjach podczas przeszło

45 lat pracy z prof. dr. hab. n. med. Piotrem Albrechtem,

specjalistą pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii

dziecięcej, rozmawia Renata Jeziółkowska.

„Mo¿e sam
jestem trochê
dziecinny…”

NA PRZESTRZENI LAT
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jedno- lub dwudniow¹ przerwê tzw.
wodn¹, czyli tylko marchwianka i woda,
nie by³o ¿adnych p³ynów do nawadnia-
nia doustnego. Ze wzglêdu na braki wen-
flonów mieliœmy trudnoœci z nawadnia-
niem do¿ylnym. Zatem ró¿nica miêdzy
ówczesn¹ sytuacj¹ a dzisiejsz¹ jest jak
niebo i ziemia. Teraz niewiele dzieci
wymaga nawodnienia do¿ylnego z powo-
du ostrej biegunki. Antybiotykoterapia
jest prawie kompletnie zbêdna. Zreszt¹
antybiotyków stosowaliœmy du¿o, du¿o
wiêcej ni¿ dziœ, choæ dostêpnoœæ tej tera-
pii by³a zdecydowania gorsza. Ale po-
dawaliœmy je nagminnie w najprzeró¿-
niejszych objawach. Gdyby obecnie ktoœ
tak robi³, patrzono by na niego z wiel-
kim wyrzutem albo gorzej.

Co pana zdaniem by³o prze³omem

w pediatrii?

Szczepienia. Postêp w tym zakresie od
czasów, gdy zaczyna³em pracê, jest
ogromny. Liczba szczepionek i liczba
chorób, którym mo¿emy zapobiegaæ, sto-
suj¹c szczepienia, jest o niebo wiêksza.
Nawet w Polsce, choæ nie jesteœmy pod
tym wzglêdem w œwiatowej czo³ówce.

Czy postawy antyszczepionkowe s¹

bardzo zauwa¿alne w pana pracy?

Kiedyœ nie by³o ruchów antyszczepionko-
wych. Wszyscy chodzili siê szczepiæ, nikt
nie mia³ zastrze¿eñ. Ma³o tego, z poradni
przychodzi³ do ka¿dego nakaz, ¿e ma siê
stawiæ tego i tego dnia na szczepienie,
i by³o to egzekwowane. Nie mówiê, ¿e
ktoœ l¹dowa³ w wiêzieniu za niedostoso-
wanie siê, ale wyszczepialnoœæ w tam-
tych czasach by³a w granicach 97 proc.
W tej chwili to ju¿ nieosi¹galne liczby.

Jak pan reaguje na postawy anty-

szczepionkowe? Czy pacjenci zg³a-

szaj¹ czêœciej w¹tpliwoœci, czy raczej

maj¹ wyrobiony pogl¹d, nie do

zmiany?

Czêœæ to osoby nastawione jednoznacz-
nie negatywnie do szczepieñ, ale s¹ te¿
tacy, których dziêki d³ugim rozmowom
udaje siê przekonaæ. Ja w swej prywat-
nej praktyce stosujê doœæ brutaln¹ meto-
dê. Mówiê: je¿eli pani dziecko zaszcze-
pi, bêdê siê nim zajmowa³, a je¿eli pani
nie zaszczepi, proszê znaleŸæ innego dok-

tora. Ale to w skrajnych przypadkach, bo
zwykle udaje mi siê dogadaæ.

Jakie wyzwania stoj¹ przed pedia-

trami?

Wyzwaniem jest edukacja. Wiedza na
ró¿ne tematy wyniesiona ze szko³y mo¿e
i jest gigantyczna, ale na temat zdrowia
– praktycznie ¿adna. Rodzice czêsto czer-
pi¹ wiedzê z Internetu, a zazwyczaj nie
ma ona wiele wspólnego z prawd¹. Co
do szczepieñ, trzeba liczyæ siê z tym, ¿e
zawsze pewien procent osób nie bêdzie
siê szczepiæ, ¿e ich siê nie przekona. Ale
chodzi o to, ¿eby zachowaæ zdrowe pro-
porcje miêdzy szczepionymi a nieszcze-
pionymi. Póki bêdziemy szczepiæ w gra-
nicach 95 proc., choroby, przeciwko
którym szczepimy, nie wróc¹. Inaczej
mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e wróc¹.
W ró¿nych krajach stosuje siê ró¿ne me-
tody egzekwowania szczepieñ. Przyk³a-
dowo do przedszkoli pañstwowych przyj-
mowane s¹ tylko dzieci zaszczepione.
Osoby wyje¿d¿aj¹ce na studia do Stanów
Zjednoczonych musz¹ mieæ wype³nione
przez lekarza formularze zawieraj¹ce in-
formacje o wszystkich szczepieniach od
urodzenia. Moim zdaniem trochê admi-
nistracyjnych nacisków nale¿a³oby wpro-
wadziæ i u nas, aczkolwiek zawsze lepiej
wyt³umaczyæ, ni¿ stosowaæ administra-
cyjny nacisk. Podkreœlam, ¿e z wiêkszo-
œci¹ ludzi udaje siê w koñcu dogadaæ.

Czy zaobserwowa³ pan zmiany

spo³eczne?

Zmieni³a siê bardzo kwestia zaufania do
lekarzy. By³o zdecydowanie wiêksze. Te-
raz spotyka siê wielu pacjentów „wy-
kszta³conych”, niebywale roszczenio-
wych. Dostrzegam równie¿ skutki zmian
cywilizacyjnych. W pocz¹tkach mojej pra-
cy prawie nie obserwowa³o siê zaburzeñ

w karmieniu niemowl¹t – rzadko zdarza-
³o siê, ¿e dzieci nie chcia³y jeœæ, jad³y
wybiórczo. W tej chwili przynajmniej raz
w tygodniu przyprowadzane jest do mnie
dziecko, które nie chce jeœæ tego, tamtego
albo nic nie je. Ró¿nego rodzaju proble-
my s¹ uwarunkowane ma³¹ wiedz¹ wy-
niesion¹ z domu, faktem, ¿e niewiele jest
mieszkaj¹cych razem rodzin wielopoko-
leniowych. Matki zdane wiêc s¹ na sie-
bie, kole¿anki i Internet. To nie s¹ najlep-
sze Ÿród³a wiedzy. Dramatycznie wzrós³
poziom niepokoju matek o stan zdrowia
dzieci. Dawniej matki by³y spokojniejsze,
bardziej zdystansowane. Pewnie z wielu
wzglêdów: wolniej siê ¿y³o i mniej by³o
wszelkich komunikatorów.

Wiêksza dostêpnoœæ informacji

i wiêcej Ÿróde³ wiedzy nie przek³ada

siê na zdrowie dzieci?

Pod pewnymi wzglêdami jest zdecydo-
wanie gorzej. Ja i moi wspó³pracownicy
spotykamy siê z narastaj¹cymi problema-
mi psychologicznymi. Szczególnie
w gastroenterologii. Gdy pojawiaj¹ siê
bóle brzucha i gdy „trochê siê pogrze-
bie”, okazuje siê, ¿e w rodzinie jest roz-
wód albo problemy w szkole, z rówie-
œnikami itd. Jest ogromny wzrost liczby
prób samobójczych, spo¿ywanych cia³
obcych, œrodków chemicznych.

Zdarza siê panu zauwa¿aæ u dzieci

oznaki stosowanej wobec nich

przemocy?

Trudno oceniæ to statystycznie, ale co-
raz czêœciej wychodzi na jaw przemoc
psychiczna, która jest w tle ró¿nego typu
schorzeñ, np. granie dzieæmi przez ro-
dziców w sprawach rozwodowych. Albo
jest to zjawisko coraz bardziej po-
wszechne, albo my, lekarze, jesteœmy na
nie bardziej wyczuleni. Pamiêtam cza-
sy, kiedy mo¿na by³o „laæ” dzieci. Te-
raz rodzice zazwyczaj maj¹ hamulce, ale
przemoc fizyczna nadal siê zdarza.

Jak lekarz powinien zareagowaæ,

gdy podejrzewa przemoc?

Trzeba byæ bardzo ostro¿nym, ponie-
wa¿ mo¿na b³êdnie oceniæ sytuacjê
i narobiæ wiele szkód. Niebieska karta
jest pewn¹ pomoc¹. ̄ yjemy w czasach,
gdy liczy siê przede wszystkim „papier”. �

Dawniej matki

były spokojniejsze,

bardziej zdystanso-

wane. Pewnie z wielu

względów: wolniej

się żyło i mniej

było wszelkich

komunikatorów.
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Ale zdarza³o siê te¿, ¿e dla jednego
dziecka by³a wype³niana niebieska kar-
ta, bo zosta³o skatowane i wróci³o do
domu pod nadzorem s¹dowym, a w tym
samym czasie ciê¿ko pobite zosta³o dru-
gie dziecko, maj¹ce od dwóch miesiêcy
niebiesk¹ kartê. Gdzie by³y odpowied-
nie instytucje, skoro dwoje dzieci nie-
mal zamordowano?!

By w³aœciwie oceniæ sytuacjê, na

pewno trzeba pacjentowi poœwiêciæ

sporo czasu.

Trzeba mieæ na to bardzo du¿o czasu,
a po 45 latach pracy mogê powiedzieæ,
¿e czas poœwiêcany na wype³nienie obo-
wi¹zków biurokratycznych wzrós³ pew-
nie dziesiêciokrotnie. Trzeba u¿ywaæ
komputera i „fantastycznego” systemu,
do którego logujê siê 15 razy, czyli przy-
najmniej 15 razy tracê po minucie. Per-
sonelu do obs³ugi nie przyby³o. Wszyst-
ko zrzuca siê na doktora, bo on w swojej,
¿e tak powiem, wielkoœci serca, ducha
i umys³u na pewno to zrobi. I robi... czê-
sto kosztem pacjenta. Nie jestem prze-
ciwnikiem komputerów, nie czujê siê na
nie za stary, ale wypisanie skierowania,
recepty i zapisanie, co pacjent do mnie
mówi, trwa o wiele d³u¿ej. Gdy pisa³em
wszystko na kartkach i receptach, zajmo-
wa³o mi dwie, trzy minuty. Z zalogowa-
niem do komputera wpisywanie w rubry-
ki zajmuje oko³o 10 minut, a na pacjenta
mam od lat tyle samo, a nawet mniej cza-
su. A pomocy znik¹d. 15 minut na pa-
cjenta, gdy go bardzo dobrze znam, mo¿e
wystarczyæ. Natomiast w przypadku no-
wego pacjenta to jest czas na „dzieñ do-
bry, do widzenia”. I rozmawiam de facto

z komputerem, bo piszê na klawiaturze,
zamiast rozmawiaæ z pacjentem. On siê
czuje niedowartoœciowany, nie ma czasu
mi powiedzieæ tego, co chcia³, a ja nie
mam czasu go zapytaæ o to, o co bym
chcia³.

W przypadku dzieci ten poœwiêcony

czas jest szczególnie istotny.

Tak, zw³aszcza ¿e rodzice te¿ s¹ ró¿ni.
Niektórzy s¹ otwarci i spostrzegawczy,
z innych trzeba wyci¹gaæ informacje. Z
kolei jedno dziecko siê daje badaæ, inne
nie. Trzeba je bajerowaæ, a to bajerowa-
nie wymaga trochê czasu...

W pracy z dzieæmi trzeba mieæ

szczególn¹ wra¿liwoœæ, wyczucie.

Bez jakich cech nie mo¿na byæ do-

brym pediatr¹?

Trzeba lubiæ dzieci, umieæ siê z nimi
bawiæ, nie traktowaæ ich jak doros³ych,
chcieæ poœwiêcaæ im czas, wyg³upiaæ
siê. Bo trzeba siê powyg³upiaæ i ja, sta-
ry profesor, potrafiê siê wyg³upiaæ
z dzieæmi, w zwi¹zku z czym nie mam
na ogó³ problemu z badaniem i z kon-
taktem z nimi.

Ma pan sprawdzone patenty?

Podstawowy patent – im m³odsze dziec-
ko, tym bardziej nie wolno na nie pa-
trzeæ od razu. Najpierw ono powinno
przyjrzeæ siê mnie, oceniæ, jaki jestem.
Ja patrzê wtedy dooko³a, w sufit, byle
nie prosto w oczy dziecku. Trzeba po-
woli zmniejszaæ dystans, wykonuj¹c
najprzeró¿niejsze dziwne rzeczy. Ja
mam dobre zaplecze, poniewa¿ moja
babcia by³a pediatr¹, wiêc uczy³em siê
pediatrii bardzo wczeœnie. Ale na pew-
no predyspozycje do pracy z dzieæmi
trzeba mieæ. Zdecydowanie nie mo¿na
uprawiaæ pediatrii jak zawodu urzêdni-
czego: przyszed³, wyszed³, podpisa³,
zapisa³, dlatego, ¿e mo¿na wielu rzeczy
nie zobaczyæ.

By³y sytuacje nietypowe w pana

pracy? Takie, których nie da siê

zapomnieæ.

Mia³em pacjentkê, któr¹ prowadzi³em
prawie od urodzenia. W wieku 16 lat na
skutek niepomyœlnego zbiegu okolicz-
noœci i pecha wymaga³a operacji
– mia³a rozciêty brzuch, wszystkie mo¿-
liwe powik³ania. A na do widzenia
w ramach podziêkowañ dosta³em (wte-
dy by³y takie czasy) kaczkê i jaja. PóŸ-
niej ta pacjentka przychodzi³a do mnie
z w³asnym dzieckiem. Wa¿ne jest bu-
dowanie zaufania, podejœcie do pacjen-
ta. Staram siê byæ weso³y. Niektórym
mo¿e wydajê siê zbyt weso³y i luzacki,

bo zdarzaj¹ siê takie komentarze na mój
temat w Internecie.

A najbardziej poruszaj¹ca historia

zwi¹zana z leczeniem?

By³y ciê¿kie prze¿ycia… U 9-letniego
pacjenta rozpozna³em bardzo rzadk¹
chorobê, wystêpuj¹c¹ u jednej na 200
tys. osób. Niestety, nikt przez 9 lat ¿ycia
tego ch³opca nie wpad³ na to, ¿e mo¿e
to byæ ta dziwna choroba. Gdyby wcze-
œniej by³a zdiagnozowana, pacjent dziœ
by ¿y³. Zmar³ w wieku 23 lat, mimo ¿e
robiliœmy wszystko, co mo¿na by³o zro-
biæ. Sta³ siê moim przyjacielem. By³
dzieckiem w zasadzie samotnym. Zmar³
na moich rêkach, na skutek choroby,
któr¹ ³atwo leczyæ, jeœli jest odpowied-
nio wczeœnie rozpoznana. Wymaga tyl-
ko podawania NaCl i KCl doustnie. To
doœæ proste leczenie. Œmieræ tego pa-
cjenta by³a dla mnie dramatycznym
prze¿yciem. Mia³em jeszcze siedmiu
pacjentów z t¹ chorob¹ i wszyscy ¿yj¹
w dobrym zdrowiu.

Z pewnoœci¹ nie³atwo przejœæ takie

sytuacje bez emocji…

Do dziœ o nim myœlê. To by³ bardzo in-
teligentny cz³owiek, artystycznie uzdol-
niony, wychowany w bardzo trudnych
warunkach. Po ludzku pomaga³em mu
w tamtych czasach. Gdy remontowa³
dom, za³atwialiœmy po znajomoœci rury
i inne materia³y. On, mimo problemów
zwi¹zanych z chorob¹, doje¿d¿a³ co-
dziennie rano do pracy rowerem lub
poci¹giem. D³ugo siê nie poddawa³.
Cz³owiek niezwyk³y, a gdyby mia³ tro-
chê wiêcej szczêœcia, dalej by ¿y³…

Zawód lekarza zwi¹zany jest

z wieloma obci¹¿eniami, emocjami,

z którymi ka¿dy próbuje radziæ

sobie na swój sposób. Jak pan

sobie radzi?

Mam ró¿ne hobby, np. „dzia³alnoœæ”
w ogrodzie, muzykê. Odskoczni¹ jest
praca, któr¹ teraz dodatkowo siê zajmu-
jê, czyli t³umaczenia, dydaktyka. To po-
zwala przenieœæ uwagê, ale ca³kowicie
wyprzeæ emocji niestety siê nie da, dla-
tego u wielu doktorów pojawia siê wy-
palenie zawodowe. Ja jeszcze go nie mam
w pe³ni, ale trochê ju¿ odczuwam. �

�

Trzeba lubić dzieci, umieć się

z nimi bawić, nie traktować

ich jak dorosłych.

NA PRZESTRZENI LAT
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W tym roku konferencja ze wzglêdu na pan-

demiê odby³a siê online. Jej tematem by³a

ci¹¿a patologiczna, diagnostyka i terapia

wad p³odu.

ORGANIZATORZY

Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie,

Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Kardyna³a

Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,

Wydzia³ Medyczny Collegium Medicum UKSW.

Odby³y siê trzy sesje tematyczne:

I. Diagnostyka przedurodzeniowa wad p³odu

II. Terapia wewn¹trzmaciczna wad p³odu

III. Leczenia wad p³odu po urodzeniu

W konferencji wziê³o udzia³ 100 uczestników: lekarze, po³o¿ne,

psycholodzy, studenci medycyny i teologii, osoby spoza œrodowi-

ska medycznego zainteresowane zagadnieniem.  

Temat tegorocznej, jubileuszowej konferencji by³ pomys³em

dr. Mieczys³awa Szatanka, doœwiadczonego ginekologa po³o¿nika

z Radomia i samorz¹dowca z Okrêgowej Rady Lekarskiej w War-

szawie zaanga¿owanego w promocjê holistycznej koncepcji cz³o-

wieka chorego. Podczas konferencji przedstawiono wspó³czesne

osi¹gniêcia i mo¿liwoœci polskiej medycyny w diagnostyce i terapii

wad rozwojowych p³odów ludzkich w czasie ci¹¿y i po jej zakoñ-

czeniu. Konferencja ma charakter apolityczny i nie odnosi siê do

wspó³czesnych problemów etyczno-moralnych, tak ¿ywo dyskuto-

wanych obecnie w naszym spo³eczeñstwie. Prezentowane refera-

ty w sposób przystêpny obrazowa³y mo¿liwoœci leczenia ró¿nych

wad p³odów w celu zmniejszenia negatywnych ich skutków. Poru-

szone zosta³y równie¿ aspekty opieki psychologicznej nad ciê¿ar-

nymi dotkniêtymi nieszczêœciem wadliwego p³odu oraz opieki

hospicyjnej nad noworodkami i dzieæmi obci¹¿onymi wadami.

W konferencji wziêli udzia³ najwybitniejsi polscy diagnoœci i tera-

peuci, którzy zaprezentowali osi¹gniêcia swych oœrodków.

Ks. Dariusz Pater
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Ewa Wojtynowicz-Ba³azy urodzi-
³a siê 28 maja 1944 r. w Warsza-
wie. Dzieciñstwo spêdzi³a na
Okêciu, gdzie chodzi³a do szko³y
podstawowej i Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. A. Struga.

Po maturze, w 1962 r., rozpoczê³a studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Bia³ymstoku. Ukoñ-
czy³a je w 1968 i rozpoczê³a sta¿ w Szpitalu Wojewódz-
kim w Ostro³êce. Nastêpnie rozpoczê³a specjalizacjê
z dziedziny okulistyki w Szpitalu im. W. Or³owskiego
w Warszawie, gdzie by³a zatrudniona do po³owy lat 70.,
kiedy podjê³a pracê w Przychodni Rejonowej w Piasto-
wie, przy ul. Reja. Od roku 2000 udziela³a porad w pry-
watnym gabinecie okulistycznym w Piastowie, przy
ul. Warszawskiej 28. Prócz tego przyjmowa³a pacjen-
tów w lecznicach w Pruszkowie, O¿arowie Mazowiec-
kim, Milanówku, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie
i Raszynie.

Nale¿a³a do lekarzy, którzy rezygnuj¹c z kariery nauko-
wej, potrafi¹ stale, przez ca³y czas swej aktywnoœci za-
wodowej, uzupe³niaæ wiedzê medyczn¹. Dr Ba³azy sys-
tematycznie uczestniczy³a w licznych konferencjach
naukowych. Pacjenci i znajomi cenili J¹ nie tylko za kwa-
lifikacje lekarskie, ale tak¿e za pe³n¹ empatii osobowoœæ
i niezawodn¹ chêæ pomocy.

W burzliwym czasie reaktywacji izb lekarskich jako le-
karz z autorytetem, powa¿ana w œrodowisku, zosta³a kil-
kakrotnie wybrana na delegata na zjazd. Pamiêtam J¹
z tego czasu jako osobê o wielkiej kulturze osobistej,
walcz¹c¹ o sprawy œrodowiska lekarskiego w sposób m¹-
dry, spokojny, ³agodz¹cy napiêcia, ale stanowczy.

Ciekawa œwiata, lubi³a zwiedzaæ Polskê i rejony tak od-
leg³e jak Syberia i Afryka Po³udniowa. Bêd¹c emerytk¹,
uda³a siê w podró¿ do miejsc kultu religijnego w Niem-
czech, W³oszech, Austrii i Szwajcarii.

Zawsze elegancka, lubi¹ca ludzi, chêtnie prowadzi³a
¿ycie towarzyskie, œwietnie gra³a w bryd¿a. W opinii
przyjació³ i znajomych przebywanie z Ni¹ by³o przyjem-
noœci¹.

Ewa Wojtynowicz-Ba³azy by³a zamê¿na, mia³a dwoje dzie-
ci: Agatê i Tomka.

Zmar³a po ciê¿kiej chorobie w swoim domu 24.01.2021 r.

Dr n. med. Krzysztof Schreyer

Ewa

Wojtynowicz-Ba³azy
(1944–2021)

WSPOMNIENIA

20 marca 2021 r. na wieczny lekarski dy¿ur odesz³a

Ewa K³oskowska

lekarz wielkiego serca,

bezgranicznie oddana swoim pacjentom.

Ikona „Solidarnoœci”.

Bezkompromisowa obroñczyni praw pracowniczych,

przewodnicz¹ca zwi¹zku w naszym ZOZ,

inicjatorka spotkañ reaktywuj¹cych odrodzony w 1989 r.

lekarski samorz¹d zawodowy.

B¹dŸmy z Ew¹ i Jej Rodzin¹ myœlami i modlitw¹

Krzysztof Makuch

Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ

o œmierci naszego drogiego Kolegi

dr. Andrzeja Sadowskiego

specjalisty urologa.

Wyrazy wspó³czucia Rodzinie i Bliskim

sk³adaj¹ kole¿anki, koledzy i wspó³pracownicy

z Wydzia³u Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji

II O/ZUS w Warszawie.

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Andrzeja Nowakowskiego

artysty plastyka – medaliera, autora medali

dla Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie:

Laudabilis, im. dr. Jerzego Moskwy,

im. prof. Jana Nielubowicza oraz odznaczenia

Naczelnej Izby Lekarskiej: Meritus pro Medicis.

 Komisja ds. Kultury ORL w Warszawie

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

Aleksandra Sopliñskiego

lekarza, by³ego senatora, samorz¹dowca z Ciechanowa,

wieloletniego autora komentarzy

do rubryki „G³os z Wiejskiej” naszego miesiêcznika.

Redakcja „Pulsu”
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UCHWA£A nr 40/R-VIII/21

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 24 marca 2021 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na organizacjê obrad

XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie w trybie zdalnym

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 10 ustawy

z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU 2019 r., poz.

965), w zw. z Rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z 20 mar-

ca 2020 r. w sprawie og³oszenia na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii (DzU 2020, poz. 491) oraz w zw.

z art. 14 hb ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹-

zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz

wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych in-

nych ustaw (DzU z 2020 r., poz. 1842), a tak¿e w zw.
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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

z uchwa³¹ nr 23/R-VIII/21 Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie z 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia termi-

nu obrad XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, uchwa-

la siê, co nastêpuje:

§1

1. Zwo³uje siê XLII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Izby Lekar-

skiej w Warszawie i organizuje g³osowanie nad uchwa³a-

mi XLII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie w trybie zdalnym.

2. Zjazd, o którym mowa w ust. 1, odbêdzie siê w trybie

zdalnym za poœrednictwem systemu umo¿liwiaj¹cego

komunikowanie siê na odleg³oœæ.

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska
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