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Marcowy numer „Pulsu” w du¿ej mie-
rze poœwiêcamy ³¹czeniu ról, zadañ
i trosce o relacje. Szczególnie zale¿y

nam na ukazaniu punktu widzenia kobiet (w tym
miesi¹cu przypada Dzieñ Kobiet, czyli okazja jest
dobra). Podkreœlamy to na ok³adce. Postaæ na ilu-
stracji, bêd¹ca po³¹czeniem ró¿nych wersji samej
siebie, emanuje spokojem, którego tak bardzo bra-
kuje nam w nat³oku codziennych spraw. Mo¿e
trzeba coœ odpuœciæ, zrobiæ mniej, wyznaczyæ prio-
rytety. Nasze rozmówczynie i rozmówcy dziel¹
siê doœwiadczeniami, podpowiadaj¹, jak zbli¿yæ
siê do równowagi. Jak pewne rzeczy u³o¿yæ, ma-
j¹c na uwadze, ¿e nikt nie jest idealnym rodzi-
cem, pracownikiem, szefem, przyjacielem.

Zwracamy uwagê na aspekty psychologiczne, ale
równie¿ prawne. Sprawdzamy, jak przepisy pra-
wa reguluj¹ kwestiê opieki nad ma³ym dzieckiem
w kontekœcie dy¿urów. W tym miejscu trzeba
przypomnieæ, ¿e w przypadku jakichkolwiek
w¹tpliwoœci, zwi¹zanych z Pañstwa prawami
i obowi¹zkami zawodowymi, mog¹ Pañstwo
konsultowaæ siê z dzia³aj¹cym przy naszej OIL
Biurem „Prawnik dla lekarza”.

Co w sytuacji, gdy dojœcie do porozumienia
wydaje siê niemo¿liwe? Ostatni¹ szans¹ mog¹
byæ mediacje. Warto pamiêtaæ, ¿e w OIL w War-
szawie jest mediator. Zamieœciliœmy wywiad,
z którego dowiecie siê Pañstwo, na czym me-
diacje polegaj¹ i jakie przynosz¹ korzyœci.

W „Pulsie” rozmawiamy o relacjach, wiêc spo-
ro miejsca poœwiêcamy kwestiom zwi¹zanym z
zarz¹dzaniem, komunikowaniem siê ze wspó³-
pracownikami, prze³o¿onymi, podw³adnymi. Pod
lupê bierzemy szpitalne oddzia³y dzia³aj¹ce
w systemie konsultanckim lub ordynatorskim.
Dyskutujemy, publikujemy ró¿ne opinie, fakty

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

W rolach ró¿nych
Jak mieć czas na wszystko – pracę, rodzinę, dom, spotkania

ze znajomymi, pasje, rozwój, dbanie o kondycję fizyczną,

odpoczynek itd.? Doba ma 24 godziny, a chcemy zachować

właściwe proporcje w podziale czasu, dobre relacje z ludźmi,

być świetnymi we wszystkim, co robimy… Jestem ja, osoby wokół

mnie, zmieniające się okoliczności i wszechobecna presja.
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oraz stanowisko Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Samo s³owo „ordynator” zosta³o przeanalizowane w rubryce

„S³owa na zdrowie” prof. Jerzego Bralczyka.

Zachêcamy Pañstwa do g³osowania w ramach Lekarskiego bu-

d¿etu partycypacyjnego oraz do zwracania siê do izby z pomy-

s³ami, do realizacji których s³u¿¹ nasze programy prowadzone

przez poszczególne komisje. Zapraszamy na planowane w naj-

bli¿szych tygodniach szkolenia, spotkania, konkursy.

W kwietniu rozpoczynamy drug¹ edycjê cyklu spotkañ „Kie-

runek – specjalizacja”. Lekarze sta¿yœci, stoj¹cy przed wybo-

rem swojej dalszej drogi zawodowej, bêd¹ mogli pos³uchaæ

o doœwiadczeniach osób pracuj¹cych w poszczególnych spe-

cjalizacjach. Celem sesji jest przybli¿enie specyfiki danej dzie-

dziny, jej zalet i wad. Pierwsza organizowana przez nas edy-

cja cyklu spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem i bardzo

pozytywnym odbiorem uczestników. Pomys³ udoskonalamy,

zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów.

Wielkimi krokami zbli¿aj¹ siê VI Mazowieckie Spotkania Sto-

matologiczne, najwa¿niejsze przedsiêwziêcie OIL w Warsza-

wie organizowane dla lekarzy dentystów. Zachêcamy do reje-

stracji, a aktualne informacje zamieszczamy na naszej stronie

internetowej.

W miesiêczniku „Puls” nie zabrak³o spraw bie¿¹cych, tema-

tów dotycz¹cych systemu i zwi¹zanych z epidemi¹. W rubry-

ce W_ETERZE udostêpniamy cytaty z mediów (w wielkim

skrócie). Ochrona zdrowia w ró¿nych w¹tkach pojawia siê

w mediach, przedstawiciele naszej izby bardzo czêsto s¹ za-

praszani do komentowania rz¹dowych decyzji, obecnej sytu-

acji, wprowadzanych lub zapowiadanych rozwi¹zañ. Bior¹

udzia³ w programach na ¿ywo, ich opinie zamieszczane s¹

w serwisach informacyjnych, publikowane na ³amach gazet

i na portalach internetowych.

Przedstawiamy te¿ listê delegatów na Okrêgowy Zjazd Leka-

rzy IX kadencji. Zachêcamy do sprawdzenia, kto bêdzie

reprezentowa³ Pañstwa rejon i œrodowisko lekarskie. �
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Kole¿anki i Koledzy,
£UKASZ JANKOWSKI
prezes ORL w Warszawie

DZIŚ I JUTRO

W
szelkie zg³aszane przez lekarzy problemy traktu-
jemy powa¿nie, dlatego przeanalizowaliœmy
zastrze¿enia do samorz¹du sygnalizowane pracow-

nikom izby. Okaza³o siê, ¿e 99 proc. tych uwag wynika³o
z niezapoznania siê przez lekarzy z dzia³aniami samorz¹du
(np. pojawia³y siê skargi na brak pomocy prawnej dla leka-
rzy, podczas gdy w ramach programu „Prawnik dla leka-
rza” w ci¹gu trzech lat udzielonych zosta³o ju¿ 7,5 tys. po-
rad prawnych dla cz³onków naszej izby, a rzecznik praw
lekarza podj¹³ ponad 1 tys. interwencji). Taki mamy samo-
rz¹d, jaki sobie wybierzemy. Reprezentowaæ nas bêd¹ tacy
ludzie, jakich do tego oddelegujemy. To logiczne i realne
konsekwencje zainteresowania wyborczego lub jego bra-
ku. Cieszê siê, ¿e uda³o siê zebraæ kworum i bêdziemy mogli
dzia³aæ reprezentatywnie. Osoby, które z jakichœ powodów
nie wziê³y udzia³u w wyborach, zachêcam do g³osowania
w kolejnych – za cztery lata.

Dziêkujê wszystkim zaanga¿owanym w przeprowadzenie
wyborów, a delegatom na zjazd serdecznie gratulujê zdo-
bycia mandatu. Jednoczeœnie przypominam, ¿e jest to zo-
bowi¹zanie do reprezentowania Kole¿anek i Kolegów
z Pañstwa rejonu na forum samorz¹du. Ogromne podziêko-
wania nale¿¹ siê te¿ pracownikom izby, którzy z wielkim

udało się przeprowadzić wybory delegatów na Okręgowy Zjazd

Lekarzy. Celowo piszę „udało się”, gdyż zainteresowanie wyborami

było niestety tradycyjnie niskie, nawet mimo prowadzonej przez

nas kampanii profrekwencyjnej. Co symptomatyczne, podczas

rozmów z pracownikami izby, mających na celu zachęcenie lekarzy

do aktywności wyborczej, osoby najbardziej krytyczne wobec

działalności OIL w Warszawie najczęściej ograniczały się do wylania

żalów pod adresem samorządu, a jednocześnie deklarowały brak woli uczestnictwa w wyborach.

Odmawiały nawet poświęcenia kilku minut na wrzucenie karty do urny wyborczej.

zaanga¿owaniem przeprowadzili dwie tury g³osowania

w nie³atwym czasie pandemii.

Rozstrzygniêcie wyborów oznacza, ¿e wybrani na zjeŸdzie przed-

stawiciele bêd¹ mieli mandat do reprezentowania nas wszyst-

kich. A nasze œrodowisko naprawdê potrzebuje tej reprezentacji.

G³ównym wyzwaniem stoj¹cym przed samorz¹dem w nad-

chodz¹cej kadencji stanie siê zapewne obrona statusu zawo-

du lekarza jako wolnego zawodu. Nie chodzi tylko o projek-

ty zmian w ustawach podatkowych, ale te¿ o próby

wp³ywania przez Ministerstwo Zdrowia na podejmowane

przez nas decyzje medyczne. Próby narzucenia nam przez

urzêdników, jak i czym mamy leczyæ. Próby obni¿ania stan-

dardów kszta³cenia i egzaminowania oraz standardów opie-

ki medycznej nad pacjentami w imiê ograniczeñ finansowych

i kadrowych. Wreszcie – trwaj¹ce od pewnego czasu próby

sprowadzenia lekarza do roli œwiadczeniodawcy, a relacji

lekarz – pacjent do pozycji w tabelce excela. Potrzebujemy

silnego samorz¹du, ¿eby wykreowaæ i promowaæ wizjê lep-

szej ochrony zdrowia i przeciwstawiæ siê destrukcyjnym

pomys³om decydentów. Wierzê – bo pokazaliœmy to przez

udan¹ akcjê wyborcz¹ – ¿e potrafimy razem taki skuteczny

samorz¹d tworzyæ.�
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Żyją z zegarkiem w głowie i w ręku, a życie
mają ułożone niczym grafik operacji planowych.
I, jak w grafiku, wciąż wypada coś niespodzie-
wanego i trzeba gasić kolejne pożary. Matki
lekarki przyznają, że te dwie role da się pogodzić,

ale trzeba się nastawić na koszty.

R enata Florek-Szymañska, chirurg ogólny i naczynio-
wy z Lublina, w tym roku po raz pierwszy w ¿yciu
wybiera siê z rodzin¹ na ferie zimowe. Piêcioletnie

bliŸniêta Mirella i Bruno doœwiadczy³y przywileju, o jakim
21-letnia dziœ Laura i 14-letnia Ró¿a mog³y tylko pomarzyæ.
Zimowy wyjazd z matk¹ chirurgiem i ojcem neurochirurgiem
przez wiele lat by³ nie do pomyœlenia, bo rodzice mijali siê
miêdzy dy¿urami, a urlop planowali na lato. Kiedy Laura by³a
ma³a, przez trzy lata mamê widywa³a tylko w weekendy. Po
trzech latach zamro¿enia rezydentur, miejsce na chirurgii ogól-
nej Renata Florek-Szymañska znalaz³a 175 km od domu,
w Radzyniu Podlaskim. Gdy zwolni³o siê miejsce w klinice
w Lublinie, przenios³a siê tam, a kierownik kliniki pozwala³
jej, jako jedynej rezydentce, samodzielnie dy¿urowaæ na szpi-
talnym oddziale ratunkowym i otwieraæ brzuch do jego ope-
racji. Nie przeszkodzi³o mu to jednak nie zaliczyæ jej szko-
lenia specjalizacyjnego i skazywaæ na wolontariat. Pomóg³
dr n. med. Andrzej W³odarczyk, ówczesny wiceminister
zdrowia. Nie pozwoli³ zmarnowaæ dobrego chirurga. Ale
drug¹ specjalizacjê otwiera³a ju¿ w innym szpitalu.

Jest jedn¹ z nielicznych kobiet chirurgów naczyniowych w Pol-
sce. – I chyba jedyna na œwiecie, której ma³¿eñstwo siê nie roz-

pad³o i która ma czworo dzieci. Ale odbywa siê to olbrzymim

kosztem – przyznaje Renata Florek-Szymañska, która od po-

cz¹tku pandemii z mê¿em wymienia siê w opiece nad bliŸnia-

kami. Kiedy ona idzie na dy¿ur, on w³aœnie z niego schodzi.

„Dy¿urami” przy trojgu dzieciach z mê¿em ortoped¹ wymie-

nia³a siê tak¿e Maria K³osiñska, rezydentka pediatrii, obecnie

na urlopie rodzicielskim po urodzeniu czwartego dziecka

– Klary. Kiedy ona sz³a na dy¿ur do Instytutu-Centrum Matki

Polki w £odzi, on wraca³ z dy¿uru na ortopedii. Rodzicami

zostali jeszcze na sta¿u podyplomowym, wiêc od pocz¹tku

nie mieli taryfy ulgowej. Dziœ zgodnie przyznaj¹, ¿e najbar-

dziej odczuwa siê ró¿nicê miêdzy opiek¹ nad jednym dziec-

kiem a dwojgiem. Z ka¿dym kolejnym jest „³atwiej”. – Co

prawda, czasami musia³am zacisn¹æ zêby i przej¹æ obowi¹zki

za dwoje, np. wtedy, gdy m¹¿ koñczy³ doktorat czy uczy³ siê do

Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wiem jednak, ¿e

kiedy przyjdzie moja kolej, zrobi dla mnie to samo – twierdzi

dr K³osiñska. Zaznacza jednak, ¿e trzeba przekalkulowaæ, kie-

dy bêdzie siê aktywnym zawodowo rodzicem lekarzem. W jej

przypadku macierzyñstwo przesunê³o ukoñczenie rezydentu-

ry. – Ale s¹ matki lekarki, które potrafi¹ tak siê zmobilizowaæ,

¿e koñcz¹ j¹ o czasie – mówi. Sama nie pêdzi. Ciê¿ka choroba

w ci¹¿y z Klar¹, a potem skomplikowany poród zmieni³y jej

podejœcie do ¿ycia.

Renata Florek-Szymañska dostosowywa³a plany rodziciel-

skie do kolejnych etapów kariery zawodowej. Laura urodzi-

³a siê po sta¿u, kiedy w oczekiwaniu na odmro¿enie rezy-

dentur jej mama pracowa³a w poradni podstawowej opieki

zdrowotnej i pogotowiu. Ró¿a pojawi³a siê siedem lat póŸ-

niej, po specjalizacji z chirurgii ogólnej. BliŸniaki – gdy ich

mama koñczy³a naczyniówkê. Jak godzi siê role ucz¹cego

JA, MY, ONI

Matka, ¿ona, lekarka
– role do pogodzenia?
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KAROLINA KOWALSKA

Renata Florek-Szymañska z rodzin¹
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siê chirurga i matki? – Sporo mnie to kosztowa³o. Du¿o po-

mog³y mi starsze córki i m¹¿. Nie mamy w rodzinie nikogo

wiêcej do pomocy – przyznaje nasza rozmówczyni.

Prof. Ewa Barcz, kierownik Oddzia³u Ginekologiczno-Po³o¿-

niczego Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, pierwsze-

go syna Antka urodzi³a ju¿ po doktoracie i II stopniu specjali-

zacji: – Gotowoœæ do macierzyñstwa pojawi³a siê u mnie

póŸno, kiedy by³am ju¿ „skoñczonym doktorem”. Pewnie gdy-

bym urodzi³a wczeœniej, nie uda³oby mi siê tak szybko zostaæ

profesorem. Na urlopie macierzyñskim mog³am w spokoju na-

pisaæ habilitacjê, a wstawanie do niemowl¹t nie stanowi³o dla

mnie problemu. Dy¿ury na po³o¿nictwie s¹ bez porównania

bardziej mêcz¹ce – œmieje siê prof. Barcz, która po powrocie

z urlopu macierzyñskiego na trzecie dziecko nie musia³a ju¿

wracaæ na dy¿ury. Kilka miesiêcy wczeœniej, z ma³¹ Zosi¹ na

rêkach, odbiera³a nominacjê profesorsk¹, a w warszawskiej

klinice przy pl. Starynkiewicza, gdzie pracowa³a do 2017 r.,

profesorowie nie dy¿urowali. Mimo to, nie by³o jej naj³atwiej.

Rodzina potrzebowa³a w domu matki i ¿ony. Prace naukowe,

recenzje i podrêczniki pisa³a wiêc od 5 rano, kiedy ca³y dom

pogr¹¿ony by³ we œnie. W weekendy zyskiwa³a w ten sposób

nawet piêæ – szeœæ godzin. Tak powsta³ pierwszy w Polsce

podrêcznik „Uroginekologia”, natychmiast wpisany na listê

pozycji obowi¹zkowych do specjalizacji z po³o¿nictwa i gi-

nekologii. Bo prof. Barcz, ju¿ po urodzeniu trzeciego dziec-

ka, wykszta³ci³a siê w operacyjnym leczeniu schorzeñ dna

miednicy. Dziœ robi najwiêcej takich operacji w Polsce, g³ów-

nie operuje powik³ania. I chêtnie szkoli lekarzy i lekarki

z innych oœrodków. Chce, ¿eby mieli ³atwiej ni¿ ona.

dotycz¹cymi chorób dzieciêcych i sposobów ich leczenia. Cier-

pliwie wyjaœnia rodzicom, dlaczego internetowe autorytety

mog¹ siê myliæ. Nie potêpia ich za to, ¿e wierz¹ w takie m¹-

droœci. Rozumie, ¿e chc¹ dla swoich dzieci jak najlepiej, tyl-

ko czasem nie maj¹ ku temu odpowiednich narzêdzi.

– Chcia³abym powiedzieæ, ¿e jako matkê pediatrê in spe nic

mnie nie zaskoczy, ale wci¹¿ poruszaj¹ mnie patologiczne sy-

tuacje: dzieci zaniedbane, z interwencji. Zw³aszcza gdy pa-

cjent jest w wieku któregoœ z moich dzieci. Trudno tego nie

przynosiæ do domu – Marii K³osiñskiej ³amie siê g³os.

Jak matki lekarki zachowuj¹ work-life balance? Zdaniem Marii

K³osiñskiej podstaw¹ jest sumienna niania i babcie na zak³ad-

kê. – Jak ¿adne z dzieci nie jest chore, równowaga jest do

osi¹gniêcia. Ja lubiê swoj¹ pracê i lubiê te¿ byæ mam¹.

W domu odk³adam telefon, nie ogl¹dam seriali. Ka¿demu

z dzieci – dziewiêcioletniej £ucji, siedmioletniemu Frankowi,

piêcioletniej Helence i najmniejszej Klarze poœwiêcam mak-

simum uwagi. Czasem po prostu przy nich jestem – t³umaczy.

Renata Florek-Szymañska za³o¿y³a sobie, ¿e bêdzie i matk¹,

i lekark¹, i konsekwentnie to realizuje. Odskocznia? Razem

z mê¿em od trzech lat dzia³aj¹ w Porozumieniu Chirurgów

„Skalpel”, walcz¹c o reformê kszta³cenia chirurgów i przy-

wrócenie presti¿u tej specjalizacji. £¹czy ich wiêc nie tylko

rodzina, ale i pasja. Ostatnio w ich hodowli goldenów po raz

pierwszy urodzi³y siê ma³e pieski. Dogl¹daj¹ ich ca³¹ rodzin¹.

Prof. Ewa Barcz, dziœ mama studenta, licealisty i ósmokla-

sistki, po latach znalaz³a czas na jogê. Jeszcze nigdy nie czu³a

siê tak silna. Ta si³a by³a jej potrzebna przez miesi¹ce remon-

tu oddzia³u, który dziœ uznawany jest za jeden z najpiêkniej-

szych w Warszawie. We wrzeœniu pojawi¹ siê tu studenci, bo

prof. Barcz zosta³a szefem Katedry Ginekologii i Po³o¿nic-

twa na Wydziale Medycznym Collegium Medicum UKSW.

Cieszy siê, bo têskni³a za nauczaniem. Ca³a rodzina jej kibi-

cuje, szczególnie licealista Franek, który myœli o medycynie.

Matki lekarki przyznaj¹, ¿e kierowanie karier¹ i rodzin¹ nie

uda³oby im siê, gdyby nie mê¿owie. Renata Florek-Szymañ-

ska ¿artuje, ¿e mê¿a widuje tak rzadko, ¿e nie ma kiedy siê

z nim k³óciæ. Prof. Barcz cieszy siê, ¿e z mê¿em nielekarzem

mo¿na odpocz¹æ od tematów szpitalnych. A ma³¿eñstwo K³o-

siñskich dodatkowo ³¹czy wiara. �

Jak macierzyñstwo zmienia lekarza? Marii K³osiñskiej pozwo-

li³o lepiej zrozumieæ rodziców jej pacjentów. Nie dziwi siê

niczemu, bo wie, co to znaczy martwiæ siê o swoje dziecko.

– Nie dziwi mnie nawet mama, która jad¹c z chorym dziec-

kiem na SOR, zabiera troje zdrowych dzieci, i to w godzinach

pracy POZ. Jest te¿ na bie¿¹co z najdziwniejszymi teoriami

Maria K³osiñska z rodzin¹

Ewa Barcz

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m
 r

o
d

zi
n

n
e

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2022 (323)   5



J
estem lekarzem. Uczy³em siê przez wiele
lat, uczê siê wci¹¿, po to, by byæ jak naj-
lepszym w tym, co robiê. Rozpoznajê cho-

roby, wdra¿am konieczne leczenie. Staram siê
byæ na bie¿¹co z rozwojem wiedzy medycz-
nej, by zapewniaæ pacjentom jak najlepsz¹
opiekê. Martwiê siê, czy nie pope³niê b³êdu.
Nie zawsze mam mo¿liwoœæ zastosowania naj-
nowszych osi¹gniêæ nauki w miejscu, w któ-
rym pracujê; to frustruje. Przykro mi, ¿e mój
zawód nie jest dziœ tak ceniony jak dawniej.

Jestem lekark¹. W pracy staram siê byæ profe-
sjonalna: traktujê pacjentów z uwag¹, jestem
rzeczowa, opanowana, skupiona. Nie pozwa-
lam sobie na chwile s³aboœci, w tym zawodzie
nie ma na to miejsca, emocje trzeba zostawiæ
na boku. Jeœli mam jakiœ problem zdrowotny,
radzê sobie z nim sama, bo g³upio zawracaæ
g³owê kolegom, mam przecie¿ dyplom i mo¿-
liwoœæ wypisania recepty pro auctore.

Jestem wspó³pracownikiem. Wobec kolegów

zawsze postêpujê lojalnie, nie robiê œwiñstw.

Wiadomo, ¿e ka¿demu zdarza siê czasem jakaœ

wpadka, a koledzy s¹ po to, by pomóc i kryæ

w razie potrzeby. Zdarza siê, ¿e jestem œwiad-

kiem czegoœ, co budzi mój sprzeciw i niepo-

kój, ale donoszenie nie wchodzi w grê. Cza-

sem ktoœ prosi mnie o coœ, co nie jest mi na

rêkê, ale próbujê siê dostosowaæ i mam nadzie-

jê, ¿e w razie potrzeby kolega siê zrewan¿uje

tym samym.

Jestem prze³o¿on¹. Odpowiadam za ludzi, któ-

rymi kierujê, za wszystko, co zrobi¹ i czego

nie zrobi¹, wiêc muszê ich wspieraæ, nadzoro-

F
o

t.
 K

. 
B

a
rt

y
ze

l

Teatr jednego aktora
MAGDALENA FLAGA-£UCZKIEWICZ

JA, MY, ONI

Życie jest jak teatr – gramy w nim różne

role, w zależności od sceny, od relacji.

Nawet jest bardziej prawdziwie niż

w teatrze, bo my w te role wchodzimy

mocniej niż zawodowi aktorzy.

My jesteśmy naszymi rolami.

waæ, kontrolowaæ, mieæ oko na wszystko. To zajmuje myœli

w pracy i po pracy, zu¿ywa energiê, ale nie ma innego wyj-

œcia. Jestem osob¹ odpowiedzialn¹, mo¿na na mnie polegaæ.

Jestem nauczycielem, mentorem. Cieszê siê, ¿e mogê przeka-

zywaæ m³odszym kolegom wszystko, czego siê nauczy³em,

co sam otrzyma³em od moich mistrzów. Widzê, jak rozwijaj¹

siê pod moim okiem, niektórzy ju¿ przeroœli mnie wiedz¹

i umiejêtnoœciami, jestem z nich dumny. Ogromn¹ satysfak-

cjê przynosz¹ momenty, gdy s³yszê, ¿e wiele mi zawdziêczaj¹.

Gdy mój dawny uczeñ wywy¿sza siê i odnosi do mnie bez

szacunku, staram siê nie braæ jego s³ów za bardzo do siebie,

choæ bywa to trudne. Có¿, ró¿nica pokoleñ.

Jestem aktywist¹, dostrzegam rzeczy, które trzeba poprawiæ,

i nie potrafiê obok nich przejœæ obojêtnie. Dzia³am na rzecz

naszego œrodowiska w samorz¹dzie, prowadzê fundacjê, edu-

kujê w mediach spo³ecznoœciowych. Mam pomys³y i wielk¹

wolê, by uczyniæ swój i nasz œwiat choæ odrobinê lepszym,

do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê. Jeœli siê udaje, satysfakcja jest ogrom-

na, choæ zawsze znajdzie siê malkontent, który uzna, ¿e zro-

bi³em za ma³o. A jeœli siê nie uda, próbujê dalej, dopóki star-

czy mi si³ i zapa³u.

Jestem przedsiêbiorc¹, prowadzê swoj¹ firmê. Od bycia le-

kark¹ przesz³am czêœciowo do zarz¹dzania prywatn¹ przychod-

ni¹. Uzupe³ni³am wykszta³cenie, by robiæ to lepiej, i teraz ³¹czê

pracê lekarsk¹ z prac¹ w³aœcicielki i managerki. Czasem ¿a³u-

jê, ¿e nie mogê siê rozdwoiæ, bo trudno spe³niaæ obie role

w 100 proc. Bycie jednoczeœnie lekark¹ i przedsiêbiorc¹ nie

jest satysfakcjonuj¹ce, ale trudno mi zrezygnowaæ z przyjmo-

wania pacjentów, utraci³abym wtedy wa¿n¹ czêœæ siebie. Oso-

bom zwi¹zanym tylko z biznesem nie³atwo to zrozumieæ.

Jestem matk¹. Ojcem. Pani¹ domu, panem domu. Rodzina jest

dla mnie wa¿na. Chcê zapewniæ dzieciom wszystko, czego

potrzebuj¹, tak¿e to, czego sam nie mia³em, o czym marzy-

³em. Muszê sporo pracowaæ, byœmy mogli pojechaæ dwa razy

w roku na zagraniczne wakacje. Chcê byæ idealn¹ matk¹, któ-

ra stawia dobro dzieci przed swoim. Czytam ksi¹¿ki o wycho-

waniu, o komunikacji bez przemocy, ale trudno czasem siê

nie zdenerwowaæ i nie krzykn¹æ. Pomagam dzieciom w lek-

cjach, zawo¿ê na zajêcia dodatkowe. Zapewniam je, ¿e mog¹

siê do mnie ze wszystkim zwróciæ, choæ nie³atwo znaleŸæ czas

i si³ê na rozmowê, szczególnie gdy jestem po dy¿urze. Mój

dom powinien wygl¹daæ dobrze, chcê ¿eby by³o ³adnie, po-

rz¹dnie, czysto. Nie mogê wytrzymaæ w ba³aganie, wiêc sprz¹-
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Magdalena Flaga-£uczkiewicz, psychiatra, psychoterapeuta,

pe³nomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

– tel. 660 672 133 (proszê o SMS, oddzwoniê),

e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl

tam kosztem czasu wolnego. Gdy jednak wybieram odpoczy-

nek, toleruj¹c nie³ad wokó³ siebie, jest mi w g³êbi duszy wstyd

i w ¿adnym razie nie pozwoli³abym sobie wpuœciæ wtedy do

domu jakiegokolwiek goœcia, nawet najbli¿sz¹ przyjació³kê.

Po prostu nie wypada.

Jestem córk¹. Jestem synem. Rodzice s¹ dumni, ¿e ich dziec-

ko jest pierwszym lekarzem w rodzinie. Albo ¿e posz³o w ich

œlady, kontynuuj¹c rodzinn¹ tradycjê. To oczywiste, ¿e zwra-

caj¹ siê ze swoimi problemami zdrowotnymi do mnie. Staram

siê pomagaæ, nawet jeœli problem nie jest z mojej specjalno-

œci. W czasie rodzinnych spotkañ chc¹ s³uchaæ o moich osi¹-

gniêciach, wa¿nych wydarzeniach, o tym, jak fajnie jest pra-

cowaæ w tak presti¿owym miejscu. Nie mam serca ich martwiæ

swoimi problemami, nie wypada narzekaæ, nie mogê mówiæ

o tym, ¿e wcale nie jestem szczêœliwy i ¿e bycie lekarzem

bywa trudne, frustruj¹ce, przykre. Nie zrozumieliby tego.

Jestem przyjació³k¹. Jestem kumplem. Znajom¹. S¹siadem.

W ró¿nych relacjach jestem osob¹ mi³¹, pomocn¹, ¿yczliw¹,

ludzie lubi¹ spêdzaæ ze mn¹ czas. Moje poczucie humoru, choæ

nieco sarkastyczne, poprawia innym nastrój.

Jestem kobiet¹. Jestem mê¿czyzn¹. Jestem… Jak w mnogoœci

¿yciowych ról odnaleŸæ równowagê? Jak pogodziæ sprzecz-

noœci? Skoro w ró¿nych miejscach i relacjach jesteœmy raz

tym, raz kimœ innym, to kim w³aœciwie jesteœmy?

Jest jeszcze jedna bardzo wa¿na relacja, najwa¿niejsza ze

wszystkich – relacja z samym sob¹. Jeœli j¹ zaniedbujemy,

wszystkie pozosta³e na tym cierpi¹. A nader czêsto o sobie za-

pominamy albo uwa¿amy, ¿e dbanie o siebie, lubienie i doce-

nianie siebie nie jest potrzebne, ba, ¿e jest samolubne, g³upie,

nie na miejscu, ¿e nie œwiadczy o nas dobrze. Przyjmujemy na

siebie wszystkie role, staramy siê spe³niaæ oczekiwania z nimi

zwi¹zane – narzucone z zewn¹trz, ale i te, które sami na siebie

nak³adamy, zgodne z uwewnêtrznionymi wyobra¿eniami, prze-

kazami, zasadami. W g¹szczu powinnoœci zdarza nam siê zgu-

biæ samego siebie. Jeœli nie potrafimy zdefiniowaæ siebie, nie

jesteœmy w stanie stawiaæ zdrowych granic i ich strzec. Gdy

role, które pe³nimy w relacjach z innymi, coraz bardziej na-

chodz¹ na siebie, wykluczaj¹ siê, powstaje chaos, w którym

szalenie trudno siê nam odnaleŸæ. Jak to pogodziæ?

Doba ma tylko 24 godziny. A my jesteœmy wci¹¿ jedn¹ i t¹

sam¹ osob¹ – sob¹. Kolorow¹ uk³adank¹, ca³oœci¹. Kimœ, kto

³¹czy wiele aspektów z przeró¿nych obszarów, kontekstów,

relacji, kto bywa lekarzem, koleg¹, dzia³aczem, kto jest oj-

cem, matk¹, siostr¹, mê¿czyzn¹. Nigdy nie staniemy siê ¿adn¹

z tych ról w ca³oœci, w oderwaniu od innych, bo to niemo¿li-

we. Co wiêcej, wcale nie jest potrzebne. Z autopsji wiem, ¿e

proces odnajdywania siebie mo¿e trwaæ d³ugo. Zamiast d¹¿yæ

do wyimaginowanej perfekcji, szukam sposobu, by godziæ

ró¿ne fragmenty mnie, odnaleŸæ harmoniê, akceptuj¹c rów-

noczeœnie, ¿e nigdy nie bêdê w ¿adnym obszarze idealna. Ale

mo¿e uda mi siê byæ wystarczaj¹co dobr¹. I czuæ siê dobrze

sama z sob¹. �
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Zdrowe
relacje

Przyjazna atmosfera w pracy spra-

wia, ¿e z przyjemnoœci¹ przychodzi-

my na dy¿ur. Jak o ni¹ zadbaæ?

Czy s¹ na to sprawdzone sposoby?

Na
atmosferê w pracy z pew-
noœci¹ maj¹ wp³yw wszys-
cy cz³onkowie zespo³u,

ale wiele zale¿y od tego, jak do tematu
podchodzi szef i jaki klimat pracy two-
rzy. Czy uwzglêdnia znaczenie atmos-
fery, relacji w zespole i tego, jak nam
siê pracuje. Jednak to wszyscy cz³on-
kowie zespo³u powinni mieæ mo¿liwoœæ

Dyrektor placówki powinien mieæ

kontakt z pacjentami?

Ci szefowie, z którymi pracowa³am,

mieli swoich pacjentów. To jest dobre.

Taki szef dok³adnie zna pracê na od-

dziale. Nie tylko zarz¹dza zespo³em,

ale jest te¿ jednym „z nich”. Wie, cze-

go potrzeba. W przeciwnej sytuacji

mo¿e byæ „od³¹czony” od swoich lu-

dzi. Poza medycyn¹, w ga³êziach biz-

nesowych, bywa, ¿e dyrektor przecho-

dzi na miesi¹c do dzia³u i tam pracuje.

Znika poczucie wy¿szoœci. Gdy szef

przebywa tylko w swoim gabinecie,

nawet nie wiemy, czy mo¿emy do nie-

go pójœæ z jak¹œ spraw¹. Jak w rodzi-

nie, potrzeba dobrego gospodarskiego

oka, ¿eby wszystko prawid³owo dzia-

³a³o. A esencj¹ jest zespó³ – zadbany

i otoczony opiek¹.

Pracownik czêsto chce, by relacje

z szefem by³y idealne, nawet

jeœli ma w¹tpliwoœci do jego

decyzji. Czy powinien wyra¿aæ

swoje zdanie nawet kosztem

relacji z prze³o¿onym?

wp³ywu na atmosferê i komfort pracy.

Istotna jest ogólna œwiadomoœæ znacze-

nia dobrych relacji dla jakoœci i efek-

tywnoœci w pracy. Stopnie, funkcje

i doœwiadczenie maj¹ znaczenie, pamiê-

tajmy jednak, ¿e ka¿dy pracownik po-

trzebuje czuæ siê wys³uchany.

Wspomnia³a pani o szefie, dyrekto-

rze, osobie, która jest na górze…

Co powinna robiæ, by pracownicy

czuli, ¿e s¹ wa¿ni?

Rol¹ szefa – gospodarza jest wychodze-

nie z inicjatyw¹ budowania zespo³u

i przynale¿noœci do niego. Oczywiœcie,

s¹ cele indywidualne, ale te wspólne

daj¹ bardzo du¿o. Dzia³amy razem,

mamy coœ do zrealizowania, poznajemy

siê i ufamy sobie. Szef swoj¹ postaw¹

mo¿e dawaæ przyk³ad, zachêcaæ do roz-

mów i dyskusji. Tak buduje siê dobre

relacje. Prze³o¿ony, który jest nieobec-

ny, nie daje poczucia wspólnoty. Szefa

widzê jako pewien autorytet. Z jednej

strony cenimy go za wiedzê, z drugiej

– za dbanie o wartoœci, zachowanie

w stosunku do pracowników i pacjentów.

„Po godzinach” sami

decydujemy, z kim

spędzamy czas i jak.

Kogo lubimy, a kogo

wolimy unikać.

W szpitalu, przychodni,

gabinecie to najczęściej

niemożliwe. Zdawałoby

się, że powinniśmy więc

dbać o dobre relacje

z otoczeniem, tym

bardziej że jedną trzecią

życia spędzamy

w pracy. Jak powinny

wyglądać zawodowe

relacje, żeby nie

sprawiły… zawodu?

Wyjaśnia to w rozmowie

z Urszulą Wolińską-

-Kułaj psychoterapeutka
Joanna Filipowicz.

JA, MY, ONI
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Jeœli ktoœ czuje, ¿e coœ jest nie w po-

rz¹dku, i tego nie wyrazi, bêdzie kumu-

lowa³ emocje, które póŸniej mog¹ ujaw-

niæ siê w ró¿nych niespodziewanych

okolicznoœciach. Najczêœciej pojawiaj¹

siê w konfliktach i nie maj¹ zwi¹zku

z aktualnym problemem. Zawsze warto

rozmawiaæ. Coœ, co nam nie odpowia-

da, bywa pierwsz¹ przyczyn¹ odczuwa-

nia dyskomfortu w pracy. Spada nam

motywacja, pojawiaj¹ siê myœli o zmia-

nie miejsca zatrudnienia. Taki pracow-

nik nie jest efektywny. U lekarzy efek-

tywnoœæ przejawia siê w kontakcie

z pacjentami, w rozwoju zawodowym,

w niesieniu pomocy. To bardzo trudna

i odpowiedzialna praca, wiêc potrzebne

jest dobre œrodowisko do tego, ¿eby tê

odpowiedzialnoœæ za zdrowie i ¿ycie lu-

dzi ponosiæ. Z kolegami z pracy te¿ nie

musimy siê zgadzaæ. Dlatego lepiej od

razu rozwi¹zywaæ problemy, rozmawiaæ

o nich. To wymaga odwagi, ale warto,

tym bardziej ¿e emocje wynosi siê

dalej, przenosi do domu, do rodziny.

Wówczas maj¹ niekorzystny wp³yw na

nasze rodzinne relacje.

Powinno siê obci¹¿aæ rodzinê pro-

blemami z pracy? A mo¿e to nie

obci¹¿anie, lecz normalna sytuacja,

potrzeba wygadania siê, zwierzenia?

To normalne, ¿e rozmawiamy, i dobrze,

gdy mamy z kim podzieliæ siê tym, co

trudnego zdarzy³o siê w pracy. Jednak

warto wiedzieæ, ¿e z emocjami mo¿na

sobie radziæ na ró¿ne sposoby, np. upra-

wiaj¹c sport, rozwijaj¹c zainteresowa-

nia, robi¹c coœ, co sprawi, ¿e przenie-

siemy siê jakby do innego œwiata.

Emocje wycisz¹ siê, a my nabierzemy

energii. Trzeba te¿ obserwowaæ, czy te

sposoby na pewno wystarczaj¹. Jeœli po

weekendzie nie chce nam siê iœæ do pra-

cy i sytuacja siê powtarza, to znaczy, ¿e

koszty, które ponosimy s¹ zbyt du¿e

– w koñcu zaczniemy siê wypalaæ.

Jak to powinno wygl¹daæ, gdy

cz³onkowie rodziny pracuj¹ razem?

To wa¿ny temat. Gdy pracujemy razem,

praca jest z nami ca³y czas i trudniej

postawiæ granice. Istnieje niebezpie-

czeñstwo, ¿e pewne zale¿noœci, uk³ady,

konflikty, które s¹ w rodzinie, przenios¹

siê na pole zawodowe. Jeœli rodzeñstwo

rywalizuje ze sob¹ w domu, mo¿e po-

wielaæ te zachowania w pracy. To bê-

dzie przeszkadzaæ im samym, ale rów-

nie¿ innym cz³onkom zespo³u. Kolejn¹

kwesti¹ s¹ zwi¹zki w pracy. Nios¹ pew-

ne ryzyko, bo jeœli partnerzy za du¿o

czasu bêd¹ poœwiêcali sobie, jeœli za

wszelk¹ cenê bêd¹ trzymali stronê uko-

chanej osoby, straci na tym ca³y zespó³.

Wspó³pracownicy mog¹ poczuæ siê

wykluczeni. Pomocne jest np. stawianie

jasnych granic miêdzy tym, co zawodo-

we, a co prywatne.

Relacje z pacjentem s¹ równie¿

bardzo wa¿ne. To jak lekarza widzi

pacjent ma znaczenie. Czy lekarz

powinien przed nim udawaæ, graæ?

Na pewno nie jestem za graniem, celo-

wym wchodzeniem w rolê. To niczemu

nie s³u¿y. Pacjentowi trudno na bie¿¹co

powiedzieæ, jak siê czuje w kontakcie

z lekarzem, poniewa¿ znajduje siê w sy-

tuacji zale¿noœci i sam jest w narzuco-

nej roli. Je¿eli lekarz udaje, pacjent

mo¿e wyczuwaæ sztucznoœæ, pewien

formalizm, co zwiêksza jego niepokój

i niepewnoœæ w sytuacji i tak dla niego

trudnej. W ogóle bycie pacjentem, od-

danie swojego zdrowia w rêce innych

jest bardzo stresuj¹ce. Chory potrzebu-

je poczucia, ¿e po drugiej stronie jest

cz³owiek, który ma na uwadze pacjen-

ta, myœli o nim i dobrze mu ¿yczy. Bê-

d¹c kiedyœ u lekarza przed zabiegiem,

czu³am ogromny stres. To na pewno

by³o widaæ… Pamiêtam jak lekarz do-

s³ownie na chwilê po³o¿y³ rêkê na mo-

jej d³oni i powiedzia³: – Niech siê pani

nie martwi. Nie trzeba by³o nic wiêcej.

To trwa³o 5 sekund, a tak wiele da³o.

Lekarze czêsto nak³adaj¹ na siebie

wiele, maj¹ z pacjentami kontakt

jeszcze po pracy. Pacjenci dzwoni¹,

czêsto nie zwa¿aj¹c na póŸne

godziny. Praca po pracy to dobry

pomys³?

Lekarz bierze odpowiedzialnoœæ za pa-

cjenta, za to, co siê z nim dzieje. Wy-

obra¿am sobie takie sytuacje, w których

lekarz jest spokojniejszy, je¿eli chory za-

dzwoni, ale decyzjê powinien podj¹æ

œwiadomie i umówiæ siê na to z pacjen-

tem. Podczas rozmów z lekarzami za-

uwa¿y³am, ¿e to osoby niezwykle zaan-

ga¿owane. Takie, które raczej nie

stawiaj¹ granic. Anga¿uj¹ siê w pracê,

w pomoc pacjentom, myœl¹ o nich, na-

wet jak ci nie dzwoni¹. Myœl¹ o efek-

tach swoich decyzji – czy na pewno zro-

bili wszystko, co mogli. Chcia³oby siê

znaleŸæ jedn¹ dobr¹ formu³ê, ale takiej

nie ma. Istotna jest samoœwiadomoœæ

i to, z czym nam bêdzie lepiej.

Pomoc psychoterapeuty bywa

nieoceniona. Czy zg³aszaj¹ siê do

pani lekarze z problemem trudnych

zawodowych relacji?

Odnoszê wra¿enie, ¿e lekarze, dopóki

mog¹ radziæ sobie sami, robi¹ to. Gdy

spotykaj¹ siê z terapeut¹, siadaj¹ nie po

tej stronie, do której przywykli. Musz¹

przyznaæ, ¿e coœ jest nie tak, ¿e sobie

z czymœ nie radz¹, choæ postrzegani s¹

jako ci, którzy radz¹ sobie ze wszyst-

kim. To nie jest ³atwe. Czasem niewiele

potrzeba, ¿eby ró¿ne rzeczy uporz¹dko-

waæ i warto po to wsparcie siêgaæ. Jed-

nak na co dzieñ, w pracy, nie zapomi-

najmy równie¿ o sile, jak¹ daje dobrze

funkcjonuj¹cy zespó³. Jeœli panuje

w nim zrozumienie i chêæ pomocy, mo¿-

na porozmawiaæ o trudnych sytuacjach

i w efekcie emocje zostan¹ w pracy. Tam

s¹ ludzie, którzy nas dok³adnie rozu-

miej¹, siedz¹ w tym z nami i czêsto to

w³aœnie oni mog¹ najbardziej pomóc.

Tak jest np. w zespo³ach ratunkowych

– zespó³ jest dla siebie najlepsz¹

pomoc¹. �

U lekarzy efektywność

przejawia się w kontakcie

z pacjentami, w rozwoju

zawodowym, w niesieniu

pomocy. To bardzo trudna

i odpowiedzialna praca,

więc potrzebne jest dobre

środowisko do tego, żeby

tę odpowiedzialność

za zdrowie i życie ludzi

ponosić.
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Pani doktor, jak czêsto dochodzi

do mediacji w sprawach zwi¹zanych

z b³êdem lekarskim? Ile rocznie

przeprowadza siê mediacji w OIL

w Warszawie i innych izbach?

W
 okresie od 2010 do 2018 r.
okrêgowi rzecznicy odpo-
wiedzialnoœci zawodowej

(OROZ) poszczególnych izb w Polsce
skierowali do mediatorów 82 sprawy.
Sêdziowie okrêgowych s¹dów lekar-
skich (OSL) w latach 2010–2020 do me-
diacji przekazali 32 spory, co w sumie
daje 104 mediacje miêdzy lekarzem
a pacjentem w czasie ostatniej dekady.

Na drodze
porozumienia

W mediacji strony biorą sprawy w swoje ręce. Inaczej niż w przypadku spraw rozstrzyganych

przez sąd mają wpływ na efekt porozumienia i wynikające z niego korzyści. Istotą jest budowanie

i wzmacnianie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu lub zakończenie sporu w spo-

sób minimalizujący straty emocjonalne – mówi lekarz, dr n. prawnych Iwona Wrześniewska-Wal.

O instytucji mediacji, obawach pacjentów i lekarzy związanych z tą metodą rozwiązywania

sporów, o korzyściach, które przynosi, z konsultant prawną Okręgowego Sądu Lekarskiego

w Warszawie rozmawiał Adrian Boguski.

W 2020 r. tylko w OIL w Warszawie,

najwiêkszej w Polsce pod wzglêdem

liczby cz³onków, organy odpowiedzial-

noœci zawodowej, tj. OROZ i OSL, nie

skierowa³y do mediacji ¿adnej sprawy.

Z przytoczonych przez pani¹ da-

nych wynika niechêæ do podejmowa-

nia rozmów w obecnoœci mediatora

w sprawach zwi¹zanych z b³êdem

medycznym.

Analizuj¹c w badaniu ankietowym

dane pochodz¹ce z zaledwie 13 izb (bo

tylko tyle odpowiedzia³o na tak posta-

wione pytanie), przekonamy siê, ¿e

w wiêkszoœci przypadków strony nie

podawa³y przyczyny unikania mediacji.

W czêœci z nich powodem by³a po pro-

stu niechêæ zarówno pacjenta, jak i le-

karza do spotkania z drug¹ stron¹ (choæ

istniej¹ ró¿ne techniki mediacji i naj-

pierw ka¿da ze stron mo¿e spotkaæ siê

jedynie z mediatorem). Innym powo-

dem unikania mediacji by³ bezkompro-

misowy upór w dochodzeniu swoich

racji, a w kilku przypadkach mediato-

rzy zauwa¿yli ca³kowite niezrozumie-

nie tej instytucji rozwi¹zywania spo-

rów. W mojej opinii barierê tworzy

równie¿ panuj¹ca w Polsce kultura

winy i represji. Pacjenci i ich rodziny,
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dzia³aj¹c pod wp³ywem emocji, wnosz¹

akt oskar¿enia do s¹du. Wyrok kar-

ny, skazuj¹cy lekarza, jest wi¹¿¹cy

dla s¹du cywilnego, który mo¿e przy-

znaæ pacjentowi swoim wyrokiem od-

szkodowanie, zadoœæuczynienie lub

rentê cywiln¹. Lekarze zaœ licz¹, ¿e

oczyszcz¹ siê z zarzutów w s¹dzie,

czêsto nie zdaj¹c sobie sprawy z re-

aliów przebiegu procesu karnego

w naszym kraju, który trwa od dwóch

do trzech lat, a czasami d³u¿ej. Nawet

w miarê korzystna opinia bieg³ych mo¿e

zostaæ podwa¿ona przez drug¹ stronê,

co uczyni niepewnym wynik procesu.

Uczestnicy sporu rezygnuj¹ z media-

cji w obawie przed niezadowalaj¹-

cym zadoœæuczynieniem z jednej

strony, a z drugiej – niejednoznacz-

nym oczyszczeniem z zarzutów.

Przede wszystkim pokutuje brak znajo-

moœci idei i zasad mediacji. Sama tego

doœwiadczy³am, gdy uczestniczy³am

w pierwszych warsztatach z mediacji.

Okaza³o siê bowiem, ¿e mediator nie

podsuwa stronom gotowych rozwi¹zañ,

jedynie zachêca je do rozmowy, by same

wypracowa³y korzystne porozumienie.

Nie wszyscy równie¿ wiedz¹, ¿e media-

tor i uczestnicy rozmów s¹ zobowi¹zani

do zachowania tajemnicy. Jeœli wiêc nie

dojdzie do ugody i rozpocznie siê pro-

ces, ¿adna strona nie bêdzie mog³a przed

s¹dem powo³ywaæ siê na propozycje ugo-

dowe, obietnice wzajemnych ustêpstw

lub inne oœwiadczenia sk³adane w postê-

powaniu mediacyjnym. Dla wzmocnie-

nia obowi¹zku zachowania tajemnicy

mediator mo¿e na pierwszym spotkaniu

zaproponowaæ zawarcie umowy regulu-

j¹cej zasadê poufnoœci i odnotowaæ de-

cyzjê stron w protokole postêpowania.

Dlaczego warto rozwi¹zywaæ spór

miêdzy pacjentem a lekarzem,

pomijaj¹c drogê s¹dow¹?

W du¿ym uproszczeniu, w mediacji stro-

ny bior¹ sprawy w swoje rêce. Mog¹ sa-

modzielnie kszta³towaæ porozumienie,

które œwiadomie i dobrowolnie zaakcep-

tuj¹. Inaczej ni¿ w przypadku spraw roz-

strzyganych przez s¹d maj¹ wp³yw na

efekt porozumienia i wynikaj¹ce z niego

korzyœci. Istot¹ mediacji jest budowanie

i wzmacnianie relacji opartych na wza-

jemnym szacunku i zaufaniu miêdzy stro-

nami lub zakoñczenie sporu w sposób

minimalizuj¹cy straty emocjonalne.

Zazwyczaj dopiero po zasugerowa-

niu tego rozwi¹zania przez OROZ

lub OSL strony decyduj¹ siê na

skorzystanie z mediacji. Jak wp³ywa

ona na tocz¹cy siê równoczeœnie

proces?

Tak, to prawda, strony dowiaduj¹ siê

o mo¿liwoœci mediacji póŸno. Ustawa

o izbach lekarskich nie nak³ada na or-

gany odpowiedzialnoœci zawodowej

(OROZ czy OSL) obowi¹zku poinfor-

mowania stron o szansie skorzystania

z mediacji. W istocie chodzi o wiedzê

dotycz¹c¹ jej przebiegu i podstawowych

zasad, które s¹ niezbêdne do podjêcia

œwiadomej decyzji. W praktyce, jeœli

lekarz lub pacjent nie korzystaj¹ ze

wsparcia profesjonalnego pe³nomocni-

ka, który przedstawi³by im instytucjê

mediacji, nie maj¹ innego Ÿród³a infor-

macji o niej. Przede wszystkim powin-

ni wiedzieæ o dobrowolnoœci mediacji.

Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e w mediacji

lekarz nie musi przyznawaæ siê do winy,

a w ramach rozmów ma dojœæ do poro-

zumienia z drug¹ stron¹. Lekarz powi-

nien równie¿ wiedzieæ, jakie jest oddzia-

³ywanie mediacji na postêpowanie

cywilne czy karne. Pozytywny wynik

mediacji w sprawach zwi¹zanych z od-

powiedzialnoœci¹ zawodow¹ mo¿e mieæ

korzystny wp³yw na wymiar kary orze-

czonej w procesie karnym.

Jakich zasad podczas spotykañ

ze stronami musi przestrzegaæ

mediator?

Zasady mediacji s¹ niezmienne, nieza-

le¿nie od procedury karnej, cywilnej czy

przed s¹dami lekarskimi. Mediator

w swojej pracy opiera siê na: poufno-

œci, dobrowolnoœci, neutralnoœci i akcep-

towalnoœci.

Jak wobec wymienionych zasad

traktowaæ zapis w ustawie o izbach

lekarskich, który stanowi, ¿e media-

torem mo¿e byæ jedynie wybrany

przez radê lekarz? Taka sytuacja

mo¿e przecie¿ w oczach pacjenta

rodziæ w¹tpliwoœci co do obiekty-

wizmu mediatora.

Tak, czêsto pacjent nie decyduje siê na

mediacjê, kiedy dowie siê, ¿e mediato-

rem jest równie¿ lekarz. W mojej opinii

rzetelna informacja nie tylko o samej

mediacji, lecz tak¿e o mediatorze po-

zwoli unikn¹æ takich sytuacji. Nale¿y

poinformowaæ strony o ustanowieniu

odpowiednich kryteriów uprawniaj¹-

cych do pe³nienia funkcji mediatora,

podkreœliæ, ¿e nie s¹ to osoby przypad-

kowe. W zwi¹zku z tym postulowa³a-

bym wprowadzenie obowi¹zku szkoleñ

dla mediatorów z zakresu negocjacji

i mediacji. Ustawa o izbach lekarskich

takiego rozwi¹zania nie przewiduje,

a szkoda, poniewa¿ profesjonalizm me-

diatora ma wp³yw na skutecznoœæ po-

stêpowania mediacyjnego oraz na zaufa-

nie uczestników do mediacji jako

metody rozwi¹zywania sporów.

W ustawie, o której rozmawiamy,

znajduje siê równie¿ punkt stano-

wi¹cy, ¿e OROZ i OSL mog¹ skiero-

waæ sprawê do mediacji dopiero po

przedstawieniu zarzutów, poniewa¿

mediacje prowadzi siê miêdzy

pokrzywdzonym a obwinionym,

co jest niekorzystne dla medyka.

To zdecydowanie niekorzystne rozwi¹-

zanie. Po postawieniu zarzutów OROZ

nie jest ju¿ zainteresowany prowadze-

niem mediacji, poniewa¿ po wys³ucha-

niu obwinionego lekarza sprawê mo¿e

przekazaæ do s¹du lekarskiego. To po-

woduje, ¿e mediacji jest ma³o. W mojej

opinii warto pomyœleæ o zmianie tego

przepisu i wykreœliæ z niego s³owo „ob-

winiony”, a wprowadziæ zwrot „lekarz,

którego dotyczy skarga”. Ta zmiana

pozwoli³aby na skierowanie sprawy do

mediacji na etapie postêpowania wyja-

œniaj¹cego, czyli jeszcze przed posta-

wieniem lekarzowi zarzutów. Oczywi-

œcie, mediacje mo¿na prowadziæ na

ka¿dym etapie postêpowania, a¿ do

wydania wyroku. Jednak w praktyce

Mediacja jest sposobem

na poszanowanie

godności ludzkiej.

�
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wiadomo, ¿e najbardziej skuteczne s¹

wtedy, gdy prowadzi siê je na wczesnym

etapie konfliktu.

Brak w ustawie o izbach lekarskich

równie¿ zapisu, który pozwala³by

s¹dowi lekarskiemu umorzyæ spra-

wê w przypadku ugody stron, co

zdecydowanie obni¿a rangê media-

cji. Jakie wiêc wymierne korzyœci

przyniesie podjêcie rozmów, skoro

nadal bêdzie toczy³ siê proces

przed s¹dem lekarskim?

W przypadku ustawy o izbach lekarskich

istnieje ta niedogodnoœæ. Formalnie po

zakoñczeniu konfliktu na drodze media-

cji i dojœciu do ugody s¹d lekarski mo¿e

wykorzystaæ j¹ tylko w kwestii z³agodze-

nia kary. Ustawa o izbach lekarskich nie

przewiduje obligatoryjnego umorzenia

postêpowania ze wzglêdu na zawart¹

z pacjentem ugodê. Czasami po zawar-

ciu ugody z powodu wspomnianych bra-

ków legislacyjnych s¹dy lekarskie korzy-

staj¹ z mo¿liwoœci fakultatywnego

umorzenia postêpowania (art. 82 ust. 2

ustawy o izbach lekarskich). Przepis ten

pozwala na umorzenie m.in. wtedy, gdy

orzeczenie kary wobec obwinionego by-

³oby ju¿ niecelowe, a interes pokrzyw-

dzonego nie sprzeciwia siê temu.

Czego oprócz rekompensaty

finansowej oczekuj¹ pokrzywdzeni

pacjenci?

Mediacja chroni to, co najwa¿niejsze,

czyli relacjê lekarza z pacjentem. Z ba-

dañ ankietowych wynika, ¿e pacjenci

oczekuj¹ wyjaœnieñ na temat przyczyn

zaistnia³ego b³êdu lekarskiego, a dopie-

ro w dalszej kolejnoœci rekompensaty

finansowej i przeprosin. Podczas media-

cji pacjent mo¿e poznaæ prawdziwy po-

wód b³êdu. Pamiêtam sprawê, która do-

tyczy³a Ÿle postawionej diagnozy

i podania nieodpowiednich lekarstw pa-

cjentowi. Wszystko dzia³o siê na dy¿u-

rze. W tym samym czasie trwa³ poród

dziecka dy¿uruj¹cego lekarza, który by³

w sta³ym kontakcie telefonicznym

i SMS-owym z rodz¹c¹ ¿on¹ i towarzy-

sz¹c¹ jej siostr¹. W tej sprawie pozytyw-

ny wynik mediacji ocali³ wiêŸ lekarza

i pacjenta. Podsumowuj¹c, mediacja jest

sposobem na poszanowanie godnoœci

ludzkiej.

Z naszej rozmowy wynika jednak,

¿e opisana przez pani¹ sprawa to

jeden z bardzo niewielu przyk³adów

postêpowañ mediacyjnych. Jak

uczyniæ tê drogê rozwi¹zywania

konfliktów bardziej powszechn¹?

Mówiliœmy o ustawie o izbach lekar-

skich w kontekœcie sporu miêdzy

lekarzem a pacjentem. W moim od-

czuciu istnieje pilna potrzeba zmiany

tych przepisów. O potencjale media-

cji dyskutuje siê na szczeblu miêdzy-

narodowym, m.in. w Radzie Unii

Europejskiej. W³oska prezydencja

w grudniu zesz³ego roku pierwsz¹

swoj¹ konferencjê poœwiêci³a w³aœnie

zagadnieniu sprawiedliwoœci napraw-

czej, czyli m.in. mediacji. Wydaje siê,

¿e w przysz³oœci mediacja stanie siê

pewnego rodzaju nowym wymiarem

sprawiedliwoœci zarówno w sprawach

karnych, jak i cywilnych. Tym bar-

dziej wiêc warto uporz¹dkowaæ kwe-

stie, które dotycz¹ odpowiedzialnoœci

zawodowej.

A czy izba mo¿e zrobiæ coœ dla

œrodowiskowego upowszechniania

mediacji w sprawach zwi¹zanych

z b³êdem lekarskim?

Zgodnie z najwa¿niejsz¹ zasad¹ me-

diacji, trzeba wzi¹æ sprawy w swoje

rêce i stworzyæ przy Okrêgowej Izbie

Lekarskiej w Warszawie oœrodek me-

diacji, aby s³u¿y³ wszystkim lekarzom

pomoc¹ w rozwi¹zywaniu sporów na

tej drodze. �

�
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W PIGUŁCE

Najnowszy numer „Pulsu” poświęcamy zawodowym relacjom międzyludzkim w środowisku

medycznym. W naszej popularnonaukowej rubryce zajmiemy się natomiast bardziej ogólnym

podejściem do interakcji. Prezentujemy więc w pigułce najświeższe odkrycia naukowe

dotyczące relacji międzyludzkich (i nie tylko).

Zród³a: „Science”, „Nature”, „Journal of Cognitive Neuroscience”, „Popular Science”`

O
tym, jak wa¿na dla dzieci w ustalaniu stopnia za¿y-
³oœci jest œlina, wie ka¿dy, kto widzia³ dzieciêce pakty

utrwalane uœciskiem oplutych d³oni. Ów ¿artobliwy przy-
k³ad znajduje jednak ca³kiem powa¿ne potwierdzenie
w badaniach naukowców z Massachusetts Institute of Tech-
nology. Ich zdaniem niemowlêta wiedzê o bliskoœci rela-
cji innych osób miêdzy sob¹, a tak¿e z nimi samymi czer-
pi¹ z obserwacji czêstotliwoœci wymiany œliny, np. przez
dzielenie siê jedzeniem czy poca³unki, a nawet dotkniêcie
poœlinionym palcem. By dowieœæ tej tezy, przeprowadzo-
no interesuj¹cy eksperyment, którego punktem wyjœcia
by³a wczeœniejsza obserwacja potomstwa bliskich nam
ewolucyjnie zwierz¹t. M³ode osobniki naczelnych obser-
wuj¹ce inne m³ode znajduj¹ce siê w niebezpieczeñstwie
maj¹ sk³onnoœæ do poszukiwania wzrokiem opiekunów
zagro¿onych pobratymców. Naukowcy z MIT za³o¿yli,
¿e podobnie jest z ludŸmi, i przeprowadzili szereg insce-
nizacji, w których dzieciom pokazywano obrazy przed-
stawiaj¹ce inne dzieci kontaktuj¹ce siê z dwoma doros³y-
mi. W przypadku jednego z nich dochodzi³o do jakiejœ
formy kontaktu ze œlin¹ dziecka, w przypadku drugiego –
nie. W drugim etapie eksperymentu, gdy dzieciom poka-
zano obrazy przedstawiaj¹ce te same niemowlêta w sytu-
acji zagro¿enia, badani malcy wzrokiem szukali tych „ob-
œlinionych” doros³ych. Zdaniem naukowców oznacza to,
¿e kontakt ze œlin¹ staje siê sygna³em interpretowanym
przez nasze mózgi jako jednoznaczny znak bardzo bliskiej
relacji.

K
olejn¹ star¹ zasadê relacji (w tym przypadku „miê-
dzymuszych”) wziêli na warsztat badacze z Uni-

wersytetu Kalifornijskiego w San Diego – tê, która mówi,
¿e najkrótsza droga do serca wiedzie przez ¿o³¹dek. Na-
ukowcy zaobserwowali, ¿e spo¿ywanie wyskokood¿yw-
czych posi³ków powoduje u much owocówek wydziela-
nie z przewodu pokarmowego hormonu Dh31. Hormon
ten zaœ wyp³ywa na przejœcie organizmu z trybu od¿y-
wiania do trybu prokreacji. Innymi s³owy zamienia ape-
tyt na jedzenie w apetyt na amory. Autorzy badania prze-
konuj¹, ¿e to na razie tylko u³amek wiedzy, jaka czeka
na odkrycie, w kwestii wp³ywu hormonów jelitowych na
zachowania inne ni¿ zwi¹zane z od¿ywianiem. Czy to
oznacza, ¿e mo¿emy mieæ nadziejê na wynalezienie elik-
siru mi³oœci? Niestety, taki wniosek jest zdecydowanie
pochopny.

P
ochopnoœci z pewnoœci¹ nie ma w stwierdzeniu, ¿e
mowa cia³a wp³ywa na postrzeganie interlokutora.

Zdaniem naukowców tak¿e determinuje nasze wybory. Ze-
spó³ badawczy z University of Illinois at Urbana-Cham-
paign poszukiwa³ elektrofizjologicznych korelatów decy-
zji spo³ecznych, wykorzystuj¹c analizê EEG osób
bior¹cych udzia³ w prostej grze ekonomicznej, tzw. grze
ultimatum. W rezultacie gry prowadzonej parami mo¿na
albo straciæ wszystkie pieni¹dze, albo dokonaæ ich podzia³u
mniej lub bardziej równego. To zabawa czêsto wykorzy-
stywana w eksperymentach naukowych, ale tym razem
wzbogacono j¹ o cyfrowy awatar uczestników. Awatary
by³y tak zaprogramowane, by ca³kowicie niezale¿nie od
rzeczywistych stanowisk negocjacyjnych graczy prezen-
towaæ za pomoc¹ mowy cia³a jedn¹ z trzech postaw – wro-
goœæ, neutralnoœæ lub przyjaznoœæ. Okaza³o siê, ¿e bardziej
emocjonalna postawa awatara powodowa³a, ¿e druga oso-
ba by³a bardziej sk³onna do przyjêcia oferty mniej dla sie-
bie korzystnej. W obu przypadkach – i przyjaznoœci, i wro-
goœci. Co szczególnie ciekawe, w drugim przypadku
sk³onnoœæ do przyjêcia niekorzystnej oferty by³a nawet
wiêksza. Obserwacji czysto psychologicznej towarzyszy-
³a jednak tak¿e fizjologiczna. Naukowcy zauwa¿yli w ak-
tywnoœci mózgu pewne sygna³y, które wskazywa³y, jaka
ostatecznie decyzja zostanie podjêta przez gracza!

Z
jawisko mimetyzmu jest znane w przyrodzie i wystê-
puje tak¿e u ludzi, choæ niekoniecznie w formie mi-

mikry (jak np. u owadów), czyli fizycznego upodobniania
siê do innych istot. Niemniej jednak naturalne dla cz³o-
wieka jest np. naœladowanie gestykulacji lub mimiki in-
nych osób. Intencjonalne naœladowanie mowy cia³a jest
stosowane jako sztuczka sprzedawców bezpoœrednich czy
uwodzicieli, którzy wi¹¿¹ z naœladownictwem pozytywne
nastawienie do ich propozycji. Okazuje siê jednak, ¿e
sk³onnoœæ do takiego naœladownictwa cz³owiek wykazuje
tak¿e wobec... robotów. Badacze z francuskiego Univer-
sité de Cergy-Pontoise przeprowadzili eksperyment z u¿y-
ciem humanoidalnego robota i udzia³em grupy ludzi, któ-
rych zadaniem by³o naœladowanie ruchów owego robota,
ale którym nie dano wskazówek dotycz¹cych tempa. Dy-
namika ruchów robota by³a zmienna. Bez wzglêdu na to
ludzie niemal zawsze imitowali tak¿e tempo ruchów robo-
ta. Innymi s³owy, podœwiadoma komunikacja niewerbalna
zachodzi³a tak¿e na linii cz³owiek – sztuczna inteligencja.�

mn
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System konsultancki, w pewnym skrócie mówi¹c,
polega bowiem na rozdzieleniu kompetencji w zakre-
sie zarz¹dzania rozwi¹zywaniem problemów zdrowia

od kompetencji w zakresie bezpoœredniego rozwi¹zywania
tych problemów (inaczej tzw. udzielania œwiadczeñ medycz-
nych). W systemie ordynatorskim te kompetencje s¹ po³¹-
czone – ta sama osoba odpowiada za organizacjê udzielania
œwiadczeñ i za ich udzielanie. Przenosz¹c to na poziom od-
dzia³ów szpitalnych: w systemie konsultanckim s¹ jedno-
imienne oddzia³y ze swoj¹ obs³ug¹ przyjmuj¹c¹ pacjentów
bez wzglêdu na ich schorzenia, do tych pacjentów zaprasza
siê konsultantów z poszczególnych specjalnoœci, którzy zle-
caj¹ wykonanie odpowiednich procedur przez obs³ugê
danego oddzia³u. Jego lekarsk¹ za³ogê stanowi¹ rezydenci,
którzy – jak sama nazwa wskazuje – rezyduj¹ w szpitalu,
prawie z niego nie wychodz¹c i wykonuj¹c ca³¹ czarn¹
robotê, dopóki nie zostan¹ konsultantami.

W systemie ordynatorskim oddzia³y s¹ sprofilowane. Z za-
³o¿enia takim oddzia³em kieruje najlepszy dostêpny lekarz
danej specjalnoœci, który odpowiada za wszystkie aspekty
jego funkcjonowania. Zajmuje siê remontami, wyposa¿e-
niem, pozyskaniem i wykszta³ceniem kadry oraz nadzoro-
waniem bezpoœredniej obs³ugi chorych, a jak trzeba, to sam
ich te¿ przyjmuje. W systemie konsultanckim chodzi³by
sobie po ca³ym szpitalu, zleca³, co ma zleciæ, i nic wiêcej by
go nie obchodzi³o.

Kiedyœ odby³em ciekaw¹ rozmowê z mened¿erem szpitala,
którego chcia³em przekonaæ do zajmowania siê ciê¿ko cho-
rymi. W koñcu wymsknê³o mi siê, ¿e „szpital przecie¿ po to

jest, aby rozwi¹zywaæ problemy tych ludzi”. Tutaj mój roz-
mówca zrobi³ wielkie oczy i powiedzia³: – Pana zdaniem

sklep spo¿ywczy jest od rozwi¹zywania problemu g³odu? Otó¿

nie, jest od zarabiania na sprzeda¿y ¿ywnoœci. I doda³:
– W³aœnie siê pozby³em wszystkich ordynatorów, bo mieli

WIES£AW WIKTOR JÊDRZEJCZAK, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog,

 Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM, obecnie konsultant
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dziwn¹ manierê zajmowania siê deficytowymi chorymi. Ja

rozumiem, ¿e ktoœ mo¿e mieæ hobby, ale niech to robi za swoje

pieni¹dze! U mnie s¹ konsultanci i s¹ procedury. Jeœli dla pa-

cjenta jest odpowiednio wyceniona procedura, to konsultant j¹

zleca, wykonuje, rozlicza i wszyscy s¹ szczêœliwi. Jeœli nie ma

procedury, to mówimy pacjentowi, ¿e swoje zrobiliœmy i tyle.

W zawodzie lekarza moim zdaniem najwa¿niejsza jest odpo-
wiedzialnoœæ. Odpowiedzialnoœæ za zdrowie i ¿ycie innych.
Ordynator to funkcja, która opiera siê na tej odpowiedzialno-
œci. Nie chodzi o odpowiedzialnoœæ karn¹ czy cywiln¹, tylko
wobec w³asnego sumienia. Ordynator ma misjê. Ma misjê na
miarê oddzia³u, którym kieruje. S³yszy siê zarzut, ¿e ordyna-
tor jest swoistym ksiêciem na swoim oddziale. Jednak dla cho-
rego lepiej, jeœli ktoœ odpowiada za jego leczenie. Poniewa¿
prawie ka¿dy z nas prêdzej czy póŸniej bêdzie chorym, nie
powinniœmy siê zbyt szybko ordynatorów pozbywaæ.

Poza tym Polacy nie s¹ narodem, który wczoraj zszed³ z drze-
wa i stwierdziwszy, ¿e o dziwo jest cz³owiekiem, musi teraz
przejmowaæ rozwi¹zania od tych, którzy z drzewa zeszli
wczeœniej. System praktykowania medycyny w Polsce liczy
setki lat i jest to system ordynatorski. Ma to do siebie, ¿e nie
obejmuje tylko tej jednej funkcji, wszystkie inne funkcje
i kompetencje na oddziale s¹ ze sob¹ powi¹zane.

W Polsce istniej¹ jednak szpitale, które funkcjonuj¹ w syste-
mie konsultanckim. Zwykle to szpitale prywatne, które zaj-
muj¹ siê seryjnym wykonywaniem powtarzalnych procedur.
Szpital, który ma ambicjê kompleksowego zajmowania siê
chorym, si³¹ rzeczy musi siê opieraæ na liderach, którymi s¹
ordynatorzy.

W krajach, gdzie stosuje siê system konsultancki, czêœæ od-
dzia³ów, np. oœrodki przeszczepiania szpiku, dzia³a w syste-
mie ordynatorskim, gdy¿ system ordynatorski to nie tylko
ordynator, to tak¿e wyspecjalizowany w danej specjalnoœci
zespó³ pielêgniarski, diagnostyczny itp. Kiedy procedura
wymaga wieloosobowego zespo³u, potrzebny jest ktoœ, kto
nim pokieruje.

Podsumowuj¹c, rozwi¹zaniem jest system mieszany, oparty
jednak na ordynatorach z uzupe³nieniem w postaci wykony-
wania niektórych bardzo wyspecjalizowanych procedur
w systemie konsultanckim. �

Cała polska ochrona zdrowia oparta jest na

systemie konsultanckim. Oto mamy zarządza-

jącego nią ministra, któremu podlegają konsul-

tanci. Dzięki ich światłym radom minister roz-

wiązuje problemy, a efekty widać w GUS i na

cmentarzach.

Nie pozbywaæ siê
ordynatorów

W KON
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Przyjmuj¹c takie rozwi¹zanie, wy-
chodzimy z za³o¿enia, ¿e lekarz,
który odby³ pe³ne szkolenie spe-

cjalizacyjne i zda³ stosowny egzamin,
jest specjalist¹ w dos³ownym znaczeniu
tego s³owa. Jest to wiêc lekarz samo-
dzielny w swoich dzia³aniach, co nie
znaczy oczywiœcie, ¿e nie powinien siê
w okreœlonych sytuacjach konsultowaæ
z innymi specjalistami, a nawet z bar-
dziej doœwiadczonymi kolegami. Nieba-
gateln¹ zalet¹ postawienia na samodziel-
noœæ bêdzie zatrzymanie w kraju wielu
m³odych lekarzy. Œwie¿o upieczeni
adepci sztuki medycznej czêstokroæ szu-
kaj¹ drogi rozwoju poza granicami na-
szego kraju nie tylko z powodu perspek-
tywy lepszych zarobków, ale równie¿
niezgody na utrwalone w szpitalach sto-
sunki „feudalne”, na to, ¿e nawet samo-
dzielny lekarz specjalista musi siê ze
swoich decyzji przy ³ó¿ku pacjenta nie-
mal codziennie t³umaczyæ ordynatorowi.

Warto podkreœliæ, ¿e w realiach niedo-
finansowanego polskiego systemu

ochrony zdrowia proponowane rozwi¹zanie pozwoli na
racjonalniejsze kierowanie personelem. Bêdzie systemem bar-
dziej od dotychczasowego efektywnym. Lekarz specjalista
zrobi to, co do niego nale¿y, a nie straci czasu na obchód
z ordynatorem. Dokumenty nie bêd¹ czekaæ na podpisanie
przez szefa, zniknie potrzeba sk³adania tradycyjnych
raportów, które potem s¹ gremialnie omawiane i zatwierdza-
ne przez szefa. Widzimy wiêc ogromn¹ oszczêdnoœæ czasu
i lepsze wykorzystanie potencja³u lekarzy specjalistów.

Nie da siê rzecz jasna zmieniæ systemu z dnia na dzieñ.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y postawiæ na modyfikacjê kszta³-
cenia studentów medycyny ostatnich lat, by wiêcej czasu spê-
dzali przy ³ó¿ku pacjenta, np. wykorzystuj¹c ich jako asysten-
tów medycznych, asystentów doœwiadczonych lekarzy.
W takiej roli przestan¹ byæ biernymi obserwatorami pracy star-
szych kole¿anek i kolegów. Wykorzystanie studentów w pra-
cy placówek medycznych jest wskazane, bowiem proces przy-
gotowania do wykonywania zawodu lekarza specjalisty jest
w Polsce d³u¿szy ni¿ w wiêkszoœci krajów zachodnich.

Oprócz koniecznoœci takiej zmiany szkolenia lekarzy, aby
mogli byæ samodzielnymi specjalistami, potrzebna jest oczy-
wiœcie tak¿e zmiana mentalnoœci przedstawicieli naszego za-
wodu. Ale, co wa¿ne, reformy wymaga tak¿e infrastruktura
szpitalna. Obecna nie sprzyja powstawaniu wieloprofilowych
oddzia³ów opartych na pracy zespo³ów wielodyscyplinarnych
oraz charakteryzuj¹cych siê okreœlonym stopniem natê¿enia
opieki nad pacjentem, jak oddzia³y terapii progresywnej. Ar-
chitektura szpitali jest pod tym wzglêdem niew³aœciwie pro-
jektowana, np. jedno piêtro zajmuje jeden oddzia³ specjaliza-
cji lekarskiej, do którego drzwi s¹ dos³ownie zamkniête.
Dostêp pacjenta do aparatury terapeutycznej, personelu i pro-
cedur medycznych z innego oddzia³u ograniczaj¹ wiêc tak¿e
œciany. Pokonanie tej bariery jest wielkim wyzwaniem.

To wszystko powoduje, ¿e choæbyœmy chcieli, z dnia na dzieñ
nie zmienimy systemu odgórnymi decyzjami obliguj¹cymi
szpitale do okreœlonych dzia³añ. Natomiast mamy mo¿liwoœæ
promowania szpitali, których funkcjonowanie opieraæ siê bê-
dzie na progresywnej opiece medycznej. W naszym systemie
nie jest to zreszt¹ rozwi¹zanie nieznane. Popatrzmy na tym-
czasowe szpitale covidowe. Przecie¿ wszystkie s¹ de facto

szpitalami wieloprofilowymi, z obszarami wg natê¿enia
terapii, od intensywnej przez progresywn¹ do ostrej. �

JAROS£AW FEDOROWSKI
prezes Polskiej Federacji Szpitali

Konsultant – to siê
po prostu op³aca
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W zarządzaniu oddziałami szpitalnymi czas

odejść od „feudalnej” struktury opartej na

osobie ordynatora. Nierozerwalnie wiąże się

to z potrzebą porzucenia systemu oddziałów

przypisanych do danej specjalizacji lekarskiej

i skupienia się na kształtowaniu oddziałów

wieloprofilowych. Takie oddziały należałoby

podzielić pod względem natężenia opieki nad

pacjentem. Dzięki temu można by wdrożyć

system konsultancki, znany przede wszystkim

z Wielkiej Brytanii i USA, który również w kra-

jach europejskich staje się coraz popularniej-

szy. Chociażby w Holandii, a także w krajach

skandynawskich.
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Specyfika systemu ordynatorskiego polega na
wyborze z grupy fachowców wykonuj¹cych
wolny zawód lekarza na danym oddziale jed-

nego, który jest najwa¿niejszy i przyjmuje pe³n¹ od-
powiedzialnoœæ za pracê zespo³u. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami ordynator:
� planuje, organizuje i kontroluje pracê zespo³u

lekarskiego oraz personelu pomocniczego na
oddziale placówki medycznej,

� odpowiada za sprawne funkcjonowanie oddzia-
³u pod wzglêdem lekarskim, administracyjnym
i gospodarczym oraz za w³aœciwe leczenie cho-
rych,

� bierze udzia³ w bezpoœredniej opiece nad pa-
cjentami oraz sprawuje funkcje administracyjne
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ oddzia³u placówki
medycznej,

� odpowiada za utrzymanie oddzia³u na odpo-
wiednim poziomie, w tym za zg³aszanie dyrek-
torowi podmiotu leczniczego potrzeb w zakresie
remontów, zakupu wyposa¿enia, zaopatrzenia
w leki itp.,

� odpowiada za kszta³cenie zawodowe podleg³ego
personelu.

Garœæ faktów

Dyskusja na temat działania w Polsce

systemu konsultanckiego w zarządzaniu

oddziałami szpitalnymi ciągnie się od lat

ze zmienną częstotliwością. Jej nasilenie

wiąże się z reguły z propozycjami

ministrów przeprowadzania kolejnych

reform w systemie ochrony zdrowia.

Szczególnie intensywnie toczyła się

na przełomie lat 2006 i 2007, kiedy

zmiany proponował rezydujący w gma-

chu przy ul. Miodowej prof. Zbigniew

Religa. „Chcę, by każdy lekarz z dyplo-

mem specjalisty sam podejmował decy-

zje i ponosił za nie odpowiedzialność.

Dziś jest ona rozmyta” – uzasadniał swój

pomysł legendarny kardiochirurg.

Zarz¹dzanie oddzia³ami szpitalnymi w Polsce od wielu lat opiera siê
na tak zwanym systemie ordynatorskim. W zdecydowanej wiêkszo-
œci placówek ochrony zdrowia odpowiedzialnoœæ zarówno za nad-
zór nad leczeniem pacjentów, jak i za kwestie organizacyjne pracy
oddzia³u znajduje siê w rêkach jednej osoby, czyli ordynatora/kie-
rownika oddzia³u. Zaletami tego systemu mog¹ byæ: jasne okreœle-
nie odpowiedzialnoœci za funkcjonowanie oddzia³u, budowanie re-
nomy oddzia³u poprzez anga¿owanie ordynatora o uznanym dorobku
klinicznym, wp³yw niezale¿nego organu – okrêgowej rady lekarskiej
(ORL) – na wybór ordynatora oddzia³u.

Z drugiej strony lata funkcjonowania systemu ordynatorskiego obna-
¿y³y jego liczne wady. Skupienie wszystkich aspektów decyzyjnych
w rêkach jednej osoby prowadzi do utrwalenia feudalnego modelu
pracy oddzia³u. Mo¿e siê to odbijaæ tak¿e na leczeniu chorych – przy-
k³adem blokowanie przez ordynatora rozwoju nowych, nieuznawa-
nych przez niego technik leczniczych, a proponowanych przez pod-
w³adnych. Z uwagi na nik³¹ kontrolê nad dzia³aniami ordynatora system
taki sprzyja zjawiskom korupcjogennym. Istnieje ryzyko, ¿e rozwój
zawodowy lekarzy podlegaj¹cych ordynatorom mo¿e zale¿eæ nie od
rzeczywistych predyspozycji, ale od relacji personalnych z osob¹ kie-
ruj¹c¹ oddzia³em. Praktyka pokazuje te¿, ¿e w wielu podmiotach od-
chodzi siê obecnie od organizowania konkursów na stanowisko ordy-
natora z udzia³em przedstawicieli ORL na rzecz wyznaczania
kierowników – z pominiêciem procedury konkursowej.

Alternatywnym modelem zarz¹dzania oddzia³em jest system kon-
sultancki, w którym kierownik oddzia³u pe³ni wy³¹cznie funkcje or-
ganizacyjne, natomiast za leczenie pacjentów odpowiadaj¹ nieza-
le¿ni konsultanci – specjaliœci w danej dziedzinie medycyny.
Wówczas mo¿na promowaæ jakoœæ leczenia poprzez ³atwiejsze po-
wi¹zanie jego efektów z konkretnymi specjalistami. Wiêksza samo-
dzielnoœæ konsultantów mo¿e siê wi¹zaæ z czêstszym wykorzysta-
niem nowoczesnych terapii (brak czynnika hamuj¹cego, jakim bywa
ordynator). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w systemie konsultanckim docho-
dzi do zwiêkszenia roli kierownika placówki (dyrektora/prezesa
zarz¹du) kosztem personelu zarz¹dzaj¹cego oddzia³ami.

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie stoi na stanowisku, ¿e sys-
tem zarz¹dzania oddzia³ami w Polsce wymaga zmian. Popieramy
stopniowe wdra¿anie jednostek zarz¹dzanych w systemie konsul-
tanckim. Proponujemy prowadzenie jawnej oceny jakoœci us³ug
medycznych oraz oceny satysfakcji z pracy personelu w jednost-
kach zarz¹dzanych w modelu konsultanckim i w modelu ordyna-
torskim. Konsekwencj¹ takiego rozwi¹zania powinno byæ stopnio-
we wypracowanie optymalnego modelu zarz¹dzania oddzia³ami
w polskim systemie ochrony zdrowia. �

Stanowisko

ORL w Warszawie

w sprawie zarz¹dzania

oddzia³ami szpitalnymi w modelach

ordynatorskim i konsultanckim

Systemy
ordynatorski
i konsultancki
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Innymi s³owy stanowisko ordynatora nie jest funkcj¹ wy-
³¹cznie medyczn¹, ale w du¿ej, a mo¿e nawet w wiêkszej
mierze – administracyjn¹. System ordynatorski to rozwi¹-
zanie charakterystyczne dla opieki zdrowotnej krajów Eu-
ropy kontynentalnej, podczas gdy w krajach anglosaskich
stosowany jest wzorzec pracy oddzia³ów nazywany kon-
sultanckim (na polskim gruncie wykorzystywany przede
wszystkim w szpitalach prywatnych). W drugim z wymie-
nionych systemów kwestiami pozamedycznymi zajmuje siê
osoba pe³ni¹ca funkcjê kogoœ na kszta³t mened¿era. Zespo-
³y medyczne natomiast dzia³aj¹ pod kierownictwem leka-
rza konsultanta. Na ³amach czasopisma „Zdrowie Publicz-
ne” w 2008 r. charakterystyka zespo³u takiego konsultanta
zosta³a opisana nastêpuj¹co: „Samodzielny specjalista
tworzy swój w³asny zespó³ z³o¿ony np. z asystentów, dla
których jest kierownikiem specjalizacji, oraz – co mo¿e sta-
nowi najpowa¿niejsz¹ ró¿nicê wzglêdem modelu funkcjo-
nuj¹cego w Polsce – od pocz¹tku do koñca samodzielnie
odpowiada za leczenie przypisanych do niego pacjentów.
Macierzysty szpital p³aci konsultantowi w zale¿noœci od
liczby wykonanych zabiegów”.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zespó³ medyczny konsultanta nie jest
to¿samy z funkcjonuj¹cym w systemie ordynatorskim ze-
spo³em medycznym danego oddzia³u. Konsultantów z w³a-
snymi „dru¿ynami” mo¿e byæ na oddziale przynajmniej
kilku. Poniewa¿ pacjent jest przypisany do danego zespo-
³u, a nie np. znajduje siê pod opiek¹ ró¿nych lekarzy,
w zale¿noœci od tego, który z nich pe³ni dy¿ur, odpowie-
dzialnoœæ za ka¿dy element leczenia nie jest – jak przeko-
nywa³ Zbigniew Religa w przytoczonym na pocz¹tku cyta-
cie – rozmyta.

Reformy ministra Religi nie zosta³y zrealizowane. Kolejna
próba ich wprowadzenia mia³a miejsce w nastêpnej kadencji

Sejmu, a jej inicjatork¹ by³a minister Ewa Kopacz. W popie-
ranym przez pos³ów ówczesnej koalicji rz¹dz¹cej (PO-PSL)
projekcie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej znalaz³y siê
przepisy mówi¹ce wprost o niezale¿noœci kierownictwa pla-
cówki w zakresie powo³ywania ordynatorów lub konsultan-
tów. Ich rolê definiowa³y nastêpuj¹co:

„3. System ordynatorski oznacza, ¿e:

1) oddzia³em kieruje ordynator bêd¹cy lekarzem
zatrudnionym w zak³adzie,

2) ordynator ponosi odpowiedzialnoœæ przed kierowni-
kiem zak³adu za sprawne funkcjonowanie oddzia³u
pod wzglêdem leczniczo-diagnostycznym
oraz administracyjno-gospodarczym,

3) ordynatorowi podlegaj¹ osoby wykonuj¹ce zawód
medyczny, udzielaj¹ce œwiadczeñ zdrowotnych
na oddziale.

4. System konsultancki oznacza, ¿e:

1) oddzia³em kieruje kierownik oddzia³u (konsultant)
albo zespó³ konsultantów,

2) konsultant albo zespó³ konsultantów ponosi odpowie-
dzialnoœæ przed kierownikiem zak³adu za sprawne
funkcjonowanie oddzia³u pod wzglêdem leczniczo-
-diagnostycznym,

3) konsultant albo zespó³ konsultantów sprawuje
nadzór merytoryczny nad udzielaniem œwiadczeñ
zdrowotnych na oddziale”.

Projekt ustawy zosta³ przyjêty przez parlament, ale zaweto-
wany przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Kwestia zarz¹dzania zespo³em medycznym nie by³a rzecz ja-
sna przes¹dzaj¹ca. Pakiet ustaw zdrowotnych proponowanych
przez rz¹d wzbudzi³ obawy prezydenta dotycz¹ce mo¿liwoœci
prywatyzacji systemu ochrony zdrowia.

Do dyskusji na temat sys-
temów ordynatorskiego
i konsultanckiego warto
dodaæ jeszcze jeden fakt.
Zgodnie z rozporz¹dze-
niem ministra zdrowia
w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu
na niektóre stanowiska
kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebê-
d¹cym przedsiêbiorc¹,
w komisjach konkur-
sowych na stanowiska
ordynatorów zasiada
przedstawiciel w³aœci-
wej terytorialnie rady le-
karskiej, ale oprócz tego
tak¿e dwóch przedstawi-
cieli izby lekarskiej. �

Micha³ Niepytalski
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Ordynator
Prof. JERZY BRALCZYK

Przymiotnik zwykły jest bliski znaczeniowo przymiotnikowi normalny, ale normalny oznacza czę-

ściej coś lepszego niż zwykły – wolimy być normalni, a nawet niezwykli, niż zwykli, a co dopiero

nienormalni. Słowo normalny odnosi się do normy (zwykły zresztą znaczeniowo też), a norma wią-

że się z jakimś porządkiem, inaczej ładem. Ciekawe zresztą, że słowo porządny i ładny obsługują

odmienne aksjologiczne strony, odpowiednio etykę i estetykę.

O porz¹dku stanowi¹ normy, taka jest zwyk³a
kolej rzeczy. ‘Zgodny z norm¹’ to po ³aci-
nie ordinarius, od czasownika ordino, czyli

‘porz¹dkujê’, ale i ‘zarz¹dzam’. Te ³aciñskie s³owa
rozprzestrzeni³y siê w Polsce i w Europie, daj¹c liczn¹
rodzinê, czasem nawet nieutrzymuj¹c¹ kontaktów
miêdzy krewnymi.

Czasownik ordynowaæ, daw-
niej znacz¹ce ‘polecaæ, roz-
kazywaæ’, a nawet ‘wysy³aæ,
wyprawiaæ’, zaczêto odnosiæ
do ‘przepisywania leków’,
sprawy wa¿nej, choæ mo¿e
mniej kategorycznej. Z kolei
prosty przymiotnik, bardzo
prosty, ordynarny, zwi¹za³
siê z nadmiernym prostac-
twem, pospolitoœci¹, nawet
wulgarnoœci¹ (³aciñskie vul-
garis nie jest wulgarne, za-
ledwie pospolite). Mniej or-
dynarny jest przymiotnik
ordynaryjny, czyli ‘zgodny
z norm¹’, ale jest te¿ rzadziej
u¿ywany. Najbardziej ordynarn¹ wydaje siê horda,
wziêta z ordy, ale pochodzenie ma ca³kiem odmien-
ne, tatarskie mianowicie.

Ordynarny jest ordynus, choæ zdobi go ³aciñski przy-
rostek, bywa³ takim czasem i ordynans, oficerski s³u-
ga, bardzo oficerowi podporz¹dkowany i trzymaj¹cy
siê (w zasadzie) regulaminu.  Ale ordynans to by³

SŁOWA NA ZDROWIE

tak¿e rozkaz dotycz¹cy wojskowej s³u¿by, zwany te¿ ordo-
nansem. Ordynek zaœ by³ najczêœciej ‘wojskowym porz¹dkiem’
– w nim siê stawa³o.

Ordynarnoœci nie mo¿na siê by³o spodziewaæ po ordynacie,
czêsto arystokracie zreszt¹, zarz¹dzaj¹cym maj¹tkiem rodo-

wym, zwanym ordynacj¹, choæ zwie
siê tak równie¿, dziœ czêœciej, ‘zbiór
przepisów’ (np. wyborczych czy po-
datkowych). Dostojeñstwo przypisa-
ne jest te¿ koœcielnej zwierzchnoœci,
któr¹ sprawuje ordynariusz, bo zapo-
mniano ju¿ dziœ o innych ordynariu-
szach, czyli ‘folwarcznych robotni-
kach’, zwanych tak dlatego, ¿e
pobierali ordinaria (‘czêœæ zarobków
w naturze’).

A ten, kto, porz¹dkuj¹c pracê, rz¹dzi
czy te¿ zarz¹dza, to w prostej ³aciñ-
skiej odpowiednioœci oczywiœcie or-
dynator. Tak siê z³o¿y³o, ¿e ten nasz,
polski ordynator kieruje prac¹ oddzia-
³u szpitalnego, w tym specjalnym zna-
czeniu s³owo to u nas funkcjonuje.

Gdzie indziej ordinator kieruje i innymi cia³ami (a francuski
ordinateur rz¹dzi w innych sferach, bo to s³owo oznacza ‘kom-
puter’), u nas tylko koordynator, który sam nie ordynuje, ko-
ordynuje prace na ró¿nych stanowiskach, a sam ordynator jest
tylko tam, gdzie medycyna.

Ale te¿ tam naprawdê chodzi o wa¿ne sprawy, o zdrowie
i o ¿ycie. �
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A ten, kto, porządkując pracę,

rządzi czy też zarządza, to

w prostej łacińskiej odpowied-

niości oczywiście ordynator.

Tak się złożyło, że ten nasz,

polski ordynator kieruje pracą

oddziału szpitalnego, w tym

specjalnym znaczeniu słowo

to u nas funkcjonuje.
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In¿ynier potrzebny
od zaraz!

WYNURZENIA I IDEOLOGIE. FELIETONY DO PRZEMYŚLENIA

JAROS£AW BILIÑSKI, członek Prezydium ORL w WarszawieF
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Zdecydowana większość z nas narzeka na system ochrony zdrowia w Polsce i chciałaby, żeby się

zmienił. Stanowiący mniejszość są z systemu zadowoleni, zazwyczaj z prozaicznych powodów:

zarabiają na jego niedomogach, na tym, że w jakiejś dziedzinie akurat wiedzie się dobrze (zazwy-

czaj w przypadkowym obszarze lub w takim, którego działanie komuś jest potrzebne, np. polityko-

wi, którego ktoś z rodziny zachorował na określoną chorobę), na niekończącym się reformowaniu

lub są zadowoleni, gdyż nikt się nimi w systemie nie interesuje i robią, co chcą.

Skupimy siê jednak na tych niezadowolonych, choæ tych
zadowolonych oczywiœcie te¿ to dotyczy. Pierwsze
pytanie, jakie nale¿y sobie postawiæ, brzmi: dlaczego

wiêkszoœæ jest niezadowolona i czy o zadowolenie personelu
medycznego tu chodzi, czy o zadowolenie pacjentów? A mo¿e
obu grup? Czy da siê zadowoliæ obie grupy przy ograniczo-
nych zasobach? Czy ogólnie chodzi o zadowolenie obywate-
li? Bo chyba tak trzeba na to patrzeæ. Po zadaniu takich pytañ
widzimy, ¿e nasuwaj¹ siê kolejne, i nie starczy jednej strony,
aby praprzyczynê niezadowolenia oraz ca³ej filozofii budo-
wania wartoœci w systemie omówiæ. Ale mo¿emy zadaæ nieco
inne pytanie i znacz¹co zawêziæ temat poszukiwañ przyczyn
spo³ecznego braku aprobaty systemu, wcale nie trac¹c w¹tku.
Mianowicie: dlaczego do tej pory nie uda³o siê zrobiæ dobrej
reformy ochrony zdrowia? Powinna siê teraz zapaliæ ¿arówka
i to pytanie powinno z Pañstwem zostaæ minutê. Zadam je
zatem, dla podtrzymania napiêcia, jeszcze raz. Dlaczego do
tej pory nie uda³o siê zrobiæ dobrej reformy ochrony zdrowia,
z której (prawie) wszyscy byliby zadowoleni? OdpowiedŸ jest
brutalna: dlatego, ¿e nikomu wp³ywowemu na tym nie zale-
¿a³o! Innymi s³owy, dlatego, ¿e wszyscy do tej pory, którzy
mogli, mieli to gdzieœ! Nie po to przyszli do polityki albo szyb-
ko siê przekonali, ¿e musz¹ siê k³aœæ Rejtanem, ¿eby realnie
ten system zmieniæ, bo zostali, delikatnie mówi¹c, oszukani.

Okreœlenie „k³aœæ siê Rejtanem” jest dla mnie nie do zapomnie-
nia i pochodzi z okresu negocjacji z rz¹dem upragnionych przez
nas reform podczas protestu rezydentów. Ówczesny minister,
dr Konstanty Radziwi³³, na moje oczekiwania przeforsowania
w rz¹dzie naszego punktu widzenia reformy ochrony zdrowia,
przecie¿ to¿samego z punktem widzenia dr. Radziwi³³a z wszyst-
kich lat poprzedzaj¹cych wejœcie do rz¹du, powiedzia³: – Ale
nie oczekujcie, ¿e po³o¿ê siê Rejtanem przed Rad¹ Ministrów!
Ja na to: – Otó¿, w³aœnie tego oczekujemy. Na tym zakoñ-
czy³y siê nadzieje, ¿e w takim uk³adzie negocjacyjnym co-
kolwiek uzgodnimy, i musieliœmy iœæ bli¿ej „góry”.

Ta dygresja ma swój cel. Chcê pokazaæ, ¿e brutalne okre-
œlenie, ¿e nikomu do tej pory siê nie chcia³o lub nie op³a-
ca³o reformowaæ systemu, jest nader prawdziwe i dowo-
dzi dwóch rzeczy. Po pierwsze, albo koniunktura w Polsce
rzeczywiœcie nie sprzyja poprawie systemu, bo nasze ko-
rzenie rodowodowe, siêgaj¹ce permanentnego i wszech-
obecnego dziadostwa, kolesiostwa, feudalizmu, „za³a-
twiactwa”, czyli polityka malowania trawy na zielono,
s¹ jeszcze zbyt silne, albo mamy, za przeproszeniem,
w ochronie zdrowia liderów dramatycznie niskich lotów!
W obu przypadkach potrzebujemy, w dobrym tego s³owa
znaczeniu, in¿ynierii spo³ecznej zaprojektowanej przez
wybitnego myœliciela, który w dodatku bêdzie umia³ prze-
konaæ o jej potrzebie swego szefa politycznego i jeszcze
poprowadzi ten proces na przestrzeni lat. Czy to niemo¿-
liwe? Nie. Skuteczne wykonanie takiego ruchu strategicz-
nego jest mo¿liwe. Nie w¹tpiê bowiem, ¿e Polacy potra-
fi¹ socjotechnikê stosowaæ, no i z definicji in¿ynierii
spo³ecznej potrafi¹ wydedukowaæ, jak za pomoc¹ odpo-
wiednich œrodków dokonywaæ celowych przemian spo-
³ecznych, opieraj¹c siê przy tym na ocenach i wartoœciach
spo³ecznych. Niestety, w naszej szerokoœci geograficznej
bardzo czêsto te umiejêtnoœci katapultowane s¹ tylko do
negatywnej formy in¿ynierii spo³ecznej, czyli manipulo-
wania obywatelami w celu utrzymania w³adzy, a nie wpro-
wadzenia koniecznych zmian spo³ecznych.

Stawiam zatem taki „czelend¿”: czy ktoœ z Szanownych
Kolegów i Szanownych Kole¿anek czuje siê na si³ach poza
tytu³em doktora, docenta, profesora œwiadomie zdobyæ tytu³
in¿yniera? In¿ynier ten bowiem przejdzie do historii, przy-
najmniej w g³owach tych œwiadomych. Niestety, wiemy, ¿e
in¿ynier bêdzie musia³ siê paraæ nie tylko najwy¿szych lotów
strategiami i m¹droœciami, lecz tak¿e prac¹ u podstaw, mie-
szaniem betonu w betoniarce i oddzielaniem b³ota od cemen-
tu. Ale, Panie Doktorze In¿ynierze, pomo¿emy! �
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Paradoks? Nie wiêkszy ni¿ ten, ¿e
Polska – maj¹c jeden z gorszych
wskaŸników wyszczepialnoœci

w Europie – przez pi¹t¹ falê przechodzi...
Powiedzenie, ¿e such¹ stop¹, by³oby
potê¿nym nadu¿yciem, bo pod wzglêdem
liczby zgonów covidowych w stosunku
do wielkoœci populacji mieœcimy siê
w szerokiej œwiatowej czo³ówce, a w Eu-
ropie jesteœmy jednym z niechlubnych li-
derów. Œmiertelnoœæ ogó³em od pocz¹t-
ku 2022 r. jest niewiele mniejsza ni¿
w analogicznym okresie 2021. Mo¿e wiêc
inaczej: pi¹ta fala nas nie zatopi³a. Nie
by³o armagedonu w szpitalach, system nie
mia³ nawet czego wytrzymywaæ, bo na-
poru pacjentów covidowych na SOR
i izby przyjêæ w zasadzie nie odnotowa-
no. Zaka¿enia wywo³ane Omikronem rze-
czywiœcie przebiegaj¹ (jest po³owa lute-
go, fala jeszcze nie opad³a do koñca, ale
mo¿na ju¿ postawiæ tak¹ tezê) du¿o
³agodniej ni¿ spowodowane Delt¹. Nie
wiadomo, czy COVID-19 wywo³any t¹
mutacj¹ nie poci¹gnie za sob¹ odleg³ych
skutków zdrowotnych, jak bêdzie prze-
biegaæ tzw. long-COVID-19, ale pi¹ta
fala nawet w czêœci nie by³a dla systemu
ochrony zdrowia tak wielkim wyzwaniem
jak poprzednie.

To nie znaczy, ¿e przesz³a bokiem. W pi¹t¹
falê weszliœmy z marszu, gdy czwarta jesz-
cze nie opad³a do akceptowalnego pozio-
mu. Szpitale pozosta³y zablokowane dla
du¿ej czêœci pacjentów niecovidowych
i dopiero w po³owie lutego rozpocz¹³ siê
proces zmniejszania zasobów zmobilizo-
wanych do walki z COVID-19.

¯egnamy, byæ mo¿e, pi¹t¹ falê. Byæ mo¿e nawet – jak uwa¿a
wielu ekspertów, których g³osu minister zdrowia nie chcia³
zreszt¹ miesi¹cami nawet s³yszeæ – wkrótce po¿egnamy pan-
demiê, przynajmniej w Europie. SARS-CoV-2 jednak nie znik-
nie, a w Europie Œrodkowo-Wschodniej, która poziomem za-
szczepienia odbiega od krajów Europy Zachodniej, mo¿e
dawaæ siê we znaki bardziej dotkliwie. Scenariusz, w którym
COVID-19 staje siê sezonow¹ chorob¹ przede wszystkim wie-
ku dzieciêcego, jest w naszym przypadku tak samo prawdo-
podobny jak sezonowe, mniej lub bardziej lokalne epidemie,
dotykaj¹ce zw³aszcza s³abiej zaszczepione populacje. Wnio-
ski p³yn¹ce z badañ nad Omikronem powinny dawaæ do my-
œlenia: zaka¿enie nim nie zapewnia odpornoœci na wczeœniej-
sze warianty SARS-CoV-2. Czy da odpornoœæ na kolejne
mutacje, które prêdzej czy póŸniej siê pojawi¹?

Dlaczego wiêc zapowiedzi ministra zdrowia brzmi¹ fa³szy-
wie? Nie minister zdrowia og³asza³ pandemiê, nie on bêdzie
og³aszaæ jej zakoñczenie – mówi czêœæ ekspertów. To powód
formalny. Ale jest i powód materialny: minister zdrowia, pre-
mier, którykolwiek z przedstawicieli rz¹dz¹cej wiêkszoœci nie
ma i nie bêdzie mieæ moralnego prawa do „koñczenia pande-
mii”, a ju¿ na pewno nie do og³aszania jakiegokolwiek sukce-
su na tym polu. Zanim bowiem „po¿egnamy pandemiê”, mu-
simy po¿egnaæ zmar³ych. Statystyki dla Polski s¹ zatrwa¿aj¹ce.
W czwartej fali notowaliœmy europejskie rekordy pod wzglê-
dem liczby zmar³ych w stosunku do wielkoœci populacji,
w pi¹tej – mimo mniejszej zjadliwoœci wirusa i kilkakrotnie
(lub nawet kilkunastokrotnie) mniej intensywnego testowa-
nia – utrzymuje siê w Polsce wysoki poziom zgonów z powo-
du COVID-19. A przecie¿ ludzie umieraj¹ nie tylko na tê cho-
robê. Analitycy zajmuj¹cy siê pandemi¹ ju¿ od kilku miesiêcy
podkreœlaj¹, ¿e w zwi¹zku z naszym u³omnym systemem te-
stowania jedynym wiarygodnym wskaŸnikiem rozmiarów pan-
demii oraz jej zdrowotnych (i demograficznych) skutków s¹
i bêd¹ zgony nadmiarowe.

W po³owie lutego Eurostat poda³ dane dotycz¹ce nadmia-
rowych zgonów w grudniu 2021 r. Polska ze wskaŸnikiem

F
o

t.
 a

rc
h

iw
u

m

SYSTEM

Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii – ogłosił na początku lutego minister zdrowia

Adam Niedzielski. Eksperci nie zostawili na tej wypowiedzi suchej nitki, mówiąc o myśleniu życze-

niowym czy wręcz fantazji, z którą porównać można jedynie szarpanie tygrysa za wąsy. Wydaje

się jednak, że minister, przynajmniej częściowo, ma rację. Jednocześnie nie mając jej wcale.

MA£GORZATA SOLECKA

Koniec epidemii?
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+69 proc. zajmuje pierwsze miejsce w UE, w której œrednia
nadmiarowych zgonów wynosi³a 23 proc. „Najmniejszy przy-
rost nadmiarowej œmiertelnoœci odnotowano w Szwecji (+4
proc.) oraz w Finlandii i W³oszech (+5 proc.). Najgorzej sy-
tuacja wygl¹da na S³owacji oraz w Polsce, gdzie tendencja
wzrostu nadmiarowych zgonów utrzyma³a siê odpowiednio na
poziomie +60 proc. oraz +69 proc.” – og³osi³ Eurostat.

Danych za 2022 r. jeszcze nie ma, ale informacje p³yn¹ce
z urzêdów stanu cywilnego pokazuj¹, ¿e w pierwszych szeœciu
tygodniach roku zmar³o 63 285 osób, rok wczeœniej w tym sa-
mym okresie – 63 812. Trudno mówiæ o zauwa¿alnym spadku
œmiertelnoœci w tych dwóch pandemicznych latach. Dla porów-
nania: w 2020 r. odnotowano w tym okresie 58 480 zgonów.

WskaŸniki nadmiernej umieralnoœci k³ad¹ siê potê¿nym cie-
niem na polskiej walce z pandemi¹, której to – walki, nie pan-
demii – praktycznie nie by³o. Jak na ironiê, w ostatnich tygo-

dniach ze skrzynki mailowej Micha³a Dworczyka, bêd¹cej
nieocenion¹ krynic¹ wiedzy na temat mechanizmów polskiej
polityki na przestrzeni kilku lat, wyp³ynê³y fragmenty kore-
spondencji dotycz¹cej pocz¹tkowych miesiêcy walki z pan-
demi¹. Opinia publiczna mog³a siê dowiedzieæ, jak rz¹d
– z osobistym zaanga¿owaniem premiera Mateusza Morawiec-
kiego – zamierza³ wiosn¹ 2020 r. przejmowaæ od Szwecji se-
niorów z tamtejszych DPS. Powód? Doniesienia medialne, ¿e
nie s¹ leczeni, jedynie otrzymuj¹ morfinê.

Szwedzi, którzy na pocz¹tku pandemii swoje b³êdy pope³ni-
li, a potem siê z nich rozliczyli, maj¹ jeden z lepszych w UE

wskaŸników zaszczepienia populacji, w tym populacji
seniorów. Zarówno w czwartej, jak i w pi¹tej fali pandemii
utrzymuj¹ wskaŸniki zgonów z powodu COVID-19 na eks-
tremalnie niskim, jednym z najni¿szych w Europie, pozio-
mie. Polska zajmuje 17. miejsce w œwiecie pod wzglêdem
liczby zgonów z powodu COVID-19 w stosunku do wielko-
œci populacji (choæ to dane niepe³ne), Szwecja jest na miej-
scu 56.

Koniec pandemii, czy te¿ koniec pi¹tej fali, przyniesie – jak
zapowiada minister zdrowia – znoszenie obostrzeñ. – Myœlê,
¿e w marcu na pewno trzeba bêdzie podj¹æ decyzjê, o tym,
¿eby restrykcje, które w tej chwili obowi¹zuj¹, a które nie s¹
a¿ tak bardzo przestrzegane (mówiê o maseczkach, mówiê
o obligatoryjnych limitach), trzeba po prostu znieœæ. Myœlê,
¿e je¿eli ju¿ bêdziemy widzieli, ¿e liczba zaka¿eñ oscyluje czy
spada poni¿ej 10 tys., na pewno bêdê rekomendowa³ panu pre-
mierowi taki ruch – mówi³ Adam Niedzielski 17 lutego, do-

wodz¹c – po raz kolejny – ¿e
na polu walki z pandemi¹ rz¹d
Zjednoczonej Prawicy przyj¹³
strategiê „imposybilizmu sto-
sowanego”. Dysponuj¹c wiêk-
szoœci¹, która mo¿e przeforso-
wywaæ dowolne przepisy
podatkowe, deformowaæ edu-
kacjê, ochronê zdrowia, s¹dow-
nictwo, jednoczeœnie nie ma
woli, by przeprowadzaæ roz-
wi¹zania, które mog³yby (do-
wodz¹ tego przyk³ady innych
krajów) chroniæ spo³eczeñstwo
przed wielkim wymieraniem.

Podstawowym œrodkiem zapo-
biegawczym s¹ oczywiœcie
szczepienia przeciw COVID-
-19. Polska z 58-proc. odset-
kiem zaszczepionych jest w UE
bli¿ej koñca ni¿ œrodka stawki
(œredni poziom dla UE wynosi
niemal 72 proc.!). Œwiatowa
Organizacja Zdrowia zwróci³a
siê do rz¹dów krajów Europy
Wschodniej, by zwiêkszy³y
wysi³ki na rzecz szczepieñ

przeciw COVID-19. – Wzywam rz¹dy i s³u¿by odpowiedzial-
ne za zdrowie do przeanalizowania na poziomie lokalnym przy-
czyn mniejszego poziomu szczepieñ, braku ich akceptacji spo-
³ecznej i, w oparciu o konkretne dane oraz kontekst,
opracowania metod interwencji maj¹cych na celu pilne
zwiêkszenie poziomu zaszczepieñ – oœwiadczy³ dyrektor
WHO na Europê dr Hans Kluge. Na tle krajów Europy
Wschodniej (WHO zalicza nas do tego regionu) Polska oczy-
wiœcie prezentuje siê stosunkowo nieŸle, bo odsetek zaszcze-
pionych w Bu³garii to nieca³e 30 proc., a na Ukrainie
– 34,5 proc. Pytanie, czy to dla Polski w³aœciwy punkt
odniesienia? �
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PAWE£ WALEWSKI

Sztuka dialogu

Właściwa komunikacja to klucz do uspraw-

nienia systemu ochrony zdrowia. Na razie

zamek się zacina, a decydenci chcą go

rozbroić wytrychem.

G³oœnym echem odbi³o siê z³o¿e-
nie w po³owie stycznia przez 13
lekarzy i naukowców rezygnacji

z pracy w Radzie Medycznej do spraw
COVID-19. – Najlepsi z najlepszych,
najwspanialsze umys³y, jakie polska me-
dycyna ma do zaoferowania – zachwa-
la³ ich Mateusz Morawiecki w dniu
powo³ania na swoich doradców w listo-
padzie 2020 r.

Ale nie min¹³ nawet rok, kiedy przyt³acza-
j¹ca wiêkszoœæ rady w zetkniêciu z poli-
tyk¹ podczas pandemii uzna³a, ¿e czuje siê
jak listek figowy dla w³adzy, która chce
pos³u¿yæ siê nim, by przykryæ w³asn¹ nie-
udolnoœæ. Ju¿ od wczesnej jesieni 2021 r.
kolejne zalecenia rady by³y lekcewa¿one
i albo nie znajdowa³y pos³uchu wœród rz¹-
dz¹cych, albo ostentacyjnie je pomijano,
odmawiaj¹c nawet publikacji.

Trudno siê zatem dziwiæ lekarzom,
a w tym wypadku profesorom medycyny,

¿e niemal ka¿da decy-
zja podjêta przez rz¹d
w czwartej i pi¹tej fali
pandemii mog³a byæ
przez nich traktowana
jak policzek wymierzo-
ny w ich autorytet.
„Jako Rada Medyczna
byliœmy niejednokrotnie
oskar¿ani o niedosta-
teczny wp³yw na poczy-
nania rz¹du. Jednocze-
œnie obserwowaliœmy
narastaj¹c¹ tolerancjê
zachowañ œrodowisk ne-
guj¹cych zagro¿enie

COVID-19 i znaczenie szczepieñ w walce z pandemi¹, czego
wyrazem by³y równie¿ wypowiedzi cz³onków rz¹du lub urzêd-
ników pañstwowych” – napisali w po¿egnalnym oœwiadcze-
niu, które otrzyma³ premier.

Czy relacje miêdzy politykami a lekarzami musz¹ byæ
skazane na tak widowiskow¹ pora¿kê? „Przyjmuj¹c powo³a-
nia do pracy w Radzie Medycznej, wierzyliœmy, ¿e nasza
wiedza i doœwiadczenie mog¹ byæ przydatne w walce
z pandemi¹. Œwiadomi odpowiedzialnoœci, jaka na nas
ci¹¿y, i tego, ¿e bêdziemy atakowani przez osoby i organi-
zacje o pogl¹dach niemaj¹cych nic wspólnego z wiedz¹ me-
dyczn¹, nauk¹ czy chocia¿by zdrowym rozs¹dkiem, byliœmy
gotowi s³u¿yæ krajowi niezale¿nie od naszych pogl¹dów
i sympatii politycznych” – wyjaœniali medycy. Mo¿e zbyt
powa¿nie podeszli do tych swoich obowi¹zków lub te¿
zwiod³a ich naiwnoœæ, ¿e bêd¹ mieæ do czynienia z rz¹dem,
dla którego nie licz¹ siê s³upki poparcia ani propaganda
(czego dowodem by³y ujawniane e-maile kr¹¿¹ce miêdzy
politycznymi doradcami premiera). Niezale¿nie od tych
przyczyn to przecie¿ nie wœród ekspertów, którzy postano-
wili ujawniæ kryzys wspó³pracy, nale¿y szukaæ winnych
fatalnych relacji.

Œwiat polityki, do którego przez wiele lat, od chwili reakty-
wowania dzia³alnoœci samorz¹du lekarskiego, uciekali liczni
przedstawiciele tego œrodowiska, nigdy nie umia³ dogadywaæ
siê z lekarzami. Mo¿na wskazaæ nie kilka, ale kilkanaœcie spek-
takularnych wojen toczonych miêdzy Naczeln¹ Rad¹ Lekarsk¹
a ministrami i wiceministrami zdrowia, którzy wczeœniej
w samorz¹dzie pe³nili znacz¹ce funkcje. Wydawa³o siê wiêc,
¿e pozostan¹ rzecznikami interesów œrodowiska, dziêki któ-
remu dostali siê do rz¹du, ale rych³o ich relacje z dawnymi
kolegami mocno siê popsu³y. Czy mog³o byæ inaczej? Le-
karz polityk albo lekarz organizator systemu to ju¿ zupe³nie
ktoœ inny ni¿ profesor medycyny i ordynator oddzia³u. Wal-
ka o pojedynczych chorych w szpitalu zamienia siê u jed-
nych w walkê o elektorat, u innych o splendor i popular-
noœæ. Narastaj¹ce konflikty na osi ministerstwo – samorz¹d
lub NFZ – samorz¹d s¹ tego potwierdzeniem.

Byæ mo¿e na relacjach w szeroko pojmowanym sektorze zdro-
wia cieniem k³adzie siê kryzys publicznego lecznictwa. Gdy-
by za³o¿yæ, ¿e nie ma w nim ¿adnych napiêæ, wzajemny sto-
sunek lekarzy i polityków oraz urzêdników instytucji
nadzoruj¹cych by³by zgo³a odmienny. Ale œwiat idealny nie

OPINIE

Może dożyjemy

czasów, w których

kultura relacji

między władzą

a środowiskiem

medycznym na tyle

się poprawi, że nie

trzeba będzie nikomu

o niej przypominać?
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istnieje, a to, co niestety obserwujemy od dawna w kontak-
tach miêdzy Ministerstwem Zdrowia, rz¹dem, podleg³ymi im
urzêdami i agencjami a œrodowiskiem medyków, wynika ze
Ÿle pojmowanego w Polsce sensu sprawowania w³adzy i bra-
ku umiejêtnoœci komunikacyjnych.

W wielu specjalnoœciach medycznych odchodzi siê od pater-
nalistycznego traktowania pacjenta przez doktora, a nasi urzêd-
nicy nie wyzbyli siê tego zwyczaju w relacji z pracownikami
ochrony zdrowia. Chory to ju¿ nie petent – ucz¹ siê studenci
medycyny na warsztatach z prawid³owych zasad porozumie-
wania siê i interakcji, po czym sami zostaj¹ petentami, gdy
rozpoczynaj¹ pracê i musz¹ nawi¹zywaæ kontakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia lub Ministerstwem Zdrowia.
To budzi frustracjê i w oczywisty sposób uderza rykoszetem
w pacjentów. Trudno bowiem wyobraziæ sobie, aby trzymany
pod butem lekarz – ten, którego od czasów Ludwika Dorna,
kiedy by³ ministrem spraw wewnêtrznych, ka¿dy rz¹d najchêt-
niej wzi¹³by w kamasze – nie odreagowywa³ swojego nieza-
dowolenia w codziennej pracy.

Dlatego wypada ¿a³owaæ, ¿e relacje miêdzy w³adz¹ a medyka-
mi stale siê pogarszaj¹, co przebiega równolegle do uwi¹du zasad
demokratycznego pañstwa. Prof. Jan Szreniawski, prawnik ad-
ministratywista i orêdownik jak najwy¿szej kultury urzêdniczej,
pisa³ w jednym ze swoich tekstów: „Urzêdnik, który potrafi
uprzejmie wyt³umaczyæ i uzasadniæ swoj¹ decyzjê, przekonaæ
do swego pogl¹du oraz ukazaæ realne mo¿liwoœci realizacji tej
decyzji, tworzy inny obraz pañstwa w oczach interesanta ni¿
ten, który go poni¿a, traktuje z góry i arogancko, podkreœlaj¹c,
¿e ma w³adzê. Czêsto poczucie bojaŸni w zetkniêciu z urzêdni-
kiem, nieznajomoœæ prawa oraz uprawnieñ interesanta, a na-
wet okreœlonej trwogi, zdania siê na ³askê, bezradnoœci w spo-
tkaniu z reprezentantem pañstwa jest ra¿¹co sprzeczne
z Konstytucj¹ RP stwierdzaj¹c¹, ¿e Polska jest pañstwem
demokratycznym, a naród podmiotem w³adzy”.

Mo¿na by drukowaæ ten cytat z³otymi literami i umieszczaæ
w holach oddzia³ów NFZ i innych instytucjach publicznych
zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia. Choæ jak pamiêtam, kiedy
minister Ryszard ¯ochowski w po³owie lat 90. XX w. zain-
stalowa³ przy wejœciu do gmachu Ministerstwa Zdrowia na-
pis „Polityce wstêp wzbroniony”, zarzucono mu naiwnoœæ.
Przecie¿ kto jak kto, ale on powinien wiedzieæ, ¿e zdrowie
to sprawa na wskroœ polityczna i nie ma takiego kraju,
w którym uda³oby siê oddzieliæ te sfery od siebie. Po latach
okazuje siê, ¿e formu³owanie przez polityka antypolitycz-
nych apeli by³o jak¿e niewinn¹ prób¹ utemperowania poli-
tykierstwa na medycznych szczytach w³adzy, co dziœ nale¿y
wspomnieæ z nostalgi¹. Obecna klasa polityczna nie ma ju¿
¿adnej skromnoœci ani hamulców, a ostentacyjne lekcewa-
¿enie ekspertyz fachowców podczas pandemii za cenê przy-
podobania siê elektoratowi osi¹gnê³o wy¿yny braku odpo-
wiedzialnoœci. Jaki kraj – tacy politycy; jacy politycy – czy
taka ochrona zdrowia?

Mo¿e do¿yjemy czasów, w których kultura relacji miêdzy
w³adz¹ a œrodowiskiem medycznym na tyle siê poprawi, ¿e
nie trzeba bêdzie nikomu o niej przypominaæ? I nadejd¹ dni,
¿e zarówno lekarz, jak i urzêdnik pañstwowy bêd¹ kierowaæ
siê wspólnym dobrem chorych, a nie udawaæ, ¿e ¿yj¹ w in-
nych œwiatach, i dowodziæ sobie nawzajem, który z nich jest
lepszy. Dziœ jeszcze wszelkie próby dyscyplinowania urzêd-
ników i przypominania im, ¿e powinni raczej s³u¿yæ peten-
tom, a nie demonstrowaæ przed nimi si³ê, odbierane s¹ jak
atak na instytucjê, w której pracuj¹. Urzêdnik i polityk maj¹
przecie¿ patent na m¹droœæ. Nie wiem tylko, sk¹d bierze siê
to przekonanie. Czy œwiadomoœæ wszechw³adzy, choæby przez
krótk¹ chwilê, mo¿e dawaæ takie poczucie? Ta ci¹g³a poza
niedostêpnoœci, pycha, a jednoczeœnie gorsz¹ca niekompeten-
cja w wielu dziedzinach. To przeszkadza w znalezieniu poro-
zumienia z ludŸmi, którym powinno siê s³u¿yæ. Bo ostatecz-
nie nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa? �
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BEZ ZNIECZULENIA

Wyzwania nie tylko
dla psychiatrii

Tamtejsi psychiatrzy zgodnie wska-
zywali, ¿e istot¹ pilota¿u jest
wyodrêbnienie organizacyjne i bu-

d¿etowe CZP z jednostki macierzystej.
Dlatego œrodki z umowy pilota¿owej po-
zosta³e po uwzglêdnieniu kosztów wspól-
nych szpitala powinny byæ przeznaczone
w ca³oœci na dzia³alnoœæ CZP. Chcieli te¿
wspó³decydowaæ o ich podziale. Nato-
miast dyrekcja chcia³a o tym i o innych
sprawach zwi¹zanych z CZP rozstrzygaæ
sama. Psychiatrzy obawiali siê, ¿e w efek-
cie œrodki z relatywnie du¿ego bud¿etu
pilota¿u mog¹ byæ przeznaczane na inne
cele.

Kulminacj¹ konfliktu by³o upokarzaj¹ce
oddelegowanie na stanowisko asystenta
w jednym z oddzia³ów szpitala doœwiad-
czonej lekarki kieruj¹cej CZP. Pikanterii
sprawie dodawa³ fakt, ¿e by³a
ona jednoczeœnie konsultantk¹
wojewódzk¹ w dziedzinie psy-
chiatrii. Taki sposób postêpo-
wania dyrekcji spotka³ siê
z protestem kieleckiego œrodo-
wiska psychiatrycznego, samo-
rz¹du lekarskiego i mediów.
W poszukiwanie rozwi¹zania
sporu w³¹czy³ siê wojewoda.

Wracam do tej sprawy, gdy¿
nie mia³a charakteru jednost-
kowego. Podobne konflikty
i napiêcia o ró¿nym nasileniu
mia³y miejsce w wiêkszoœci

W październikowym numerze „Pulsu” z 2021 r.

opisałem konflikt, jaki rozegrał się wówczas

między dyrekcją szpitala psychiatrycznego

w Morawicy a zespołem pracowników Cen-

trum Zdrowia Psychicznego. Chodziło o zakres

autonomii organizacyjnej i budżetowej pilota-

żowego CZP działającego w ramach szpitala.

placówek, w których dzia³aj¹ CZP. Mo¿na s¹dziæ, ¿e nast¹pi³o
tu zderzenie demokratycznej w swojej istocie idei psychiatrii
œrodowiskowej z dominuj¹c¹ u nas w zarz¹dzaniu „kultur¹ w³a-
dzy”. Ci¹gle jeszcze od woli czy nastroju mened¿era zale¿y, co
siê stanie z kierowan¹ przez niego firm¹ i jej pracownikami.
Nie ma gotowoœci do delegowania w³adzy, uprawnieñ i odpo-
wiedzialnoœci. Nie mo¿e zadomowiæ siê transparentnoœæ i par-
tycypacyjny sposób zarz¹dzania. Przez wiêkszoœæ jest to zreszt¹
na co dzieñ akceptowane. Narzekaj¹, ale z drugiej strony uznaj¹
za wygodne, ¿e nie trzeba ponosiæ odpowiedzialnoœci.

Kultura sprawowania w³adzy stoi w sprzecznoœci z zasadami
nowoczesnej psychiatrycznej opieki œrodowiskowej. Pojawia
siê tu np. odpowiedzialnoœæ. CZP musi zapewniæ w³aœciw¹
opiekê mieszkañcom swojego obszaru dzia³ania. ¯eby siê
z tego wywi¹zaæ, zespó³ profesjonalistów powinien otrzy-
maæ od dyrekcji odpowiednie uprawnienia. Zadania, upraw-
nienia i odpowiedzialnoœæ musz¹ siê bowiem równowa¿yæ.
Rzeczywistoœæ pokaza³a, ¿e w³aœnie w tym tkwi Ÿród³o
napiêæ i konfliktów. Zarz¹dzaj¹cy chêtnie podzieliliby siê
odpowiedzialnoœci¹, ale w³adzê wol¹ zachowaæ dla siebie.

„Konwencja o prawach osób niepe³nosprawnych” wprowa-
dzi³a nowy paradygmat w podejœciu do choruj¹cych psy-
chicznie. Osoby te nie s¹ ju¿ postrzegane jak „przedmioty”
leczenia i pomocy socjalnej, lecz jak „podmioty” dysponu-
j¹ce prawami, zdolne do podejmowania decyzji dotycz¹cych
swojego ¿ycia, a tak¿e do bycia aktywnymi cz³onkami spo-
³eczeñstwa. Upowszechnienie takiego podejœcia wymaga
zmian w funkcjonowaniu instytucji pomagaj¹cych. W ramach

„kultury w³adzy” tego siê zro-
biæ nie da.

Konflikt kielecki zakoñczy³ siê
odwo³aniem dyrektorki szpita-
la i przywróceniem do pracy
kierowniczki CZP. W innych
miejscach by³o ró¿nie. Kilku
entuzjastów psychiatrii œrodo-
wiskowej odesz³o. Rozbili siê
o rafê „kultury w³adzy”. Wy-
daje siê, ¿e przepracowanie
tego problemu bêdzie wyzwa-
niem dla naszej psychiatrii na
najbli¿sze lata. A mo¿e i dla
ca³ej s³u¿by zdrowia. �

Ciągle jeszcze od woli

czy nastroju menedżera

zależy, co się stanie

z kierowaną przez niego

firmą i jej pracownikami.

Nie ma gotowości do

delegowania władzy,

uprawnień i odpowie-

dzialności.
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PAWE£ KOWAL

A wiêc wojna?

OPINIE

Na ogó³ powodem tego niepokoju u nas jest poli-
tyka Rosji wobec Gruzji, Ukrainy lub innych
s¹siadów. Inne wojny Polakom wydaj¹ siê od-

leg³e, poza horyzontem naszych codziennych trudów i zno-
jów. Zazwyczaj groŸby wojen na Wschodzie, których Polacy
siê boj¹, rozchodzi³y siê jakoœ po koœciach. Dzia³ania wojen-
ne by³y na tyle regionalne, np. ograniczone do Donbasu, Kry-
mu lub Osetii, ¿e pozwala³y o sobie zapominaæ, chocia¿ siê
nie skoñczy³y do dzisiaj. Najlepszy dowód, ¿e przecie¿ to na-
sze dzisiejsze pytanie brzmi, jakby teraz na Wschodzie by³
pokój i Kreml nie zagarn¹³ jeszcze Krymu i du¿ych obszarów
Gruzji. Ludzie pytaj¹ o tak¹ wojnê, która dotknie ich, w taki
sposób, ¿e zmieni siê ich codzienne ¿ycie.

I taka wojna mo¿e przyjœæ. Otwarta antyukraiñska ofensywa
wojskowa Rosji skoñczy siê zapewne setkami tysiêcy uchodŸ-
ców. Ukraiñcy bêd¹ uciekaæ przed wojn¹ do zachodniej czê-
œci kraju, ale te¿ do Polski i przez Polskê na Zachód. Mo¿e
byæ tak, ¿e w wojnie z Ukrain¹ zostanie wykorzystana dy-
wersja na wiêksz¹ skalê, jest ona bowiem typow¹ czêœci¹
hybrydowych dzia³añ wojennych. Zniszczenie infrastruktury,

przyk³adowo tamy, mo¿e poci¹gaæ za sob¹ katastrofê humani-
tarn¹. Wojna, o której mówimy, to tak¿e ryzyko ataków cyber-
netycznych na cele w pañstwach NATO i UE. Równie¿ Polska
jest potencjalnym celem takich ataków. Ta wojna mo¿e przy-
nieœæ k³opoty z dostawami surowców i produktów ze Wscho-
du, szczególnie z Chin. Czeka nas w konsekwencji zwiêksze-
nie wydatków na obronê. Czas kryzysu przyniesie ciêcia
w bud¿ecie, a wygl¹da na to, ¿e dodatkowo trzeba bêdzie prze-
suwaæ pieni¹dze na zakupy wojskowe. Trudniej bêdzie zrefor-
mowaæ edukacjê i ochronê zdrowia, dwie wielkie dziedziny
us³ug spo³ecznych, które ucierpia³y podczas pandemii.

Ta wojna jest naprawdê blisko nas. Jeœli dojdzie do otwartej
inwazji na ca³¹ Ukrainê, zmieni siê tak¿e nasze ¿ycie. Ludzie
mówi¹ „trzeba pomóc Ukrainie”. Ja mówiê tak: trzeba, ale po
pierwsze nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e w sensie skutków bê-
dzie to te¿ „nasza wojna”, chocia¿ nie bêdziemy formalnie jej
stron¹. Nasze dzia³anie stanie siê skuteczne od momentu, gdy
to zrozumiemy. My – Polacy, my – cz³onkowie UE. My
– pañstwa NATO. Jeœli nowa wojna wybuchnie, nasze ¿ycie
bêdzie siê po latach liczy³o „do wojny” i „po wojnie”. �

Już jest wojna? Co parę lat w Polsce to pytanie zastępuje poczciwe „dzień dobry”. Ludzie na

powitanie wypytują się o niepewne przyszłe, ale potencjalnie tragiczne wydarzenia. To czas, kiedy

nawet ci, których na co dzień polityka nie obchodzi, wybudzają się z błogiego snu niezajmowania

się codzienną robotą posłów, prezydentów, komentatorów, i martwią się, co będzie.
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Idea rozwoju współpracy z lekarzami ogólnymi w zakresie pomocy

pacjentom onkologicznym od dłuższego czasu przyświeca

naszej Komisji ds. Lekarzy Dentystów. Służy temu chociażby

współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii. Ostatnio

komisja objęła patronatem książkę „Chory na nowotwór

– opieka stomatologiczna. Algorytmy diagnostyczno-lecznicze

dla lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów”. Z autorkami

Agnieszką Bogusławską-Kapałą* i Izabelą Strużycką**

rozmawiał wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

Dariusz Paluszek.

Wspólna
odpowiedzialnoœæ
za pacjenta
onkologicznego

Mam przyjemnoœæ rozmawiaæ

z autorkami ksi¹¿ki, lekarkami

dentystkami, ale w jej powstanie

zaanga¿owani byli nie tylko

stomatolodzy.

Izabela Stru¿ycka: Nasza ksi¹¿ka jest
monografi¹ wyj¹tkow¹. Nie ma na ryn-
ku wydawniczym publikacji, która by
w tak szerokim zakresie obejmowa³a
problem leczenia stomatologicznego
pacjentów z chorob¹ nowotworow¹. Jest
to pozycja wieloautorska. Zaprosiliœmy
do wspó³pracy naszych kolegów z me-
dycyny ogólnej, lekarzy hematologów
i specjalistów od radioterapii, a tak¿e
stomatologów ró¿nych specjalnoœci.
Problem, który poruszamy, jest wielo-
specjalistyczny i grup¹ docelow¹, do
której kierujemy tê ksi¹¿kê, s¹ równie¿
lekarze medycyny. Pacjent onkologicz-
ny wymaga opieki wszechstronnej,
a  my – jako stomatolodzy – powinni-
œmy mieæ udzia³ w wielospecjalistycz-
nym zespole, który zajmuje siê opiek¹
nad takim pacjentem. Tym bardziej ¿e
na ka¿dym etapie leczenia choroby pod-
stawowej pojawiaj¹ siê dolegliwoœci

w obrêbie jamie ustnej, które dramatycz-
nie obni¿aj¹ jakoœæ ¿ycia, bywaj¹ bar-
dzo dokuczliwe. Powoduj¹ trudnoœci
w spo¿ywaniu pokarmów i mówieniu.
Pacjent bardzo cierpi. Trzeba wiedzieæ,
¿e nie wynika to tylko z konsekwencji
choroby onkologicznej oraz z dzia³añ
ubocznych leków i terapii. Czêsto cho-
rzy nie maj¹ siê gdzie leczyæ stomato-
logicznie, bo nie istniej¹ takie oœrodki,
a lekarze dentyœci czuj¹ siê niepewni,
trochê obawiaj¹ siê tej grupy pacjentów.
Maj¹ w¹tpliwoœci, kiedy mog¹ wkro-
czyæ z leczeniem inwazyjnym, czy zêby
leczone endodontycznie nale¿y usuwaæ,
kiedy potrzebna jest os³ona antybioty-
kowa, czy na ka¿dym etapie mog¹ wy-
konywaæ zabiegi stomatologiczne. Tego
mog¹ dowiedzieæ siê z naszej ksi¹¿ki.

Wtr¹cê od siebie, ¿e Komisja ds.

Lekarzy Dentystów ORL w Warsza-

wie w ubieg³ym roku podpisa³a list

intencyjny z Narodowym Instytutem

Onkologii. W ramach tej wspó³pra-

cy staramy siê budowaæ czujnoœæ

onkologiczn¹ u lekarzy dentystów,

edukowaæ, jak leczyæ, jak dokony-

waæ wstêpnego rozpoznania, jak

wspó³pracowaæ z lekarzami innych

specjalizacji. Ale chyba zgodz¹ siê

panie ze mn¹, ¿e nie jest to tylko

kwestia edukacji lekarzy dentystów.

Agnieszka Bogus³awska-Kapa³a:

Zdecydowanie. Bardzo chcielibyœmy
uœwiadomiæ znaczenie opieki stomatolo-
gicznej nad pacjentem chorym na nowo-
twór równie¿ lekarzom spoza naszej spe-
cjalnoœci. Wiedza o wp³ywie zdrowia jamy
ustnej na jakoœæ ¿ycia tych chorych po-
zwala wdra¿aæ dzia³ania profilaktyczno-
-lecznicze mog¹ce zapobiegaæ przykrym
i niebezpiecznym powik³aniom zarówno
miejscowym, jak i ogólnoustrojowym,
pochodz¹cym z uk³adu stomatognatycz-
nego. Dzia³ania te powinny byæ realizo-
wane na ka¿dym etapie terapii przeciw-
nowotworowej. Przyk³adowo, w okresie
przygotowania do leczenia podstawowe-
go skupiamy siê na eliminacji wszystkich
potencjalnych i aktywnych ognisk infek-
cji, a tak¿e Ÿróde³ ewentualnych póŸniej-
szych urazów i krwawieñ. Podczas lecze-
nia onkologicznego, niezale¿nie od tego,
czy odbywa siê w szpitalu, czy w warun-
kach domowych, koncentrujemy siê na
utrzymaniu w³aœciwej higieny jamy ust-
nej pacjenta. W tym momencie nies³ycha-
nie wa¿na jest edukacja dotycz¹ca zarów-
no chorego, jak i jego rodziny oraz
œredniego personelu medycznego. Wresz-
cie, kiedy pacjent wchodzi w kolejny etap
– rekonwalescencji po zakoñczeniu lecze-
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nia, pojawiaj¹ siê nowe po-
trzeby lecznicze wynikaj¹-
ce z wczesnych i póŸnych
powik³añ terapii podstawo-
wej. Szczególnej opieki wy-
magaj¹ pacjenci po radiote-
rapii oraz po transplantacji
komórek krwiotwórczych.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ o ko-
niecznoœci zachowania
czujnoœci onkologicznej.
Osoby w przesz³oœci podda-
ne leczeniu onkologiczne-
mu s¹ znacz¹co nara¿one na
rozwój wtórnych nowotwo-
rów, w tym zlokalizowa-
nych w jamie ustnej. Ko-
lejn¹ grup¹ wymagaj¹c¹
szczególnej troski w zakre-
sie utrzymania zdrowia
jamy ustnej s¹ chorzy znaj-
duj¹cy siê w terminalnym

okresie choroby nowotworowej. Objawy,
takie jak suchoœæ, trudnoœci z prze³yka-
niem, zaburzenia smaku, fetor ex ore, bar-
dzo czêsto znacz¹co obni¿aj¹ jakoœæ ¿ycia
tych osób, bêd¹c dla nich Ÿród³em dodat-
kowego, ogromnego cierpienia.

W jaki sposób zdaniem pañ

nale¿a³oby przygotowywaæ lekarzy

dentystów do pracy z pacjentem

onkologicznym w gabinecie?

Czy nale¿a³oby rozwin¹æ ten aspekt

w ramach kszta³cenia na uczelni,

czy powinien byæ domen¹ kszta³ce-

nia podyplomowego i ustawicznego?

I.S.: S¹dzê, ¿e nale¿y zainteresowaæ stu-
dentów tym problemem jeszcze podczas
szkolenia przeddyplomowego, a konty-
nuowaæ i pog³êbiaæ wiedzê po dyplomie.
W Zak³adzie Stomatologii Zintegrowa-
nej wprowadziliœmy do programu zajêæ
studenckich opracowany przez nas
kwestionariusz wywiadu i standard ba-
dania b³ony œluzowej jamy ustnej
w kierunku zmian, które mog¹ byæ
punktem wyjœcia nowotworu tej okoli-
cy. Wspó³pracujemy w tym zakresie
z Fundacj¹ „Z uœmiechem przez ¿ycie”.
O ile wiem, w ka¿dym zak³adzie na-
szego wydzia³u w szkoleniu przeddyplo-
mowym poruszane s¹ te zagadnienia.
Nale¿y tê ideê kontynuowaæ i rozwijaæ.
Studenci powinni opuœciæ uczelniê ze
znajomoœci¹ problemu i œwiadomoœci¹,
¿e mog¹ byæ lekarzami, którzy uratuj¹
pacjenta przed œmierci¹ z powodu no-
wotworu jamy ustnej. Tylko podczas
badana kontrolnego w gabinecie stoma-
tologicznym nale¿y zbadaæ równie¿ b³o-
nê œluzow¹.

Trzecim redaktorem naukowym

monografii jest Grzegorz Basak

– hematolog i internista, kierownik

Kliniki Hematologii, Transplanto-

logii i Chorób Wewnêtrznych

CSK UCK WUM.

A.B.K.: Tak, chcia³ybyœmy bardzo po-
dziêkowaæ Panu Profesorowi i cz³onkom
Jego zespo³u, a tak¿e Panu Doktorowi Ka-
zimierzowi Ha³aburdzie z Instytutu He-

* Dr n. med. Agnieszka Bogus³awska-Kapa³a

– specjalista w dziedzinie stomatologii zacho-

wawczej i endodoncji, adiunkt w Zak³adzie

Stomatologii Zintegrowanej Wydzia³u Lekar-

sko-Stomatologicznego Warszawskiego Uni-

wersytetu Medycznego.

** Dr hab. n. med. Izabela Stru¿ycka – specjali-

sta w dziedzinie stomatologii ogólnej oraz

stomatologii zachowawczej i endodoncji, kie-

rownik Zak³adu Stomatologii Zintegrowanej

Wydzia³u Lekarsko-Stomatologicznego War-

szawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsul-

tant województwa mazowieckiego w dziedzinie

stomatologii zachowawczej z endodoncj¹.

matologii i Transfuzjologii w Warszawie
oraz Pani Profesor Barbarze Kochañskiej
z Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego
za pomoc w przygotowaniu tej publika-
cji. I nie tylko publikacji, bo wspó³praca
miêdzy naszymi jednostkami rozwija siê
tak¿e w zakresie opieki nad pacjentami.
To jest w³aœnie wzorzec, który pragnie-
my rozpropagowaæ – wspó³pracy i wymia-
ny doœwiadczeñ. Mamy nadziejê, ¿e tego
rodzaju sposób dzia³ania bêdzie coraz sze-
rzej wykracza³ poza du¿e oœrodki leczni-
cze. Chcielibyœmy, aby odpowiedzialnoœæ
za zdrowie jamy ustnej pacjentów chorych
na nowotwór spoczywa³a nie tylko na den-
tystach, ale tak¿e na lekarzach innych spe-
cjalnoœci: onkologach, lekarzach podsta-
wowej opieki zdrowotnej, lekarzach
medycyny paliatywnej. Zale¿a³oby nam,
aby coraz czêœciej kierowano do nas pa-
cjentów obci¹¿onych chorob¹ nowotwo-
row¹, tak jak kieruje siê ich do ginekolo-
ga, laryngologa czy powiedzmy
pulmonologa. �
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Konferencja naukowa
PTS i OIL

W
lutym lekarze i lekarze dentyœci z OIL w Warszawie
uczestniczyli w konferencji szkoleniowej wspó³tworzo-

nej przez Komisjê ds. Lekarzy Dentystów ORL oraz Oddzia³
Warszawski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Kontynuujemy cykl, który w zesz³ym roku cieszy³ siê ogrom-
nym powodzeniem. Podczas dzisiejszego spotkania zaprezen-
towaliœmy cztery wyk³ady. Staraliœmy siê, ¿eby by³y intere-
suj¹ce, interdyscyplinarne, wielotematyczne, tak by ka¿dy
z lekarzy dentystów odnalaz³ w nich swój obszar zaintereso-
wania – powiedzia³a prof. dr hab. n. med. Agnieszka Miel-
czarek, prezes Oddzia³u Warszawskiego PTS i prodziekan
ds. kszta³cenia Wydzia³u Lekarsko-Stomatologicznego oraz
kierownik Zak³adu Stomatologii Zachowawczej WUM.

Wyk³ady na temat postêpowania ortodontycznego u pacjen-
tów po urazach zêbów, obliteracji kana³ów korzeniowych
w kontekœcie leczenia kana³owego, aktualnych trendów
w endodoncji i zmian w jamie ustnej po przebyciu infekcji
SARS-CoV-2 wyg³osili jedni z najlepszych ekspertów w Pol-

sce w swoich dziedzinach: dr hab. n. med. Ewa Czochrowska,
lek. dent. Magdalena Sobecka-Frankiewicz, dr n. med.
£ukasz Suchodolski i dr n. med. Barbara Rafa³owicz.

Prof. Mielczarek zapowiedzia³a równie¿ nadchodz¹ce
wydarzenie organizowane we wspó³pracy z Komisj¹ ds.
Lekarzy Dentystów ORL: – Najbli¿sza konferencja odbêdzie
siê ju¿ 19 marca, w przededniu Œwiatowego Dnia Zdrowia
Jamy Ustnej, któremu wówczas poœwiêcimy najwiêcej uwa-
gi. Pozostaj¹c przy wspominaniu wa¿nych dat, nale¿y
zaznaczyæ, ¿e w tym roku swoje dziesiêciolecie obchodzi
Wydzia³ Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Z tej okazji razem z Okrêgow¹ Izb¹
Lekarsk¹ organizujemy kolejn¹ Miêdzynarodow¹ Konferen-
cjê Zachód – Wschód, w której weŸmie udzia³ wielu zagra-
nicznych wyk³adowców, prezentuj¹cych interdyscyplinarne
spojrzenie na problemy stomatologiczne.

Ju¿ teraz zapraszamy na konferencjê poœwiêcon¹ Œwiato-
wemu Dniowi Zdrowia Jamy Ustnej oraz na kolejne wyda-
rzenia organizowane przez Komisjê ds. Lekarzy Dentystów,
o których bêdziemy na bie¿¹co informowaæ.

Jak radzić sobie
ze stresem?

W
trudnym, zw³aszcza dla medyków, okresie pandemii,
wytê¿onej pracy i nara¿enia na dodatkowe obci¹¿enia

OIL w Warszawie w trosce o swoich cz³onków w minionym
miesi¹cu zorganizowa³a kurs online dotycz¹cy radzenia sobie
ze stresem. Psycholog Justyna Kowal przybli¿y³a uczestni-
kom spotkania przyczyny i skutki stresu zwi¹zanego z prac¹
lekarza. Medycy dowiedzieli siê równie¿, jak dokonywaæ au-
todiagnozy funkcjonowania w sytuacji stresogennej, zwi¹za-
nej szczególnie z obci¹¿eniem zawodowym, oraz wyboru w³a-
snych sposobów radzenia sobie ze stresem. Trzecim, ale nie
mniej istotnym tematem szkolenia by³o uœwiadomienie uczest-
nikom prawid³owoœci, które pozwol¹ im zminimalizowaæ stres
zawodowy. Szkolenie by³o kolejnym z cyklu spotkañ poœwiê-
conych dbaniu o sferê mentaln¹ lekarzy.

Konferencje, kursy
i inne wydarzenia w izbie
Nowe wyzwania, które stoją w 2022 r. przed lekarzami, stanowią motywację dla zespołów

i organów Okręgowej Izby Lekarskiej do organizowania konferencji, szkoleń, kursów, które

najlepiej przysłużą się naszym członkom. Nie brak również wydarzeń przynoszących

wytchnienie od codziennych obowiązków i ciężkiej pracy lekarzy.
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Dodatki covidowe dla medyka

OIL
w Warszawie zorganizowa³a spotkanie poœwiêco-
ne zasadom przyznawania dodatkowego wynagro-

dzenia w zwi¹zku ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
O tym, komu przys³uguje tzw. dodatek covidowy, jakie s¹ za-
sady jego naliczania, jak zachowaæ siê, kiedy pracodawca nie
chce go wyp³aciæ, oraz o drodze s¹dowej dochodzenia œwiad-
czenia mówi³y podczas szkolenia online radca prawny Alek-
sandra Powier¿a i adwokat Karolina Podsiad³y-Gêsikowska.

Sportowe Niedziele

W
ubieg³ym miesi¹cu lekarze z OIL w Warszawie mieli
okazjê nie tylko dowiedzieæ siê, jak radziæ sobie ze

stresem lub domagaæ siê odpowiednich œwiadczeñ, lecz tak¿e,
jak zapomnieæ o codziennych problemach, oczyœciæ umys³ i za-
smakowaæ sportowej rywalizacji podczas organizowanych przez
Komisjê ds. Sportu ORL w Warszawie Sportowych Niedziel.

Wszystkich niezdecydowanych i tych, któ-
rzy dot¹d nie wiedzieli o regularnych trenin-
gach, zapraszamy do hali sportowej WAT
(ul. Kartezjusza 1) na godzinê 15.00. Infor-
macjê o konkretnych terminach znajdziecie
na stronie internetowej izby.

Katarzynê Wierzbick¹ i Agnieszkê Szymczakowsk¹, laureat-
ki lekarskich konkursów literackich. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru
by³a zaœ recytacja dr. Grzegorza Ostrowskiego, który przed-
stawi³ swoje starsze i nowsze utwory oraz nieopublikowane
jeszcze wiersze, które znajd¹ siê w nowym tomiku poety
lekarza pt. „Pieœni zbieraczy rosy”. Odczytowi utworów to-
warzyszy³y utwory Haydna, Bacha, Haendla i Pachelbela
w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

Zaproszenia

na II Konkurs Literacki

i wernisaż prac lekarzy OIL

K
omisja ds. Kultury zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów
do udzia³u w II Konkursie Literackim „O z³ote pióro

Asklepiosa”. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Mistrz – uczeñ
w medycynie”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest na-
des³anie wiersza lub tekstu prozatorskiego (jednego lub kilku)
licz¹cego nie wiêcej ni¿ 7 tys. znaków. Utwór nale¿y przes³aæ
w formie elektronicznej pod adresem: komisjakultury@oil-
waw.org.pl z dopiskiem „Konkurs Literacki: Mistrz – uczeñ”
do 31 maja 2022 r. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 30 czerw-
ca. Jury wy³oni trzy najlepsze prace, a ich autorzy otrzymaj¹
nagrody pieniê¿ne. Komisja przewiduje równie¿ przyznanie
trzech wyró¿nieñ, osobno dla ka¿dej kategorii utworów literac-
kich. Nagrodzone utwory poetyckie zostan¹ opublikowane
w naszym miesiêczniku. Konkurs ma zasiêg ogólnopolski.

Wieczór poetycki
w Klubie Lekarza

K
omisja ds. Kultury ORL dba o rozwój kulturalny i udo-
skonalenie artystycznych zdolnoœci lekarzy. Mi³oœnicy

poezji nale¿¹cy do OIL w Warszawie spotkali siê 1 grudnia na
zorganizowanym przez komisjê wieczorze poetyckim w Klu-
bie Lekarza przy ul. Raszyñskiej 54. By³a to okazja do zapre-
zentowania przez lekarzy w³asnej twórczoœci oraz do podsu-
mowania inicjatyw wspólnie podejmowanych przez OIL
i WTL na rzecz œrodowiska lekarskiego. Bo¿ena Hoffman,
przewodnicz¹ca komisji, podkreœli³a wa¿n¹ rolê obecnego na
spotkaniu Marka Wawrzkiewicza, prezesa Zwi¹zku Literatów
Polskich, który sprawowa³ opiekê merytoryczn¹ nad warszta-
tami literackimi dla lekarzy zorganizowanymi przez Dom
Literatury. Goœcie wys³uchali wierszy prezentowanych przez

Komisja ds. Kultury zaprasza równie¿ na
wernisa¿ dzie³ lekarzy nale¿¹cych do OIL
w Warszawie. Wystawa w Centrum Kultury
„£owicka” przy ul. £owickiej 21 bêdzie
otwarta od 1 do 7 marca.

Na lekarzy czekaj¹ tak¿e zapowiadane wczeœniej przez Ko-
misjê ds. Kultury („Puls” 2/2022): II Konkurs Fotograficzny
dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz Pierwszy Ogólnopolski
Plener Fotograficzny (1–3 kwietnia). Wiêcej informacji na te-
mat wspomnianych wydarzeñ w zak³adce komisji na stronie
internetowej OIL w Warszawie. �

Adrian Boguski
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Je¿eli chodzi o relacje, o czym

nale¿y pamiêtaæ, zaczynaj¹c

wspó³pracê?

Popierwsze, trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e jest coœ takiego
jak pierwsze wra¿enie, któ-

re mo¿e decydowaæ o dalszym postrze-
ganiu nas i relacjach z nami. Chodzi
o pierwszych kilka sekund – jak ktoœ nas

Zawodowe
role

zapamiêta. To pierwsze wra-
¿enie bêdzie siê za nami ci¹-
gn¹æ. Je¿eli ktoœ jest pierwszy
dzieñ w pracy, przedstawia siê
wspó³pracownikom i prze³o¿o-
nemu, raczej chce, ¿eby go
zapamiêtano jako cz³owieka
sympatycznego, z dobr¹, pozy-
tywn¹ energi¹, uœmiechniêtego,
mi³ego. Nie chodzi o to, ¿eby
graæ, kogoœ udawaæ, ale ¿eby
pamiêtaæ o tych pierwszych se-
kundach, które zadecyduj¹
o tym, jak bêdziemy póŸniej po-
strzegani. Warto wiêc odpo-
wiednio siê do tego przy-
gotowaæ, nastroiæ. Jeœli w kon-
kretnym dniu g³owa mnie boli
albo mam z³y nastrój, Ÿle spa-
³em, to – maj¹c na wzglêdzie,
¿e to pierwsze wra¿enie jest tak
wa¿ne – robiê wszystko, by
mimo przeszkód przedstawiæ
najlepsz¹ wersjê siebie. Tak
bym to uj¹³. Jeœli bowiem ktoœ
zrobi z³e wra¿enie, np. bêdzie
mia³ ponur¹ minê, coœ burknie,
bêdzie niechlujnie ubrany,
mog¹ do niego przykleiæ siê
³atki: „A, to jest ten ponury
goœæ”. Oczywiœcie, mo¿na pró-
bowaæ zatrzeæ takie wra¿enie,
maj¹c œwiadomoœæ, ¿e by³a to
wpadka. Czyli, je¿eli zdarzy³o
siê, ¿e by³em w fatalnym na-
stroju i niechc¹cy pokaza³em
siê wszystkim jako ponury
goœæ, przez kolejne tygodnie
i miesi¹ce udowadniam, ¿e

prawda jest inna, ¿e w³aœnie potrafiê siê
uœmiechaæ, jestem mi³y, sympatyczny.
Ale to bêdzie proces. Zreszt¹ to dotyczy
równie¿ relacji pracownik – szef. Ka¿dy
szef te¿ woli pracowaæ z ludŸmi, którzy
maj¹ dobr¹ energiê, poczucie humoru,
a nie s¹ ponurakami. Wa¿ne, by na wstê-
pie nie zrobiæ czegoœ g³upiego – nie wy-
startowaæ do kogoœ „per ty”, nie rzuciæ
jakiegoœ niestosownego ¿artu.

No w³aœnie, jest granica miêdzy

byciem przyjacielskim a spoufalaj¹-

cym siê. Warto pamiêtaæ o zdrowym

dystansie zarówno w relacjach

z prze³o¿onymi i podw³adnymi,

jak te¿ z równorzêdnymi wspó³-

pracownikami.

Nikt nie lubi zbytniego spoufalania siê,
gubienia dystansu za szybko. To mo¿e
dzia³aæ odstraszaj¹co. Dlaczego ktoœ
mia³by pozwalaæ sobie na ¿art pod moim
adresem albo uwagê dotycz¹c¹ mojego
wygl¹du, zw³aszcza je¿eli siê w ogóle
nie znamy, albo na komplement wobec
p³ci przeciwnej. Mo¿e ktoœ nie ¿yczyæ
sobie tego od osoby, której nie zna. Je-
¿eli ktoœ jest koleg¹ z pracy, którego
znam od dawna, inaczej brzmi¹ dane
s³owa z jego ust, ni¿ z ust kogoœ, kogo
pierwszy raz widzê. Umiejêtnoœæ wywa-
¿onego zachowania jest w ogóle w ¿yciu
istotna, we wszelkich dziedzinach. Nie
jest jednak taka oczywista, bo nie ka¿-
dy j¹ ma. Na szczêœcie mo¿na nad tym
pracowaæ. Jasne, ¿e je¿eli ktoœ wyniós³
z domu, ze szko³y dobre maniery, styl,
takt, bêd¹ mu pomocne, bêdzie mia³
wyczucie, jak siê zachowaæ.

W relacji pracownik – pracodawca,

o czym powinien pamiêtaæ szef,

o czym pracownik? Czy s¹ jakieœ

uniwersalne zasady?

Myœlê, ¿e ka¿dy szef lubi ludzi sympa-
tycznych. Szefa nale¿y s³uchaæ, do sze-
fa nale¿y podchodziæ z szacunkiem, ale
te¿ nie baæ siê rozmowy, nie baæ siê
wypowiedzenia w³asnego zdania, szcze-
rego naœwietlenia sytuacji.

Warto dyskutowaæ z szefem,

je¿eli uwa¿amy, ¿e siê myli,

lub gdy naszym zdaniem coœ

mo¿na zrobiæ lepiej?

Przede wszystkim trzeba rozmawiaæ spo-
kojnie, nie wchodziæ w emocje. Wyobra-
¿am to sobie w ten sposób: przedstawiam
swoj¹ racjê, byæ mo¿e po wczeœniejszym
zapytaniu, czy mogê to zrobiæ, bo mam
pewne w¹tpliwoœci i chcia³bym je roz-
wiaæ. Merytorycznie prezentujê sytuacjê
ze swojego punktu widzenia, podnoszê te
kwestie, które dla mnie s¹ sporne, ale tak
je ujmujê, ¿eby nie by³o bezpoœredniego
podwa¿ania autorytetu prze³o¿onego.

Na ile ważne w relacjach zawodo-

wych jest dbanie o swój wizerunek

koleżeńskiego współpracownika,

charyzmatycznego szefa i fachowe-

go pracownika? O stawianiu i rozluź-

nianiu granic w pracy, profesjonali-

zmie, równowadze między jednym

a drugim oraz o tym, co istotne w ko-

munikacji, z Maciejem Orłosiem

rozmawia Renata Jeziółkowska.

ZABIEGI WIZERUNKOWE
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Nie mo¿na dzia³aæ na zasadzie „pan takie
rzeczy opowiada, no jak mo¿na, przecie¿
to jest oczywiste, ¿e nie ma pan racji”. Ce-
lowo przerysowujê, ale rzecz w tym, ¿e
podwa¿enie autorytetu, to najgorsze, co
mo¿e siê zdarzyæ. Zarówno przy innych
osobach, jak i w cztery oczy. Trzeba miêk-
ko, nie w kontrze. Nie na zasadzie: „Pan
twierdzi, ¿e tu nale¿y zastosowaæ to i to,
moim zdaniem to jest absolutnie b³êdna
droga. Nie nale¿y iœæ w tê stronê, bo po-
winniœmy zastosowaæ tê i tê metodê”. Szef
wtedy, postawiony w niezrêcznej sytuacji,
denerwuje siê i wszystko jest Ÿle. Mo¿na
powiedzieæ to samo w inny sposób, np.:
„Przysz³o mi do g³owy nastêpuj¹ce roz-
wi¹zanie i ciekaw jestem, co pan o tym
myœli, bo ja nie mam pewnoœci, ale mo¿e
warto siê nad tym zastanowiæ”. I przed-
stawiam swoje rozwi¹zanie. Je¿eli propo-
zycja ma mocne podstawy merytoryczne,
a z jakichœ powodów prze³o¿ony o tym
nie pomyœla³, i je¿eli jest m¹drym cz³o-
wiekiem – przemyœli i pos³ucha. Je¿eli jed-
nak nie chce dyskutowaæ, pójœcie dalej
w polemikê by³oby bardzo ryzykowne.

Jak odpowiadaæ na protekcjonalne

traktowanie przez pracodawcê?

Dyskredytowanie pracy m³odszych

kolegów niestety zdarza siê…

Trzeba rozró¿niaæ sytuacje, gdy mamy
do czynienia z relacjami o szorstkim
charakterze, od tych, w których poja-
wia siê mobbing, poni¿anie. Je¿eli zo-
staj¹ przekroczone granice, trzeba re-
agowaæ. Szef powinien dbaæ o swój
wizerunek, osoby merytorycznej,
kompetentnej, byæ autorytetem. Wy-
magaj¹cym, ale w sposób przyjazny.
Wzbudzaæ szacunek. Wspó³praca po-
winna odbywaæ siê w atmosferze kul-
tury i szacunku. Profesjonalnie. Nikt
na mnie nie pokrzykuje, nikt mnie nie
poni¿a, nikt mn¹ nie pomiata, nie od-
zywa siê niegrzecznie.

W pracy mo¿emy pokazywaæ swoj¹

ludzk¹ twarz, s³aboœci, czy raczej

nale¿y zachowaæ ch³odny profesjo-

nalizm? Oddzielaæ ca³kowicie ¿ycie

prywatne od zawodowego?

Oczywiœcie, tak powinno byæ: jestem
profesjonalny, zajmujê siê prac¹ i nie
wnoszê tam swoich problemów. Jasne,
¿e zachowania ludzi, którzy przenosz¹
swoje problemy prywatne do pracy
i w dodatku wy¿ywaj¹ siê na wspó³pra-
cownikach albo podw³adnych, to coœ ab-
surdalnego. Moje problemy prywatne
nie powinny obchodziæ wspó³pracowni-
ków. Rzecz jasna, jeœli mówimy o wiêk-
szej za¿y³oœci w pracy, mamy zgrany ze-
spó³, wszyscy siê œwietnie znaj¹, to te¿
relacja trochê inaczej wygl¹da. Ludzie
opowiadaj¹ sobie o ró¿nych sprawach,
które siê dziej¹ w ich ¿yciu. Mogê od-
nieœæ siê do pracy w mediach. Lekarz,
który ma operowaæ pacjenta, jest trochê
jak dziennikarz, który prowadzi program
i musi byæ przygotowany, musi ten pro-
gram dobrze poprowadziæ. Nikogo
z widzów ani uczestników nie obcho-
dzi bowiem, ¿e on ma jakiœ k³opot pry-
watny. Podobnie jest z lekarzem, tylko
¿e lekarz ma wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ.
Œwiat siê nie zawali, je¿eli dziennikarz
po³o¿y program. �
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#SPRAWDZAM
Testowanie: bez game changera

97. miejsce w świecie pod względem intensywności testowania po dwóch latach pandemii.

Jedno z ostatnich w Europie, ostatnie w Unii Europejskiej. Tylko przez kilkanaście dni,

w szczycie piątej fali, Polska wykonywała średnio ponad 3,5 testu dziennie w przeliczeniu

na 1 tys. mieszkańców.

MA£GORZATA SOLECKA

Nasz najlepszy wynik – œrednia siedmiodnio-
wa 4,1 – wypada bardzo blado nie tylko na tle
Austrii (w szczycie blisko 90, od wielu tygo-

dni – ponad 60) czy Danii (w szczycie ponad 40, od
d³u¿szego czasu – powy¿ej 25), ale równie¿ W³och,
Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii.

Przez moment dos³ownie wydawa³o siê, ¿e decydenci
z testów zrobi¹ g³ówne narzêdzie walki z pi¹t¹ fal¹, prze-
suwaj¹c punkt ciê¿koœci z akcji szczepieñ na powszech-
ne testowanie. Temu mia³ s³u¿yæ lex Hoc (projekt, któ-
ry w finalnym stadium mia³ pozwoliæ pracodawcom na
wysy³anie pracowników na testy). Zagwarantowano
nawet miliard z³otych na pokrycie kosztów tej operacji.
Projekt, zg³oszony przez pos³a Czes³awa Hoca (PiS)
z woli prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego, wyl¹do-
wa³ jednak w koszu, podobnie jak jego jeszcze bardziej
ur¹gaj¹cy logice i zasadom legislacji nastêpca, czyli lex
Kaczyñski, który równie¿ dotyczy³, przynajmniej
w pewnym zakresie, testowania.

Gdy 21 stycznia premier Mateusz Morawiecki zapo-
wiada³, ¿e ka¿dy bêdzie móg³ za darmo przetestowaæ
siê w niemal ka¿dej aptece, wchodz¹c do niej z ulicy,
ma³o kto mu uwierzy³. I s³usznie, bo kiedy ostatecznie
tydzieñ póŸniej rozpoczê³a siê realizacja programu te-
stowania w aptekach, przyst¹pi³o do niego kilkadzie-
si¹t placówek z niemal 13 tys. dzia³aj¹cych w Polsce.
Ró¿nica miêdzy zapowiedziami a rzeczywistoœci¹ by³a
wiêc widoczna go³ym okiem. I choæ rzecznicy praso-
wi oddzia³ów NFZ otrzymali s³u¿bowe polecenie za-
lania Twittera zdjêciami wykonuj¹cych testy aptek (kto
nie wierzy, mo¿e ³atwo sprawdziæ), co mia³o wywo³aæ
wra¿enie sukcesu (ach, ten PR!), ko³dra okaza³a siê
zbyt krótka. Minê³y trzy tygodnie i resort zdrowia przy-
gotowa³ rozporz¹dzenie rozluŸniaj¹ce warunki, jakie
musi spe³niaæ apteka, by przyst¹piæ do programu. „Pro-
jektowane rozporz¹dzenie ma na celu zwiêkszenie skali
zainteresowania podmiotów prowadz¹cych apteki
ogólnodostêpne przeprowadzaniem w tych aptekach
badañ diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Pro-
blemem wymagaj¹cym rozwi¹zania jest bowiem mniej-

sza, ni¿ pierwotnie zak³adano, liczba tych podmiotów oraz
tempo jej wzrostu” – przyznaje ministerstwo w ocenie skut-
ków regulacji.

£atwiejsze do spe³nienia warunki lokalowe (chodzi m.in.
o pozwolenie na przeprowadzanie testów w izbie ekspedycyj-
nej apteki ogólnodostêpnej; obecne przepisy umo¿liwiaj¹ prze-
prowadzanie ww. badañ jedynie w wydzielonej przestrzeni tej
izby, stanowi¹cej pokój opieki farmaceutycznej, a nie w izbie
samej w sobie oraz w komorze przyjêæ apteki) mog¹, ale wca-
le nie musz¹ zwiêkszyæ zainteresowanie farmaceutów. Czy
jednak wp³yn¹ na zainteresowanie potencjalnych kandydatów
do testowania?

Polacy, jak siê wydaje, znaleŸli sposób na obejœcie systemu
testowania. Testuj¹ siê na w³asn¹ rêkê, o czym œwiadcz¹ dane
dotycz¹ce sprzeda¿y testów antygenowych w aptekach i sie-
ciach handlowych. W po³owie lutego dr Aneta Afelt (Interdy-
scyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego Uniwersytetu Warszawskiego) szacowa³a, ¿e poza
oficjalnym systemem wykonywanych jest 42 proc. testów.
Z kolei na pocz¹tku lutego £ukasz Pietrzak, farmaceuta anali-
zuj¹cy dane dotycz¹ce pandemii, jeden z wyk³adowców we-
binariów covidowych, organizowanych przez dr. Paw³a Grze-
siowskiego od pocz¹tku pandemii, oblicza³, ¿e w styczniu
oficjalnie wykonano i zaraportowano ponad 3,3 mln testów,
a w tym samym czasie apteki sprzeda³y ponad 2,4 mln testów
antygenowych. Te dane nie uwzglêdnia³y informacji z sieci
handlowych, które równie¿ informowa³y o gwa³townym  wzro-
œcie sprzeda¿y testów wykorzystywanych na w³asny u¿ytek.

O tym, ¿e pacjenci testuj¹ siê poza systemem, informowali
ju¿ w styczniu lekarze POZ, do których czêœæ osób zg³asza³a
siê ju¿ z rozwiniêtym COVID-19. Dlaczego unikamy – jako
spo³eczeñstwo – testowania? Jedn¹ z przyczyn niew¹tpliwie
by³y zmienione dopiero w po³owie lutego nieczytelne, nie-
spójne i nielogiczne zasady izolacji i kwarantanny (np. do-
mowników osoby zaka¿onej wpycha³y one w wielodniowe
odosobnienie, które nie mia³o ¿adnego uzasadnienia epide-
micznego). Polska nie wypracowa³a te¿ ¿adnych rozwi¹zañ
systemowych, które uczyni³yby z testowania narzêdzie ogra-
niczania rozprzestrzeniania siê wirusa.  �
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EPIDEMIA KORONAWIRUSA

  Na ³amach „Rzeczpospolitej” £ukasz Jankowski, prezes
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, omawia³ zmiany
w nowelizacji rozporz¹dzenia w sprawie chorób zakaŸnych
powoduj¹cych powstanie obowi¹zku hospitalizacji, izolacji
lub izolacji w warunkach domowych oraz obowi¹zku kwa-
rantanny lub nadzoru epidemicznego z 31 stycznia 2022 r.:
„Wokó³ rozporz¹dzenia naros³o wiele nieporozumieñ. Me-
dycy zastanawiaj¹ siê, czy wykonuj¹c test w pi¹tej dobie od
ostatniego wyniku i uzyskuj¹c dodatni wynik, nie przed³u-
¿aj¹ sobie izolacji i czy proponowany przepis nie szkodzi,
zamiast pomóc”.

  W rozmowie z portalem Cowzdrowiu.pl prezes ORL od-
niós³ siê do dyskusji na temat zwiêkszenia liczby testów na
COVID-19: „Testowanie bez profilaktyki nie ma sensu. Có¿

z tego, ¿e siê dowiemy, ile osób jest zaka¿o-
nych, skoro nic z tego nie wynika? Stawianie
na testy nie zmniejsza liczby zaka¿eñ, nie jest
profilaktyk¹, jest tylko sygna³em dla spo³e-
czeñstwa, ¿e ca³e poprzednie przygotowania
nie mia³y sensu”.

W ostatnich tygodniach publikacje medialne z udziałem przedstawicieli OIL

w Warszawie poświęcono przede wszystkim zmaganiom z piątą falą koronawirusa.

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej odnosili się jednak nie tylko do spraw

związanych ze zwalczaniem epidemii oraz jej skutków, lecz także w licznych

programach telewizyjnych, radiowych oraz na łamach portali internetowych

komentowali decyzje systemowe, zaznaczając kwestie najistotniejsze dla zdrowia

publicznego. Ważnym zagadnieniem poruszanym w mediach w zeszłym miesiącu,

a komentowanym przez przedstawicieli izby, była również rola kadr medycznych

w polskiej ochronie zdrowia. Prasa, telewizja oraz Internet informowały też

o inicjatywach OIL w Warszawie podejmowanych na rzecz środowiska lekarskiego.

  Pawe³ Doczekalski, przewodnicz¹cy Komisji M³odych Le-
karzy ORL, na antenie TVN24 mówi³ o sytuacji pandemicz-
nej w dniu o najwiêkszej, jak dot¹d, liczbie zaka¿eñ warian-
tem Omikron: – Liczby zaka¿eñ s¹ pora¿aj¹ce. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e jeœli nawet 10 proc. osób, które bêd¹ mia³y do-
datni wynik testu, trafi do szpitala, spowoduje lockdown ochro-
ny zdrowia. Z naszej strony – lekarzy, pielêgniarek, ratowni-
ków – jest przera¿enie i bezsilnoœæ. Jest pe³ne skupienie
systemu na pacjentach covidowych. Pozostali s¹ pozostawie-
ni sami sobie. Pacjenci, którzy na COVID-19 w tym momen-
cie nie bêd¹ chorowali, a bêd¹ chorowali na coœ innego, mog¹
pomocy lekarskiej nie uzyskaæ na czas.

Z kolei w wywiadzie dla Onet Rano £ukasz Jankowski oce-
nia³ m.in. decyzje Ministerstwa Zdrowia w walce z pande-
mi¹: – Ministerstwo proponuje leczenie w tej fali pandemii
swoistym przemeblowaniem –  ³ó¿ka siê przestawi. Stwarza
siê poczucie, ¿e coœ jest robione. Nas traktuje siê jak sprzêt.
Zostaliœmy sprowadzeni do roli stetoskopu, oddzia³y szpitalne

s¹ sprowadzane do ³ó¿ek. (...) Mówi siê o pa-
cjentach covidowych, a co z pacjentami nie-
covidowymi? Fale siê nak³adaj¹, kolejni cho-
rzy nie s¹ przyjmowani na oddzia³y szpitalne,
które mog³yby ich leczyæ, bo po prostu te od-
dzia³y znikaj¹ – s¹ zmieniane w covidowe”.

#W_ETERZE
MEDIA
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  Na antenie TVN24 prezes ORL mówi³ o kondycji systemu
ochrony zdrowia w czasie pandemii: – Jesteœmy po dwóch
latach pandemii i system jest po prostu zdemolowany, prze-
stawiony na walkê z koronawirusem. Ca³kowicie lub czêœcio-
wo zapomniano o chorych na inne choroby ni¿ COVID-19.
Teraz jest moment pewnego oddechu, choæ wci¹¿ mamy pan-
demiê. Ten czas powinien byæ poœwiêcony na przemyœlenie,
jak ten system zrehabilitowaæ, ale nie w taki sposób, ¿eby by³o
jakoœ, tylko ¿eby by³o lepiej.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

  Newsweek.pl. przytoczy³ stanowisko ORL z 26 stycznia
w sprawie obowi¹zkowych szczepieñ przeciwko COVID-19.
„W sytuacji dramatycznego kryzysu polskiego systemu ochrony
zdrowia, niewdra¿ania rozwi¹zañ motywuj¹cych do szczepie-
nia siê oraz nieskutecznoœci akcji informacyjnych, maj¹cych
zachêcaæ do stosowania szczepieñ ochronnych, stoimy na sta-
nowisku, ¿e konieczne jest wprowadzenie powszechnego obo-
wi¹zku szczepieñ przeciwko SARS-CoV-2” – pisa³a Okrêgo-
wa Rada Lekarska w Warszawie. O stanowisku ORL donosi³
równie¿ portal Termedia.pl.

  W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” prezes ORL za-
znacza³ potrzebê szczepieñ w walce z wariantem Omikron:
„Mam nadziejê, ¿e zwiêkszymy poziom wyszczepienia, bo to
odpowiedŸ na pytanie, czy bêd¹ ciê¿sze przebiegi zachoro-
wañ, hospitalizacji, zgony. Tymczasem Narodowy Program
Szczepieñ okaza³ siê fikcj¹. Jest cisza. Ktoœ o nim jeszcze pa-

miêta? (...) W szpitalu by³ pacjent, który le¿a³
na trzyosobowej sali. Dwaj chorzy zmarli,
jemu uda³o siê z zaka¿enia wyjœæ. Nie zapo-
mnê, jak wielkim to by³o dla niego wstrz¹sem.
Deklarowa³, ¿e przekona wszystkich, ³¹cznie
z dalsz¹ rodzin¹, ¿e warto siê szczepiæ”.

  Wa¿n¹ funkcjê szczepieñ w walce z pandemi¹ COVID-19
£ukasz Jankowski podkreœla³ równie¿ w Polsat News: – Szcze-
pienie jest dla nas, mówi¹c obrazowo, jak kask przy jeŸdzie
na rowerze, nie chroni przed upadkiem, ale przed ciê¿kim ura-
zem g³owy. Tak samo jest ze szczepieniem. Nie chroni nas przed
zaka¿eniem siê i przed zachorowaniem, ale zdecydowanie chro-
ni przed ciê¿kim przebiegiem i hospitalizacj¹.

  W programie „Polska i œwiat” TVN24 prezes ORL sko-
mentowa³ sprawê dezinformuj¹cych treœci dotycz¹cych szcze-
pieñ zamieszczonych na stronie Ma³opolskiego Kuratorium

Oœwiaty: – Ta sytuacja niweczy wysi³ek wielu lekarzy, ale
tak¿e rz¹du, i Narodowy Program Szczepieñ.

PRAWO I SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

  Wiceprezes ORL w Warszawie Tomasz Imiela na ³amach
portalu Polityka Zdrowotna.pl odniós³ siê do problemu ma³ej
liczby kandydatów na deficytowe specjalizacje z zakresu inter-
ny: „Choroby wewnêtrzne, w których ja siê specjalizujê, to ciê¿ki

odcinek pracy w szpitalu. Na oddzia³ach we-
wnêtrznych le¿¹ g³ówne starsi, ob³o¿nie cho-
rzy ludzie. Czêsto zdarzaj¹ siê zgony. To dla
nas obci¹¿enie psychiczne. Owszem, takie do-
œwiadczenie przewartoœciowuje wiele spraw
w ¿yciu, ale nie ka¿dy jest w stanie je unieœæ”.

  Równie¿ w Polityce Zdrowotnej.pl Tomasz Imiela wska-
zywa³ na zbytnie rozga³êzienie specjalizacji, jako przyczynê
braku miejsc do praktyki dla studentów medycyny w polskich
szpitalach: „Problem u nas jest taki, ¿e my tych specjalizacji
mamy za du¿o. S¹ za bardzo rozdrobnione. Jesteœmy w czo-
³ówce Europy pod wzglêdem liczby specjalizacji”. 

  Wiceprezes ORL Tomasz Imiela w programie „News-
room” portalu WP.pl podkreœla³ wagê umiejêtnego rozporz¹-
dzania prac¹ POZ dla polskiego systemu ochrony zdrowia:
„Wizyty domowe bardzo czêsto s¹ potrzebne. To trzeba zdecy-
dowanie powiedzieæ. Je¿eli chory wymaga wizyty domowej,
zak³ady podstawowej opieki zdrowotnej ju¿ dzisiaj je reali-
zuj¹. Ale teraz systemowo nak³ada siê na POZ obowi¹zek od-

bywania bardzo wielu wizyt domowych, które
potrzebne nie s¹. A pamiêtajmy, ¿e jedna wi-
zyta wyjazdowa jest równowa¿nikiem kilku lub
kilkunastu wizyt stacjonarnych, bo zajmuje
du¿o czasu, wiêc tych kilkunastu chorych nie
uzyska porady”.

  Problem braku chêtnych na niektóre specjalizacje medyczne
skomentowa³ tak¿e prezes ORL w rozmowie z portalem Ry-

nek Zdrowia: „Specjalizacje, w których nie udaje siê zape³-
niæ miejsc szkoleniowych, to g³ównie takie, w których obci¹-
¿enie prac¹ i praca w godzinach nienormowanych s¹ bardzo
du¿e, w których pracê wykonuje siê niezmiernie du¿ym kosz-
tem ¿ycia prywatnego, rodzinnego. Zarazem tak¿e te, które
rezydenci okreœlaj¹ jako »pozwogenne«”.

MEDIA
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  Mened¿er Zdrowia opublikowa³ wypowiedŸ £ukasza Jan-
kowskiego z debaty poœwiêconej sprawom polskiego syste-
mu ochrony zdrowia: „Rola kadr medycznych nie tylko nie
jest doceniana. Trochê nie ma pomys³u na kadry medyczne
w ochronie zdrowia. (…) Mamy podczas pandemii poczucie,
¿e zaufanie do systemu przek³ada siê na zaufanie pacjenta do
lekarza w gabinecie. Kiedy zaczyna³em pracê 10 lat temu, nie
by³o tak du¿ego zaanga¿owania polityki i spraw spo³ecznych
w system ochrony zdrowia”.

DZIAŁANIA IZBY

  O piœmie rzecznik praw lekarza Moniki Potockiej w spra-
wie interpretacji niektórych przepisów zwi¹zanych z nali-
czaniem tzw. dodatku covidowego dla lekarzy, skierowanym
do Ministerstwa Zdrowia, informowa³y Rynek Zdrowia.pl

i Termedia.pl: „Przyjêto zasadê przyznawania dodatku co-
vidowego naliczanego za ka¿d¹ godzinê opieki nad pacjen-
tem z podejrzeniem i z zaka¿eniem wirusem SARS-CoV-2.
W za³o¿eniu zasada mia³a wprowadziæ czytelniejsze regu³y
przyznawania dodatków. Jednak wci¹¿ budz¹ one sporo w¹t-
pliwoœci. W zwi¹zku z tym do resortu zdrowia zwróci³a siê
z proœb¹ o odpowiedŸ na najczêstsze pytania rzecznik praw

lekarza Monika Potocka. Niejasne jest m.in. to, czy przy
obliczaniu uwzglêdniane s¹ pe³ne godziny oraz czy brany
jest pod uwagê czas pracy nie tylko w strefie brudnej”.

  Infodent.pl z kolei relacjonowa³ uroczystoœæ wrêczenia
Statuetki œw. Apolonii prof. Dorocie Olczak-Kowalczyk: „Dr
n. med. Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w Warszawie, wrê-

czaj¹c Statuetkê œw. Apolonii prof. Olczak-Kowalczyk, zazna-
czy³, ¿e samorz¹d lekarski szuka³ mo¿liwoœci wyró¿nienia oso-
by, która w œrodowisku lekarzy dentystów by³aby najbardziej
godna uszanowania, która przez wiêkszoœæ lekarzy dentystów
by³aby postrzegana jako ich przyjaciel”.

  Renata Jezió³kowska, rzecznik prasowa OIL w Warsza-
wie, przypomina³a o kampanii spo³ecznej „Jestem lekarzem.
Jestem cz³owiekiem”, podkreœlaj¹c codzienne zmagania le-
karzy, na antenie TVP Regiony: – Walka o ¿ycie ludzkie ge-
neruje bardzo silne emocje. Je¿eli dochodzi do tego agresja
ze strony pacjentów, na pewno nie u³atwia to pracy nikomu.
Potrzebna jest wzajemna dobra komunikacja i dobre nasta-
wienie. Staramy siê przekazywaæ to np. w kampaniach spo-
³ecznych prowadzonych przez izbê. Zrobiliœmy niedawno film
„Jestem lekarzem. Jestem cz³owiekiem”, ¿eby pokazaæ emo-
cje zwi¹zane z 24-godzinnym dy¿urem. ¯e rozumiemy, ¿e pa-
cjenci s¹ pe³ni ró¿nych emocji, ale powinni widzieæ po dru-
giej stronie lekarza, który jest cz³owiekiem”. �
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Zacznijmy od œródb³onka. Dlaczego

tak wa¿ne jest rozpowszechnienie

wiedzy o nim, równie¿ wœród

medyków?

Wiarygodne rejestry nie napa-
waj¹ optymizmem: Polacy
przedwczeœnie trac¹ spraw-

noœæ i umieraj¹ z przyczyn, których mo¿-
na unikn¹æ, chocia¿ wiedza o etiologii wie-
lu chorób nie jest wiedz¹ tajemn¹. Od lat
zauwa¿am, ¿e wiêkszoœæ pacjentów nie
dostrzega zwi¹zku miêdzy paleniem a za-
krzepic¹, cukrzyc¹ a chorobami serca,
nadciœnieniem a chorobami nerek itd. Na-
tomiast wielu oczekuje magicznej tablet-
ki na wszystko. Pacjenci czêsto z niechê-
ci¹ odnosz¹ siê do zaleceñ wymagaj¹cych
nawet minimalnego wysi³ku. Wyci¹gaj¹
pochopne wnioski na temat czynników
ryzyka chorób, wyroczni¹ dla nich s¹
w³asne obserwacje, a nie wiarygodne re-
jestry. Fakt, ¿e s¹siad, który pali, czuje
siê dobrze, a kole¿anka, która nie pali³a,
znalaz³a siê w szpitalu z powodu zawa³u
serca, jest dla wielu dowodem, ¿e zakaz
palenia nie ma ¿adnego uzasadnienia.

Gdy rozmawiam z pacjentami, staram siê,
aby zrozumieli sens podejmowania racjo-
nalnych dzia³añ na rzecz w³asnego zdro-
wia. Tylko wiedza daje motywacjê do
wdra¿ania dobrych nawyków. Czegoœ za-
brak³o w edukacji szkolnej, bo nawet wy-
kszta³ceni ludzie oczekuj¹ od lekarzy me-
dycznej magii. Kluczem do zrozumienia
wielu chorób jest œródb³onek naczyniowy.
Uczyni³am go „gwiazd¹” ksi¹¿ki i okaza³o
siê, ¿e to strza³ w dziesi¹tkê. Otrzymujê
sygna³y od czytelników, ¿e po lekturze rzu-
cili palenie lub podjêli leczenie nadciœnie-
nia, poniewa¿ zrozumieli tego sens. Œród-
b³onek naczyniowy jest znany lekarzom,
ale nikt nie ma czasu, aby ka¿demu pa-
cjentowi opowiadaæ o budowie i funkcji
tej warstwy komórek. Dlatego napisa³am
ksi¹¿kê, która pomaga w zrozumieniu za-
równo zasad profilaktyki, jak i zaleceñ
lekarzy wielu specjalnoœci. I tym samym
znacznie u³atwia im pracê. To dawka wie-
dzy opartej na twardych danych, ale
w ³atwo przyswajalnej formie, z komik-
sowymi obrazkami oraz z dawk¹ humoru
i ironii. Ksi¹¿ka nie unika te¿ trudnych
tematów, takich jak leczenie paliatywne
niewydolnoœci serca. Wed³ug moich re-
cenzentów to prawdziwy przewodnik do
zarz¹dzania w³asnym zdrowiem.

Ochrona
zdrowia
w dobrym
stylu

Praca lekarza związana jest ze stresem, ponieważ podejmo-

wane decyzje dotyczą zdrowia i życia. Stresu nie da się

wyeliminować. Natomiast wielu trudnych emocji można

uniknąć, poprawiając organizację pracy. Lekarze niejedno-

krotnie muszą zajmować się sprawami administracyjnymi

lub socjalnymi pacjentów, co powoduje, że nie mogą się

skoncentrować na swoich zawodowych zadaniach, a to

rodzi frustrację – mówi dr n. med. Anna Słowikowska,

kardiolog w Klinice Kardiochirurgii WUM. Z autorką książki

„Serce w dobrym stylu. Jak świadomie zarządzać swoim

zdrowiem" Adrian Boguski rozmawia m.in. o problemach

lekarzy w polskim systemie ochrony zdrowia.
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Jak znaleŸæ nowy sposób na popula-

ryzacjê zwyczajów prozdrowot-

nych? Czy profilaktyka nie jest

nadal „osamotnion¹ siostr¹”

medycyny naprawczej?

Prawie ka¿demu profilaktyka kojarzy siê
z zakazami odbieraj¹cymi radoœæ ¿ycia.
W rzeczywistoœci tak nie jest. Profilak-
tyka to w du¿ej mierze codzienne wybo-
ry, wiêc popularyzowanie zachowañ
prozdrowotnych powinno zaczynaæ siê
ju¿ w szkole. Powinniœmy podkreœlaæ, ¿e
zdrowie umo¿liwia realizowanie celów
i marzeñ, a profilaktyka nie jest uci¹¿li-
wa. Tylko, czy mo¿na siê dziwiæ, ¿e wielu
uczniów nie znosi zajêæ WF, skoro ko-
jarz¹ siê im z rywalizacj¹ na ocenê oraz
brakiem czasu nawet na szybki prysznic
przed kolejnymi lekcjami? Nadmiar prac
domowych zniechêca, aby zaj¹æ siê po
szkole ulubionym sportem. Po drugie,
gdyby warzywa w sto³ówkach szkolnych
by³y smaczne, nikt nie wybiera³by nie-
zdrowych przek¹sek z automatów. Popa-
trzmy na œwiat doros³ych. Kiepska orga-
nizacja pracy to zmora naszych czasów.
Jak tu siê zaj¹æ w³asnym zdrowiem, gdy
po pracy nie ma siê ju¿ si³y na nic? Pro-
filaktyka wymaga zmiany myœlenia na
wielu poziomach. Rozwijanie spo³ecznej
i indywidualnej œwiadomoœci zdrowotnej
to sprawa najwy¿szej wagi.

Jeden z rozdzia³ów pani ksi¹¿ki

poœwiêcony jest zdolnoœciom oceny

ryzyka. Jak lekarze s¹ przygotowy-

wani do podejmowania ryzykownych

decyzji? Czy potrzebuj¹ systemowe-

go wsparcia, by pracowaæ z odwag¹?

Jak istotne jest w tym kontekœcie

wprowadzenie systemu no-fault?

Praca lekarzy polega na ci¹g³ym podej-
mowaniu decyzji, czêsto nie³atwych.
Medycyna naprawcza dysponuje coraz
lepszymi narzêdziami, wiele dobrego
mo¿e zdzia³aæ, ale te¿ wi¹¿¹ siê z ni¹
okreœlone ryzyka. Pacjenci i ich bliscy
musz¹ byæ o tym informowani, aby nie
winiæ lekarzy, je¿eli leczenie bardzo
trudnych przypadków nie przyniesie
po¿¹danego efektu. I znowu muszê na-
wi¹zaæ do œwiadomoœci zdrowotnej.
Gdyby ktoœ zdawa³ sobie sprawê, czym
s¹ czynniki ryzyka i np. nie unika³ przez
wiele lat leczenia nadciœnienia, hiperli-
pidemii, nie pali³ papierosów, z du¿ym

prawdopodobieñstwem nie trafi³by
z rozwarstwieniem aorty do szpitala,
a rodzina nie obarcza³aby lekarzy od-
powiedzialnoœci¹ za ewentualne niepo-
wodzenie leczenia. Co do systemu nie-
karania za b³êdy – sprawdzi³ siê w wielu
krajach.  Pomaga skupiæ siê na analizie
trudnych przypadków i wyci¹gaæ wnio-
ski na przysz³oœæ. Poza tym inaczej po-
dejmuje siê decyzje w realnym ¿yciu,
pod presj¹ czasu, a inaczej analizuje na
ch³odno post factum.

Wa¿nym poruszanym przez pani¹

tematem s¹ relacje miêdzy lekarzem

a pacjentem, które powinny opieraæ

siê na wzajemnym szacunku. Jak

pani uczy studentów zachowania

cierpliwoœci i klasy w spotkaniach

z pacjentami o nie³atwej osobowoœci?

¯yczliwe podejœcie nic nie kosztuje, ale
musi wystêpowaæ równolegle z profesjo-
nalizmem. Studenci s¹ œwietnymi obser-
watorami. Je¿eli widz¹, ¿e doskona³y
specjalista okazuje empatiê i szacunek
pacjentom, istnieje du¿a szansa, ¿e
przejm¹ tak¹ postawê. Lekarz powinien
byæ wspierany przez psychologa, je¿eli
ma do czynienia z pacjentem z nie³atw¹
osobowoœci¹, którego przekonanie np. do
przestrzegania zaleceñ warunkuj¹cych
jego zdrowie wymaga du¿o czasu. Na-
wet je¿eli cierpliwoœæ jest dobr¹ stron¹
lekarza, nie mo¿e on przecie¿ poœwiêcaæ
jednemu pacjentowi ca³ego dnia.

Nasza kondycja zale¿y równie¿

od tego, co spo¿ywamy. Jak przy

szybkim trybie pracy lekarza,

niekiedy w kilku placówkach,

zadbaæ o zdrowe posi³ki?

Niektórzy lekarze zamawiaj¹ tzw. diety
pude³kowe, licz¹c na uczciwoœæ przygo-
towuj¹cych je kucharzy. Idea³em by³yby
punkty gastronomiczne w szpitalach,
w których mo¿na by zjeœæ zdrowe dania.
Zdrowe, czyli zrobione z dobrych sk³ad-
ników. Mówimy pacjentom o diecie œród-
ziemnomorskiej, która opiera siê na pro-
stych produktach, a w wielu szpitalnych
bufetach króluj¹ kotlety p³ywaj¹ce
w t³uszczu. Food trucki ze zdrowym je-
dzeniem mia³yby wziêcie w okolicach
szpitali. Makaron ze œwie¿ym pesto, sa-
³atka z pomidorów i rukoli z kawa³kiem
zdrowej ryby to marzenie dla zdrowia.

Coraz czêœciej, zw³aszcza w kontek-

œcie pandemii COVID-19 i szczepieñ

przeciw koronawirusowi, lekarze

spotykaj¹ siê z hejtem. Niejedno-

krotnie prowadzi on do zw¹tpienia

medyków we w³asne mo¿liwoœci

terapeutyczne. Czy lekarze boj¹ siê

poprosiæ o pomoc psychologiczn¹?

Z hejtem trzeba walczyæ na wielu p³asz-
czyznach. U jego pod³o¿a zazwyczaj
le¿y niska œwiadomoœæ, równie¿ zdro-
wotna, albo chêæ zaistnienia hejtera, ale
to temat dla socjologów. Za lekarzami
powinny staæ murem konkretne insty-
tucje i prawo. Reakcj¹ na hejt nie mo¿e
byæ wy³¹cznie pomoc psychologiczna
dla ofiar mowy nienawiœci.

Czy lekarzy trzeba zmuszaæ

do odpoczynku, do odciêcia siê od

codziennoœci i chocia¿by obejrzenia

dobrze nastrajaj¹cego filmu? Mo¿e

zechcia³aby pani poleciæ jeden tytu³

ze swojej pozytywnej listy?

Lekarze potrafi¹ odpoczywaæ. Wielu lubi
sport. Ale z³a organizacja pracy niweczy
najlepsze plany na aktywny odpoczynek.
Raport NIZP-PZH z 2020 r. wskazuje,
¿e 30 proc. wizyt w POZ to wizyty ad-
ministracyjne. Czyli marnowanie poten-
cja³u lekarzy! Ale czy podjêto konkretne
dzia³ania, aby to zmieniæ? Co do filmu,
to jednych relaksuj¹ filmy z agentem 007,
innych kino czeskie. Wed³ug mnie „Do-
bry rok” w re¿yserii Ridleya Scotta to
ciekawa propozycja.

Na koniec zapytam, na jakim

etapie jest pani projekt „Kocham

pozytywne kino”?

Dobrze wiemy, jak du¿ego stresu do-
œwiadczaj¹ pacjenci w szpitalach, nie
tylko ci, którzy oczekuj¹ na operacje
serca. Dlatego chcia³am, aby mieli mo¿-
liwoœæ obejrzenia filmów, które wp³y-
waj¹ dobrze na nastrój. W wielu placów-
kach telewizory znajduj¹ siê w ka¿dej
sali i mo¿na je sensownie wykorzystaæ,
kana³y informacyjne z wieœciami o ka-
tastrofach na œwiecie nie pomagaj¹
w powrocie do zdrowia. Nie chcê jesz-
cze zdradzaæ szczegó³ów, ale pewna in-
stytucja zadeklarowa³a pomoc w reali-
zacji mojego projektu (oby wszystko
zakoñczy³o siê sukcesem). �
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NA PRZESTRZENI LAT

Ma pan za sob¹ ponad pó³ wieku

aktywnoœci zawodowej i pracy

w szpitalach. Co myœli pan o zmia-

nach, jakie zasz³y w tym czasie

w organizacji pracy lekarzy?

Zacznijmy od tego, ¿e medycyna
posz³a naprzód, co spowodowa-
³o inne zmiany. Pocz¹tek mojej

kariery przypada na okres póŸnego Go-
mu³ki. Wtedy, tak jak teraz, kierowanie
oddzia³em opiera³o siê na ordynatorze,
co ju¿ wówczas w pewnym sensie by³o
prze¿ytkiem, spadkiem czasów przynaj-
mniej przedwojennych. Funkcjê ordy-
natora powinien by³ pe³niæ lekarz o bar-
dzo du¿ym doœwiadczeniu, bardzo du¿ej
wiedzy i jednoczeœnie bardzo wysokiej
kulturze osobistej. Niestety, nie zawsze
tak by³o. Na szczêœcie mia³em okazjê
pracowaæ z wybitnymi lekarzami, któ-
rzy spe³niali te kryteria.

Jak zmiany w medycynie wp³ynê³y

na wymagania wobec ordynatorów?

Przez ca³e ¿ycie zwi¹zany jestem z kar-
diologi¹ i kardiochirurgi¹, wiêc wyt³u-
maczê na podstawie tej dziedziny. Przed
nasz¹ rozmow¹ wszed³em na stronê in-
ternetow¹ Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego i przeczyta³em o czymœ,
o czym w³aœciwie wiedzia³em, ale gdy
zobaczy³em te dane w jednym miejscu,
ogarnê³o mnie pewne zdziwienie. Otó¿,
kiedy ja wchodzi³em do zawodu, praca
kardiologa opiera³a siê na korzystaniu
ze stetoskopu, aparatu EKG i rentgena.
I oczywiœcie wiedzy. Tymczasem z in-
formacji na stronie towarzystwa wyni-
ka, ¿e teraz mamy kilkanaœcie ró¿nych
podspecjalizacji. Ka¿d¹ sekcjê reprezen-
tuj¹ osoby z bardzo wyselekcjonowan¹
wiedz¹. Innymi s³owy, kiedyœ by³a to
dziedzina nauki o charakterze w jakimœ
stopniu ogólnym. W tej chwili zaœ mamy
do czynienia z bardzo w¹sk¹ specjali-
zacj¹, dotycz¹c¹ tylko jednego typu
schorzenia. To oczywiœcie dobrze, bo
medycyna siê tak rozwinê³a, ¿e nikt nie
jest w stanie wiedzieæ wszystkiego. Ale
z drugiej strony to nas ogranicza, bo nikt
ju¿ nie jest, tak jak ów dawny idealny
ordynator, wszechwiedz¹cym mistrzem.
Coœ siê wiêc zmieni³o. Ordynator mo¿e
mieæ ju¿ tylko ogólne pojêcie o wielu
podspecjalizacjach, ale jakieœ musi, ¿eby
nad wszystkim panowaæ.

Nikt ju¿ nie wie
wszystkiego
O ponad półwieczu pracy w szpitalnictwie, zmianach

w organizacji działania zespołów lekarskich i różnicach

między szpitalem publicznym a prywatnym opowiada

prof. Andrzej Biederman, kardiochirurg, były kierownik

Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie,

obecnie związany ze szpitalem Medicover w Warszawie,

w rozmowie z Michałem Niepytalskim.
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Ju¿ na pocz¹tku swojej kariery mia³

pan okazjê podpatrywaæ ca³kiem od-

mienne sposoby dzia³ania zespo³ów

medycznych.

Pod koniec lat 70. pracowa³em przez
pewien czas w USA – w ramach stypen-
dium, ale jako pe³noprawny lekarz.
Tamtejszy system pracy by³ ca³kiem
odmienny od naszego, m.in. nie istnia³a
funkcja ordynatorów. Ochronê zdrowia
finansowa³ w wiêkszoœci kapita³ prywat-
ny, który, wydaje mi siê, przyczyni³ siê
do sukcesu amerykañskiej medycyny.
Oczywiœcie, prywatna medycyna nie jest
do koñca idealnym rozwi¹zaniem,
szczególnie dla ludzi niemaj¹cych od-
powiednich zasobów finansowych, ale
nie mo¿na jej odmówiæ sukcesu nauko-
wego i wysokiego poziomu œwiadczo-
nych us³ug. W USA ju¿ wtedy w obrê-
bie specjalnoœci powstawa³y zespo³y
kompetentnych specjalistów pracuj¹-
cych bez kierownictwa ordynatora.
Wybierali jedynie ze swego grona
kogoœ, kto zajmowa³ siê organizacj¹ pra-
cy, ale ka¿dy w zespole mia³ pe³ne pra-
wo do podejmowania decyzji i wyko-
nywania operacji.

Czy coœ z tamtych doœwiadczeñ uda-

³o siê panu przenieœæ do Polski?

Rzecz jasna moje ówczesne obserwacje
nie mog³y mieæ ¿adnego wp³ywu na to,
co siê w Polsce dzieje. System amery-
kañski by³ nie do zaakceptowania przez
nasze w³adze. Zreszt¹ wówczas w ogó-
le nauka o zarz¹dzaniu w medycynie
w³aœciwie nie istnia³a, wiêc kiedy sam
stan¹³em na czele zespo³u, kierowa³em
siê raczej intuicj¹ i paroma zasadami:
szacunek dla pacjenta i jego rodziny,
szacunek dla personelu, d¹¿enie do po-
g³êbiania wiedzy. Myœlê, ¿e ten sposób
siê sprawdzi³. Bo kiedy po czterdziestu
paru latach w publicznej ochronie zdro-
wia oraz osi¹gniêciu wieku emerytalne-
go postanowi³em spróbowaæ si³ w me-
dycynie prywatnej i powiedzia³em o tym
moim wspó³pracownikom w Instytucie
Kardiologii, znaczna ich czêœæ zechcia-
³a pójœæ ze mn¹. Zaufali mi, chocia¿ by³
to skok na g³êbok¹ wodê. Wiêcej, prze-
sz³a ze mn¹ czêœæ doœwiadczonych pie-
lêgniarek, co by³o dla mnie wa¿ne, bo
bardzo szanujê ten zawód. Nawiasem
mówi¹c, tak¿e w zakresie pracy perso-

nelu pielêgniarskiego medycyna zmie-
ni³a siê kolosalnie. Kiedy zaczyna³em,
pielêgniarkami by³y na ogó³ kobiety ze
œrednim wykszta³ceniem. W tej chwili
wiêkszoœæ stanowi¹ panie z wykszta³-
ceniem wy¿szym. Ostatnia oddzia³owa,
z któr¹ wspó³pracowa³em, mia³a tak¿e
studia podyplomowe z zarz¹dzania. Za-
tem zakres kompetencji tej czêœci zespo-
³u bardzo siê zwiêkszy³. Oczywiœcie, nie
oznacza to, ¿e kiedyœ by³ niski. Pamiê-
tam, ¿e jako m³ody lekarz, krótko po
rozpoczêciu pracy, ze wzglêdu na dra-
matycznie nisk¹ pensjê zdecydowa³em
siê dorabiaæ w przychodni. Szed³em tam
z ogromnym strachem. Moja wiedza
by³a ograniczona. Ale pracowa³em
z dwiema doœwiadczonymi pielêgniar-
kami i w³aœnie dziêki nim doskonale
dawa³em sobie radê.

Od kilkunastu lat pracuje pan

w szpitalnictwie prywatnym.

Czy jego realia bardzo ró¿ni¹ siê od

codziennoœci placówek publicznych?

Ró¿nice s¹ ogromne. W wielu szpitalach
publicznych funkcjonuje stary system
hierarchiczny. W szpitalu prywatnym
wszyscy, w³¹cznie z zarz¹dem placów-
ki, mówi¹ sobie po imieniu, bo nie ma
tej bariery organizacyjnej, która by ta-
kie sp³aszczenie relacji ogranicza³a.
Oczywiœcie, obowi¹zuj¹ okreœlone
regu³y, które w publicznej placówce mo-
g³yby wydawaæ siê dziwne lub zbêdne.
Chocia¿by dotycz¹ce dress code’u lub
zasad odnoszenia siê do pacjenta. Dla
mnie s¹ to zasady oczywiste, których
przestrzegam niezale¿nie od regula-
minu, ale nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
w szpitalnictwie publicznym czasem
tego brakuje. A w szpitalu prywatnym
s¹ to zasady nie tylko teoretycznie wy-
magane, ale i stosowane w praktyce.

Ró¿nice s¹ te¿ w zarz¹dzaniu efektyw-
noœci¹. Znam szpitale publiczne, gdzie
jednoczeœnie jest w pracy 30 lekarzy.
Przychodz¹ rano i, prawdê mówi¹c, nie
wiem, co mog¹ tam robiæ. Tymczasem
szpital prywatny musi bardziej liczyæ siê
z kosztami. Lekarze maj¹ system pracy
zadaniowy. Przychodz¹ wtedy, kiedy s¹
potrzebni albo maj¹ coœ zaplanowane-
go. Rzecz jasna zawsze jest opieka le-
karska, ale to obsada konieczna na
ewentualne interwencyjne dzia³ania.

Prawie ka¿dy szpital prywatny

w Polsce to instytucja stosunkowo

nowa, wiêkszoœæ szpitali publicznych

istnieje od przynajmniej kilku-

dziesiêciu lat. W takich zasta³ych

strukturach chyba trudno o zmiany,

bez wzglêdu na to, czy placówka

jest publiczna, czy prywatna?

Tak, to jest machina. Pamiêtam, jak Zbi-
gniew Religa, chyba ju¿ spodziewaj¹c
siê, ¿e zostanie ministrem zdrowia, po-
wiedzia³ jednemu z naszych kolegów, ¿e
powinien zostaæ szefem Instytutu Kar-
diologii. A ten odpowiedzia³: „W ogóle

nie ma mowy. Najpierw trzeba by by³o

tam wrzuciæ granat, potem wzi¹æ kogoœ,

kto to wyczyœci i dopiero mo¿na zaczy-

naæ pracê”. Jeœli instytucja pracuje kil-
kadziesi¹t lat, to oczywiœcie tworz¹ siê
nieformalne uk³ady personalne trudne
do przezwyciê¿enia. W tym systemie
zwraca siê za bardzo uwagê na wzajem-
ne powi¹zania, a za ma³o na kompeten-
cje. Tu wróæmy do ordynatorów i kie-
rowania przez nich zespo³em lekarskim.
Wi¹¿e siê z tym pewne bardzo trudne
zagadnienie. Zawód lekarza jest zawo-
dem wolnym, prawda? Czyli nie powin-
no siê ograniczaæ jego swobody wyko-
nywania obowi¹zków, poza jakimiœ
kwestiami organizacyjnymi. A ordynator
ograniczenia mo¿e wprowadzaæ. Ludzie
nie zawsze chc¹ w takich warunkach pra-
cowaæ. Niedawno mia³em do czynienia
w³aœnie z dwoma doskona³ymi lekarza-
mi, którzy zrezygnowali z pracy w reno-
mowanych szpitalach publicznych z po-
wodów dla wielu oczywistych i przeszli
do placówki prywatnej, w której pracu-
jê. Tu nie ma takiego wyœcigu szczurów
o stanowiska, o pozycjê, bo wszyscy
maj¹ okreœlone stawki za okreœlone za-
dania. Mog¹ siê spe³niaæ zawodowo i na-
ukowo, je¿eli tylko chc¹. �

Jeśli instytucja pracuje

kilkadziesiąt lat, to

oczywiście tworzą się

nieformalne układy

personalne trudne

do przezwyciężenia.
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ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat

Czas pracy pracowników

U
porz¹dkujmy podstawowe informacje dotycz¹ce czasu
pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o dzia³alnoœci lecz-

niczej (DzU 2021.711, t.j. z 16.04.2021 r.), dalej jako u.d.l.
– czas pracy pracowników podmiotu leczniczego nie mo¿e
przekraczaæ co do zasady 7 godz. 35 min na dobê i œred-
nio 37 godz. 55 min na tydzieñ w przeciêtnie piêciodnio-
wym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym.

Mo¿na jednak stosowaæ harmonogramy, w których dopusz-
czalne jest przed³u¿enie czasu pracy do 12 godz. na dobê, pod
warunkiem ¿e jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej or-
ganizacj¹. Ale przepisy prawa wprowadzaj¹ wyj¹tek od tej
zasady. Mianowicie wymiar czasu pracy nie mo¿e przekra-
czaæ 8 godz. w przypadku:

– pracownic w ci¹¿y,

– pracowników opiekuj¹cych siê dzieckiem do 4. roku
¿ycia, jeœli uprzednio nie udziel¹ zgody.

W praktyce oznacza to sytuacjê, w której dla przyk³adu pra-
codawca skorzysta z uprawnienia do przed³u¿enia dobo-
wego wymiaru czasu pracy i obejmie nim wszystkich pra-
cowników. Obligatoryjnie wy³¹czone z niego zostan¹
pracownice w ci¹¿y oraz fakultatywnie (bo warunkiem jest
tu zgoda) pracownicy opiekuj¹cy siê dzieckiem do 4. roku
¿ycia.

PRAWO

Żaden przepis prawa powszechnie obowiązu-

jącego nie wyklucza możliwości pełnienia

dyżurów przez pracowników opiekujących się

dziećmi do 4. roku życia. Jednak ta na pozór

oczywista kwestia budzi wiele wątpliwości

lekarzy. W tym artykule rozwiejemy

te wątpliwości.

Z kolei kwestia dy¿urów medycznych uregulowana zosta³a
w art. 95 u.d.l., który opisuje je jako wykonywanie, poza
normalnymi godzinami pracy, czynnoœci zawodowych przez
„pracowników wykonuj¹cych zawód medyczny i posiada-

j¹cych wy¿sze wykszta³cenie, zatrudnionych w podmiocie

leczniczym wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹ w rodzaju:

stacjonarne i ca³odobowe œwiadczenia zdrowotne”. Klu-
czowe znaczenie ma ust. 3 art. 95 u.d.l., który stanowi, ¿e:
„czas pe³nienia dy¿uru medycznego wlicza siê do czasu

pracy”.

Przyjmuje siê, ¿e do podstawowego wymiaru czasu pracy,
w myœl art. 95 ust. 3 u.d.l., mog¹ wliczaæ siê godziny dy¿uro-
we. Za godziny przepracowane w ramach dy¿uru, które s¹
zaliczane do podstawowego wymiaru czasu pracy, lekarz otrzy-
muje normalne wynagrodzenie. Natomiast pozosta³e godziny
z dy¿uru traktowane s¹ jak godziny nadliczbowe i wynagra-
dzane zgodnie ze stawk¹ dy¿urow¹.

Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy
mo¿liwe jest na podstawie ust. 1 art. 96 u.d.l., który wskazu-
je, ¿e lekarze pe³ni¹cy dy¿ury medyczne mog¹ byæ, po wyra-

¿eniu zgody na piœmie, zobowi¹zani do pracy w wymiarze
przekraczaj¹cym przeciêtnie 48 godz. na tydzieñ w przyjêtym
okresie rozliczeniowym.

Opieka nad małym dzieckiem

Problemem analizowanym w artykule jest przede wszystkim
zale¿noœæ miêdzy dy¿urem a opiek¹ nad ma³ym dzieckiem.
Po analizie przepisów ogólnych dotycz¹cych czasu pracy pra-
cowników podmiotów leczniczych niezbêdne jest przedsta-
wienie sytuacji pracownika objêtego szczególn¹ ochron¹.
W œwietle przepisów kodeksu pracy objêty ni¹ jest pracownik
opiekuj¹cy siê dzieckiem do ukoñczenia przez nie 4. roku

¿ycia. Co do zasady czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8 godz.,
jeœli pracownik nie wyrazi na to zgody. Ponadto pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowa-
ny w zwi¹zku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego
czasu pracy.
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Kodeks pracy ustanawia tak¿e zakaz pracy w godzinach nadlicz-
bowych i porze nocnej dla kobiet w ci¹¿y oraz pracowników
opiekuj¹cych siê dzieæmi. Art. 178 ust. 2 k.p. stanowi: „Pracow-

nika opiekuj¹cego siê dzieckiem do ukoñczenia przez nie 4. roku

¿ycia nie wolno bez jego zgody zatrudniaæ w godzinach nadlicz-

bowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa

w art. 139, jak równie¿ delegowaæ poza sta³e miejsce pracy”.
Pod pojêciem „pracownika” rozumiemy rzecz jasna zarówno ko-
biety, jak i mê¿czyzn. Je¿eli oboje rodzice dziecka s¹ zatrudnie-
ni, zgodnie z wyk³adni¹ prawa z uprawnienia ze wspomnianego
przepisu mo¿e korzystaæ tylko jedno z nich, niezale¿nie od tego,
czy pracuj¹ u tego samego, czy u ró¿nych pracodawców.

Zgoda pracownika

Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e zakaz ma charakter fakultatyw-
ny, gdy¿ mo¿e byæ uchylony za zgod¹ pracownika, jeœli mo¿e
on zapewniæ opiekê dziecku. Warto zadaæ sobie pytanie, czy
pracownicy akceptuj¹cy takie zatrudnienie, udzielaj¹ zgody
okazjonalnie, czy na sta³e. W naszej ocenie niezasadne by³oby
udzielenie zgody na sta³e, gdy¿ uzale¿niona jest ona od wielu
zmiennych, tj. stanu zdrowia, mo¿liwoœci pracowników i od
aktualnych potrzeb zwi¹zanych z opiek¹ nad ma³ym dzieckiem.
Wobec tego pracownik mo¿e wielokrotnie zmieniaæ zdanie
w zakresie korzystania z uprawnieñ rodzicielskich. Co wiêcej,
zgoda mo¿e byæ ca³kowita lub czêœciowa. Ca³kowita oznacza
zgodê we wszystkich wymienionych w przepisie kwestiach.
Przepisy prawa nie zakazuj¹ udzielenia zgody tylko w czêœci
z nich. Jak najbardziej dopuszczalna jest zgoda czêœciowa, np.
aprobata jedynie delegowania zatrudnionego poza sta³e miej-
sce pracy. W przypadku niewyra¿enia zgody w tej sprawie pra-
codawca jest zobowi¹zany tak organizowaæ pracê, aby nie za-
trudniaæ pracownika w godzinach nadliczbowych, porê nocn¹
omin¹æ oraz nie delegowaæ go poza sta³e miejsce pracy.

Prawo do odpoczynku

Z dy¿urem nierozerwalnie ³¹czy siê tak¿e prawo do odpoczynku,
o czym stanowi ust. 3 art. 97 u.d.l.: „Pracownikowi przys³uguje

w ka¿dym tygodniu prawo do co najmniej 35 godz. nieprzerwane-

go odpoczynku, obejmuj¹cego co najmniej 11 godz. nieprzerwa-

nego odpoczynku dobowego”. Jeœli lekarz czêsto œwiadczy pra-
cê na dy¿urach, po których nale¿y siê wypoczynek, nie ma mo¿-
liwoœci wypracowania podstawowego wymiaru czasu pracy.

Prawa rezydentów

Lekarz rezydent zobowi¹zany jest do pracy w pe³nym wy-
miarze godzin (tak jak lekarz zatrudniony na umowê o pracê),
a ponadto do pe³nienia dy¿urów. Oznacza to, ¿e w ramach
wykonywanej umowy o pracê, zawartej z podmiotem prowa-
dz¹cym szkolenie, lekarz równie¿ dy¿uruje, jeœli wynika to
z programu specjalizacji.

Prawa rezydentów okreœlone zosta³y w ustawie o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (DzU 2021.790, t.j. z 28.04.2021 r.)
– dalej jako u.z.l., a konkretnie w art. 16i:

„1d. Lekarz odbywaj¹cy szkolenie specjalizacyjne, który korzy-

sta z uprawnieñ pracowników zwi¹zanych z rodzicielstwem (…)

nie mo¿e byæ obowi¹zany do pracy w ramach pe³nienia dy¿uru

medycznego w porze nocnej lub w wymiarze ³¹cznie przekracza-

j¹cym 50 proc. wymiaru czasu pracy w ramach pe³nienia dy¿uru

medycznego przewidzianego programem danej specjalizacji przez

okres korzystania z wy¿ej wymienionych uprawnieñ, nie d³u¿ej

jednak ni¿ przez ³¹cznie 24 miesi¹ce w czasie odbywania szkole-

nia specjalizacyjnego zgodnie z programem”.

W zwi¹zku z tym przepisy o specjalizacji przewiduj¹ prze-
d³u¿enie okresu rezydentury w przypadku, gdy niewykony-
wanie czynnoœci zawodowych, w zwi¹zku z korzystaniem
z uprawnieñ pracowników objêtych szczególn¹ ochron¹, trwa
d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce. Przed³u¿a to okres szkolenia specjali-
zacyjnego o czas niewykonywania tych czynnoœci, natomiast
czynnoœci zawodowe w przed³u¿onym okresie trwania szko-
lenia specjalizacyjnego mog¹ byæ wykonane w ramach pe³-
nienia dy¿uru medycznego lub normalnego czasu pracy. �
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Aktualne zagadnienia prawne

dotyczące epidemii SARS-CoV-2

P
rze³om stycznia i lutego 2022 r. przyniós³ wzmo¿on¹

aktywnoœæ legislacyjn¹ Rady Ministrów1 oraz ministra zdro-

wia2 w zakresie regulacji dotycz¹cych stanu epidemii korona-

wirusa. Przyjête rozwi¹zania zmierzaj¹ w kierunku podtrzyma-

nia lub z³agodzenia obowi¹zuj¹cych obostrzeñ, w szczególnoœci

w zakresie re¿imu izolacji i kwarantanny. W aktualnym stanie

prawnym podtrzymano obo-

wi¹zuj¹ce od grudnia 2021 r.

limity osób w restauracjach,

kinach, teatrach, obiektach

sportowych, sakralnych oraz

sklepach. Zwiêkszenie limitu

jest mo¿liwe tylko z paszpor-

tem covidowym, aczkolwiek

nadal brakuje instrumentów

prawnych pozwalaj¹cych na

jego weryfikacjê. Od 27 stycz-

nia wprowadzono naukê zdaln¹

dla uczniów klas V–VIII szkó³

podstawowych oraz wszystkich

klas szkó³ œrednich.

Od 11 lutego zniesiono kwa-

rantannê dla osób wje¿d¿aj¹-

cych do Polski, które posiadaj¹

Unijny Certyfikat COVID, a w

przypadku osób, które go nie

posiadaj¹, trwa ona siedem dni.

Zniesiono tak¿e kwarantannê

dla tych, którzy mieli kontakt

z osob¹ zaka¿on¹. Od 15 lute-

go 2022 r. kwarantanna dla

wspó³domowników chorego

na COVID-19 trwa tyle, ile

izolacja tej osoby. Nadto, jeœli

osoba objêta kwarantann¹ jest

zaszczepiona, mo¿e wykonaæ

test, a negatywny wynik koñ-

czy kwarantannê. Wedle wcze-

œniejszych regulacji  kwaran-

tanna trwa³a przez okres

izolacji domownika, a dodat-
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Epidemia i Instytut
Ekspertyz Medycznych
AKTUALNOŒCI PRAWNOMEDYCZNE

kowo jeszcze siedem dni. Zmianie uleg³y równie¿ zasady izo-

lacji. Obecnie odosobnienie osoby, u której potwierdzono

zaka¿anie, trwa siedem dni dla wszystkich z pozytywnym

wynikiem testu na koronawirusa. W przypadku wykonuj¹cych

zawód medyczny, ¿o³nierzy i funkcjonariuszy, jeœli wynik te-

stu jest negatywny, izolacja trwa piêæ dni, ale pod warunkiem,

¿e by³ wykonany nie wczeœniej ni¿ w pi¹tej dobie.

Uzasadnione w¹tpliwoœci wci¹¿ budzi og³oszone 22 grudnia

2021 r. rozporz¹dzenia ministra zdrowia3 dotycz¹ce obowi¹z-

kowych szczepieñ osób pracuj¹cych w zawodzie medycz-

nym w podmiotach prowadz¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ oraz

wykonuj¹cych inne czynnoœci zawodowe w tych podmio-

tach, osób realizuj¹cych us³ugi farmaceutyczne, studentów

kszta³c¹cych siê na kierunkach przygotowuj¹cych do wyko-

nywania zawodu medycznego. Zwraca siê uwagê4 na brak

wystarczaj¹cej podstawy ustawowej dla obowi¹zku szcze-

pieñ, a w rezultacie – prawnych mo¿liwoœci jego egzekwo-

wania. W rezultacie decyzja o niedopuszczeniu do pracy tych

pracowników podmiotu leczniczego, którzy nie spe³ni¹ wy-

mogów sanitarnych wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia ministra

zdrowia, jak¹ podj¹³ dyrektor jednego ze szpitali w wojewódz-

twie œwiêtokrzyskim,5 obarczona jest ryzykiem podwa¿enia

w przypadku sporu s¹dowego.

Na istotn¹ wadliwoœæ legislacji dotycz¹cej epidemii COVID-

-19 zwróci³ równie¿ uwagê rzecznik praw obywatelskich,6 zda-

niem którego przedawnienie karalnoœci przestêpstw oraz mo¿-

liwoœci wykonania zas¹dzonych kar w obecnym stanie

prawnym s¹ wstrzymane do czasu odwo³ania przez ministra

zdrowia stanu epidemii. Uzale¿nienie przedawnienia od de-

cyzji organu w³adzy wykonawczej nie tylko stoi w sprzecz-

noœci z konstytucyjnymi i miêdzynarodowymi gwarancja-

mi, ¿e przestêpstwa podlegaj¹ przedawnieniu, ale równie¿

nie sprzyja koñczeniu spraw w rozs¹dnym terminie. Warto

dodaæ, ¿e na podobnej zasadzie wci¹¿ obowi¹zuje m.in.

zakaz wykonywania prawomocnych wyroków eksmisji

z lokalu mieszkalnego.

Wadom prawnym legislacji dotycz¹cej epidemii COVID-19

towarzyszy postawa czêœci osób zajmuj¹cych stanowiska pu-

bliczne, które wrêcz demonstracyjnie zniechêcaj¹ do dzia³añ

nakierowanych na ograniczenie skutków pandemii lub lekce-

wa¿¹ wskazania wiedzy medycznej. Naczelna Rada Lekarska

skierowa³a w zwi¹zku z tym 28 stycznia 2022 r. apel do pro-

kuratora generalnego,7 aby podj¹³ realne dzia³ania w celu œci-

1 Opublikowano rozporz¹dzenia

z: 21 stycznia 2022 r.,

DzU 2022, poz. 149;

28 stycznia 2022 r.,

DzU 2022, poz. 210;

10 lutego 2022 r.,

DzU 2022, poz. 353.

2 Opublikowano rozporz¹dzenia

z: 21 stycznia 2022 r.,

DzU 2022, poz. 152;

1 lutego 2022 r.,

DzU 2022, poz. 235;

10 lutego 2022 r.,

DzU 2022, poz. 354.

3 Rozporz¹dzenie ministra

zdrowia z 22 grudnia 2021 r.

zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

w sprawie og³oszenia

na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii

(DzU 2021, poz. 2398).

4 https://www.prawo.pl/zdrowie/

(dostêp: 15.02.2022).

5 https://www.pap.pl/aktualnosci/

(dostêp: 15.02.2022).

6 https://bip.brpo.gov.pl/pl/

(dostêp: 15.02.2022).

7 https://nil.org.pl/

(dostêp: 15.02.2022).

8 Dz. Urz. MS.2021.239.

9 https://www.gov.pl/web/

(dostêp: 15.02.2022).

10 https://nil.org.pl/

(dostêp: 15.02.2022).
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gania osób, których zachowanie nosi znamiona bezpoœredniego

zagro¿enia dla zdrowia publicznego lub zdrowia innych osób.

Minister sprawiedliwości powołał

Instytut Ekspertyz Medycznych

M
oc¹ zarz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci8 i jako insty-

tucja jemu podleg³a od 1 stycznia 2022 r. rozpocz¹³ dzia-

³alnoœæ Instytut Ekspertyz Medycznych w £odzi. Ma prowa-

dziæ badania naukowe i prace rozwojowe oraz opracowywaæ

ekspertyzy i wydawaæ opinie z zakresu nauk medycznych. Jako

cel dzia³alnoœci instytutu wskazano  usprawnienie procesu opi-

niowania s¹dowo-lekarskiego i przeciwdzia³anie przewlek³o-

œci postêpowañ w sprawach karnych i cywilnych wynikaj¹cej

z niedostatecznej liczby podmiotów opiniuj¹cych i lekarzy bie-

g³ych z dziedziny medycyny oraz wydawaniu opinii nieprzy-

datnych w prowadzonych postêpowaniach. Praca instytutu ma

w szczególnoœci polegaæ na analizie przyczyn b³êdów medycz-

nych w ró¿nych dziedzinach medycyny oraz uwarunkowañ or-

ganizacyjnych maj¹cych wp³yw na zaistnia³e nieprawid³owo-

œci, opracowywaniu standardów medycznych, prowadzeniu

konsultacji i szkoleñ dla sêdziów, prokuratorów, funkcjonariu-

szy Policji i S³u¿by Wiêziennej, organizowaniu szkoleñ dla le-

karzy bieg³ych. Przy ustalaniu wynagrodzenia za wykonanie

opinii zleconych przez uprawnione organy w postêpowaniu

cywilnym i karnym instytut stosowaæ bêdzie obowi¹zuj¹ce

w tych postêpowaniach przepisy w sprawie okreœlenia stawek

wynagrodzenia bieg³ych. Prowadzeniem analiz w zakresie przy-

czyn b³êdów medycznych maj¹ siê natomiast zajmowaæ jego

etatowi pracownicy naukowi, którzy wy³onieni zostan¹ w kon-

kursie. Instytutem kieruje dyrektor powo³ywany przez ministra

sprawiedliwoœci, a organem stanowi¹cym i doradczym instytu-

tu jest rada naukowa, w której sk³ad wchodz¹ osoby wybrane

przez ministra sprawiedliwoœci oraz pracowników instytutu.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwoœci9 dzia-

³alnoœæ instytutu przyczyni siê do pozyskania chêtnych do pe³-

nienia  funkcji bieg³ych, a czas tych postêpowañ, które wyma-

gaj¹ ich opinii, ulegnie skróceniu.

Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e kwestia bieg³ych s¹dowych, nie tylko

z zakresu nauk medycznych, jest jednym z najwiêkszych pro-

blemów polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Niskie wyna-

grodzenia za przygotowanie opinii i stawiennictwo w s¹dzie

powoduj¹, ¿e sta³ych bieg³ych s¹dowych i chêtnych do podjê-

cia tej funkcji jest niewielu. W rezultacie sprawy, w których

konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii bieg³ego,

trwaj¹ bardzo d³ugo, a jakoœæ sporz¹dzanych opinii nie za-

wsze jest wystarczaj¹ca. Do inicjatywy ministra sprawiedli-

woœci powo³ania wspomnianego instytutu, którego jednym

z deklarowanyych celów jest poprawa sytuacji w wymiarze

sprawiedliwoœci, nale¿y jednak zg³osiæ szereg zastrze¿eñ, co

trafnie i szczegó³owo wskazano w stanowisku Naczelnej Rady

Lekarskiej nr 2/22/VIII.10 Podkreœlono w nim, ¿e mo¿liwoœæ

korzystania przez s¹dy i prokuratury z opinii sporz¹dzonych

przez bieg³ych lekarzy posiadaj¹cych wysokie kwalifikacje,

doœwiadczenie zawodowe i nienagann¹ postawê etyczn¹ sta-

nowi kluczowy element prawa obywateli do s¹du oraz do roz-

poznania ich spraw w rozs¹dnym terminie.

Zarz¹dzenie ministra sprawiedliwoœci o powo³aniu Instytutu

Ekspertyz Medycznych nie okreœla ¿adnych konkretnych

wymagañ wobec lekarzy, którzy maj¹ sporz¹dzaæ opinie

w ramach dzia³alnoœci instytutu, chocia¿by dotycz¹cych po-

siadania specjalizacji lub odpowiedniego sta¿u pracy. Ponie-

wa¿ opinie bêd¹ wydawane w imieniu instytutu i podpisywa-

ne przez jego dyrektora, mo¿e okazaæ siê, ¿e konkretne dane

o autorze opinii nie bêd¹ stronom znane. Instytut jest przy

tym jednostk¹ finansowan¹ w ca³oœci przez Ministerstwo Spra-

wiedliwoœci, a wobec faktu, ¿e minister sprawiedliwoœci jest

zarazem prokuratorem generalnym, mo¿e zdarzaæ siê, ¿e opi-

nie na zlecenie prokuratury bêd¹ wydawali pracownicy jed-

nostki bud¿etowej ministerstwa, co rodziæ bêdzie w¹tpliwo-

œci odnoœnie do ich niezale¿noœci. Zastrze¿enia budzi tak¿e

powierzenie instytutowi opracowywania standardów medycz-

nych, co powinno byæ zadaniem niezale¿nych towarzystw na-

ukowych, oraz okreœlenie jego g³ównego celu jako analizy przy-

czyn b³êdów pope³nianych przez lekarzy w czasie, kiedy trwaj¹

prace nad wprowadzeniem systemu no-fault. �
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Wostatnim roku w roli rzecznika uczestniczy³am
w kilku postêpowaniach s¹dowych dotycz¹cych
mo¿liwoœci skorzystania przez lekarzy sta¿ystów,

którzy ukoñczyli sta¿, z preferencyjnej sk³adki ZUS w przypad-
ku kontynuacji wspó³pracy po otwarciu dzia³alnoœci gospodar-
czej w tym samym podmiocie leczniczym, w którym sta¿ ten
odbywali. Poniewa¿ przeprowadzone przeze mnie rozmowy
z ZUS nie przynios³y oczekiwanego rezultatu, postanowi³am
wesprzeæ lekarzy dentystów, których problem ten szczególnie
dotyczy i którzy chcieli wst¹piæ na drogê s¹dow¹, zarówno po-
magaj¹c im w sporz¹dzaniu wniosku o interpretacjê indywidu-
aln¹, jak i w postêpowaniu s¹dowym. Dwie sprawy zakoñczy³y
siê pomyœlnie, kolejne s¹ w toku. Poni¿ej przedstawiam ko-
rzystn¹ dla lekarza dentysty interpretacjê s¹du w tej sprawie:

,,Zgodnie za art. 15 ust. 3d ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawo-

dach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2019 r., poz. 537), le-

karz, lekarz dentysta odbywa sta¿ podyplomowy na podsta-

wie umowy o pracê, zawartej na czas okreœlony, w celu

przygotowania zawodowego obejmuj¹cego realizacjê progra-

mu sta¿u podyplomowego, z zastrze¿eniem ust. 7a. Literalne

brzmienie tego przepisu wskazuje, ¿e celem sta¿u podyplomo-

wego jest realizacja programu sta¿u. Podstaw¹ odbywania

sta¿u podyplomowego jest umowa o pracê na czas okreœlony

w celu przygotowania zawodowego obejmuj¹cego realizacjê

programu sta¿u podyplomowego.

Szczegó³owe rodzaje zajêæ teoretycznych i praktycznych oraz okres

trwania szkoleñ dla lekarza dentysty okreœla program sta¿u po-

dyplomowego lekarza dentysty stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do roz-

porz¹dzenia ministra zdrowia z 26 wrzeœnia 2012 r. w sprawie

sta¿u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2012,

poz. 1082). W za³¹czniku tym okreœlono równie¿ cele sta¿u.

W przypadku lekarza dentysty celem tym jest pog³êbienie wiedzy

teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umie-

jêtnoœci, jako przygotowanie lekarza dentysty do samodzielnego

wykonywania zawodu. Ponadto, zgodnie z tym za³¹cznikiem, le-

karz sta¿ysta ma obowi¹zek zrealizowaæ program sta¿u, który

sk³ada siê z oœmiu sta¿y cz¹stkowych: z zakresu stomatologii za-

chowawczej, stomatologii dzieciêcej, chirurgii stomatologicznej,

F
o

t.
 K

. 
B

a
rt

y
z
e

l

IZBA DLA LEKARZY

Interwencje
rzecznika praw lekarza
MONIKA POTOCKA

rzecznik praw lekarza

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.).

protetyki stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji, ratow-

nictwa medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz pra-

wa medycznego. Ukoñczenie sta¿u podyplomowego jest podstaw¹

do uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

W ocenie s¹du ratio legis regulacji zawartej w art. 18a. usta-

wy z 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-

nych by³o wyeliminowanie sytuacji celowego zwolnienia

z pracy lekarza przez pracodawcê, który – maj¹c mo¿liwoœæ

zast¹pienia owego lekarza inn¹ osob¹ zdoln¹ do wykonania

tego samego zakresu czynnoœci – uwalnia³by siê od p³acenia

sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne pracownika.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zgodnie z art. 22 §1 k.p. przez nawi¹za-

nie stosunku pracy pracownik zobowi¹zuje siê do wykonywa-

nia okreœlonego rodzaju czynnoœci na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez

pracodawcê, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wy-

nagrodzeniem. Definicja ta oznacza równie¿, ¿e stosunek pra-

cy to trwa³a i dobrowolna wiêŸ prawna ³¹cz¹ca pracownika

i pracodawcê. Obowi¹zkiem pracodawcy, wynikaj¹cym z na-

wi¹zana stosunku pracy, jest wyp³acanie pracownikowi wyna-

grodzenia. Natomiast umowa o pracê w ramach sta¿u podyplo-

mowego zawierana jest na podstawie skierowania przez

wojewodê do okreœlonej jednostki organizacyjnej ze wskaza-

niem trybu i okresu jego odbywania. Ponadto wynagrodzenie

wynikaj¹ce z takiej umowy finansowane by³o z bud¿etu pañ-

stwa. Sta¿ysta podejmuje jedynie czynnoœci w ramach progra-

mu okreœlonego ustawowo, a sta¿ podyplomowy jest tylko eta-

pem w karierze zawodowej lekarza.

S¹d uzna³ za prawid³owe stanowisko zawarte we wniosku le-

karza o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie pra-

wa do ustalenia podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie

spo³eczne w zadeklarowanej kwocie, nie ni¿szej ni¿ 30 proc.

kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24

miesiêcy od dnia podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej. Walka

o nasze prawa przynios³a zatem pozytywny rezultat, zachê-

cam wiêc wszystkich, którzy s¹ w podobnej sytuacji, do zg³a-

szania siê do mojego biura po pomoc. �
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OBWIESZCZENIE OKW

1) Ananicz Aleksander lekarz K9/148 Lekarze m. Radom (A)

2) Anio³-Strzy¿ewska Krystyna lekarz K9/072 Lekarze dzielnic Bielany i ¯oliborz m.st. Warszawa

3) Balcerzak Maria lekarz K9/037 Lekarze Centrum Rehabilitacji ATTIS w Warszawie

4) Batycki Krzysztof lekarz K9/146 Lekarze Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
oraz lekarze m. Radom

5) Biliñska Natalia lekarz K9/008 Lekarze Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

6) Bobek-Pstrucha Ewelina lekarz K9/075 Lekarze OIL m.st. Warszawa (A)

7) Bociañski Wojciech lekarz K9/075 Lekarze OIL m.st. Warszawa (A)

8) Bogucki Arkadiusz lekarz K9/021 Lekarze Szpitala Miêdzyleskiego (A)

9) Bogucki £ukasz lekarz K9/046 Lekarze Szpitala przy ul. Kopernika w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Œródmieœcie m.st. Warszawa

10) Bohdziewicz Marek lekarz K9/136 Lekarze powiatu m. Ostro³êka i powiatu ostro³êckiego

11) Borkowska-Paczu³a Katarzyna lekarz K9/075 Lekarze OIL m.st. Warszawa (A)

12) Browarek Aldona lekarz K9/050 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (B)

13) Budny Joachim lekarz K9/121 Lekarze Centrum, Szpitala i Poradni Zdrowia Psychicznego
Drewnica i lekarze powiatu wo³omiñskiego

14) Cerañski W³odzimierz lekarz K9/091 Z³oty Wiek – Lekarze m.st. Warszawa (A)

15) Chmielewska Katarzyna lekarz K9/017 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (A)

16) Cyran Maciej lekarz K9/001 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (A)

17) Depo Danuta lekarz dent. K9/195 Lekarze dentyœci – Radom – okolice

18) Domaszewski Micha³ lekarz K9/077 Lekarze OIL m.st. Warszawa (C)

19) Drobniak Artur lekarz K9/012 Lekarze Szpitala przy ul. Karowej w Warszawie i  lekarze WUM

20) Flakowski Rafa³ lekarz dent. K9/161 Lekarze dentyœci dzielnic Bemowo, W³ochy i Ursus m.st. Warszawa

21) Gêbska-Kuczerowska Anita lekarz K9/078 Lekarze OIL m.st. Warszawa (D)

22) Gielata Alicja lekarz K9/017 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (A)

23) Golicka Dorota lekarz K9/062 Lekarze SZPZLO Warszawa-¯oliborz

24) Gontkiewicz Micha³ lekarz K9/133 Lekarze powiatu p³oñskiego

25) Góra Jaros³aw lekarz K9/050 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (B)

26) Górski Adam lekarz K9/069 Lekarze dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa

27) Grabska Joanna lekarz K9/078 Lekarze OIL m.st. Warszawa (D)

28) Grochowski Rados³aw lekarz K9/034 Lekarze Szpitala Praskiego w Warszawie

Obwieszczenie nr 5/2022/VIII

Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 18 lutego 2022 r.

o wynikach wyborów delegatów przeprowadzonych w kolejnej turze wyborów delegatów

na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–2026

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342)  oraz §45 ust. 1 Regulaminu
wyborów, bêd¹cego za³¹cznikiem do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
z 14 lipca 2016 r.), oraz na podstawie uchwa³y nr 72/2022/VIII Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z 18 lutego 2022 r. w sprawie potwierdzenia wyników g³osowania i wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–2026 w kolejnej turze wyborów obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
W wyniku wyborów, przeprowadzonych w 75 rejonach wyborczych utworzonych na obszarze dzia³ania Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie, na delegatów na Okrêgowy Zjazd lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
IX kadencji 2022–2026 w kolejnej turze wyborów zostali wybrani:
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OBWIESZCZENIE OKW

29) Gut Grzegorz lekarz K9/016 Lekarze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (B)

30) Gutkowska Karolina lekarz K9/012 Lekarze Szpitala przy ul. Karowej w Warszawie i  lekarze WUM

31) Hawry³kiewicz Iwona lekarz K9/078 Lekarze OIL m.st. Warszawa (D)

32) Hoffman Bo¿ena lekarz dent. K9/166 Lekarze dentyœci dzielnicy Œródmieœcie m.st. Warszawa (A)

33) Ho³ubek Adam lekarz K9/001 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (A)

34) Jagielska Anna lekarz K9/016 Lekarze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (B)

35) Jag³owska-Pietraszek Aleksandra lekarz K9/123 Lekarze Szpitala w Tworkach i lekarze powiatu pruszkowskiego

36) Jankowska Magdalena lekarz K9/008 Lekarze Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

37) Jatkiewicz Anna lekarz K9/017 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (A)

38) Jerczak Bartosz lekarz K9/001 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (A)

39) Kiciak Magdalena lekarz K9/147 Lekarze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

40) Kocur-Jakubik Paulina lekarz K9/154 Lekarze powiatów lipskiego, zwoleñskiego i radomskiego

41) Kosson Dariusz lekarz K9/013 Lekarze UCZKiN i lekarze WUM

42) Kossut Adam lekarz K9/073 Lekarze dzielnic Ochota, Bemowo, W³ochy i Ursus m.st. Warszawa

43) Kowalczyk Arkadiusz lekarz K9/014 Lekarze Szpitala Okulistycznego WUM
i innych szpitali okulistycznych m.st. Warszawa oraz lekarze WUM

44) Kowalska Justyna lekarz K9/014 Lekarze Szpitala Okulistycznego WUM
i innych szpitali okulistycznych m.st. Warszawa oraz lekarze WUM

45) Kowalski Marcin lekarz K9/080 Lekarze OIL m.st. Warszawa (F)

46) Krawiec £ukasz lekarz K9/002 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (B)

47) Kuliñski Artur lekarz K9/106 Lekarze Szpitala Powiatowego w Otwocku i lekarze m. Otwock

48) Kuszyñski Robert lekarz K9/107 Lekarze Szpitala Chorób P³uc i GruŸlicy oraz lekarze m. Otwock

49) Kwaczyñski Marek lekarz K9/149 Lekarze m. Radom (B)

50) Kwitkiewicz Grzegorz lekarz dent. K9/187 Lekarze dentyœci powiatu warszawskiego zachodniego

51) Lesak Danuta lekarz dent. K9/182 Lekarze dentyœci powiatów legionowskiego i nowodworskiego

52) Lewandowicz Andrzej lekarz K9/066 Lekarze SZPZLO Warszawa-Praga Po³udnie
oraz SZPZLO Warszawa-Wawer

53) £odyga Ma³gorzata lekarz K9/029 Lekarze Instytutu Kardiologii w Aninie (A)

54) Madejek Robert lekarz K9/123 Lekarze Szpitala w Tworkach i lekarze powiatu pruszkowskiego

55) Makowska Gra¿yna lekarz K9/031 Lekarze Szpitala Bielañskiego w Warszawie (A)

56) Matuszewski Micha³ lekarz K9/003 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (C)

57) Mazur Dorota lekarz K9/050 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (B)

58) Michalczyk £ukasz lekarz K9/034 Lekarze Szpitala Praskiego w Warszawie

59) Miczorek Swiet³ana lekarz K9/062 Lekarze SZPZLO Warszawa-¯oliborz

60) Mikaszewska-Sokolewicz lekarz K9/013 Lekarze UCZKiN i lekarze WUM
Ma³gorzata

61) Mi³oñska-Pego Beata lekarz K9/020 Lekarze Szpitala Bródnowskiego (B)

62) Molenda Ewa lekarz K9/149 Lekarze m. Radom (B)

63) Moniuszko Andrzej lekarz K9/049 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (A)

64) Nowak-Musiej Agnieszka lekarz K9/049 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (A)

65) Nowocieñ Jakub lekarz K9/027 Lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów w Warszawie (B)

66) Nowocieñ Maciej lekarz K9/027 Lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów w Warszawie (B)

67) Odziemska Hanna lekarz K9/083 Lekarze OIL m.st. Warszawa (I)

68) Okniñski Antoni lekarz K9/002 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (B)
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69) Olizarowski Grzegorz lekarz K9/083 Lekarze OIL m.st. Warszawa (I)

70) Paluch £ukasz lekarz K9/105 Lekarze Szpitala im. Grucy w Otwocku

71) Pieczyñski Aleksander lekarz K9/154 Lekarze powiatów lipskiego, zwoleñskiego i radomskiego

72) Pogorzelski Micha³ lekarz K9/002 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (B)

73) Pok³adnik Joanna lekarz K9/024 Lekarze Centrum Onkologii w Warszawie (B)

74) Popis-Witkowska Anna lekarz dent. K9/195 Lekarze dentyœci – Radom – okolice

75) Putz Jacek lekarz K9/085 Lekarze OIL m.st. Warszawa (K)

76) Rajpert Ksawery lekarz K9/024 Lekarze Centrum Onkologii w Warszawie (B)

77) Rusak Dariusz lekarz K9/049 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (A)

78) Sarwiñski Krzysztof lekarz K9/032 Lekarze Szpitala Bielañskiego w Warszawie (B)

79) Sawicki Rafa³ lekarz K9/003 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (C)

80) Siemieniuk Dawid lekarz K9/020 Lekarze Szpitala Bródnowskiego (B)

81) Sikora-Szczêœniak Dobros³awa lekarz K9/153 Lekarze RCO, Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu
oraz powiatów przysuskiego i szyd³owieckiego

82) Sikorski Adam lekarz K9/057 Lekarze CM Damiana, CM FCM, CM Pu³awska, CM Multimed,
CM Polmed w Warszawie (A)

83) Skrzypczak Jan lekarz K9/086 Lekarze OIL m.st. Warszawa (L)

84) Sobowska-Strzeszkowska Anna lekarz K9/086 Lekarze OIL m.st. Warszawa (L)

85) Spa³ek Mateusz lekarz K9/024 Lekarze Centrum Onkologii w Warszawie (B)

86) Staszewski Andrzej lekarz dent. K9/195 Lekarze dentyœci – Radom – okolice

87) Stêpniewski Karol lekarz K9/150 Lekarze m. Radom (C)

88) Szatanek Mateusz lekarz K9/147 Lekarze Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

89) Szatanek Mieczys³aw lekarz K9/150 Lekarze m. Radom (C)

90) Szpinda £ukasz lekarz K9/003 Lekarze Centralnego Szpitala MSWiA (C)

91) Tomaszkiewicz Ryszard lekarz K9/090 Z³oty Wiek – Lekarze m.st. Warszawa oraz Domu Lekarza Seniora

92) Truszewski Piotr lekarz K9/120 Lekarze Szpitala w Radzyminie,
SPZZOZ w Radzyminie i  lekarze powiatu wo³omiñskiego

93) Ulatowska Agata lekarz K9/133 Lekarze powiatu p³oñskiego

94) Wachnik-Rychlicka Olga lekarz K9/123 Lekarze Szpitala w Tworkach i lekarze powiatu pruszkowskiego

95) Wielopolska Ma³gorzata lekarz K9/107 Lekarze Szpitala Chorób P³uc i GruŸlicy oraz lekarze m. Otwock

96) Wiraszka Robert lekarz K9/153 Lekarze RCO, Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu
oraz powiatów przysuskiego i szyd³owieckiego

97) W³odarczyk-Mosio³ek Beata lekarz dent. K9/194 Lekarze dentyœci m. Radom (B)

98) Wojdyñska Zuzanna lekarz K9/021 Lekarze Szpitala Miêdzyleskiego (A)

99) Wolny Rafa³ lekarz K9/030 Lekarze Instytutu Kardiologii w Aninie (B)

100) Zakrzewski Jakub lekarz K9/105 Lekarze Szpitala im. Grucy w Otwocku

101) Zaniewska-Ch³opik Urszula lekarz K9/031 Lekarze Szpitala Bielañskiego w Warszawie (A)

§2
1. W 18 rejonach wyborczych uznano wybory za niewa¿ne

z powodu braku spe³nienia wymogu kworum wyborczego
zgromadzenia wyborczego.

2. Lista rejonów, o których mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik
nr 1 do obwieszczenia*.

§3
Niniejsze obwieszczenie podlega niezw³ocznej publikacji
w biuletynie Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Mie-
siêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie lek. dent. Ewa Miêkus-P¹czek
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OBWIESZCZENIE OKW

1) Aluchna Marcin lekarz dent. K9/156 Lekarze dentyœci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2) Biliñski Jaros³aw lekarz K9/004 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

3) Bornsztajn Mateusz lekarz K9/041 Lekarze Szpitala przy ul. Niek³añskiej w Warszawie
oraz lekarze Stacji Krwiodawstwa w Warszawie

4) Che³stowski Waldemar lekarz K9/139 Lekarze powiatu wyszkowskiego

5) Czubak-Adamus Klara lekarz K9/118 Lekarze Szpitala STOCER w Konstancinie, CKR w Konstancinie
i lekarze powiatu piaseczyñskiego

6) Danielska-Klimek Maria lekarz K9/122 Lekarze Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie
i lekarze powiatu legionowskiego

7) Dobies-Krzeœniak Barbara lekarz K9/043 Lekarze Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

8) Dobrowolska Maria lekarz K9/040 Lekarze Szpitala Chorób ZakaŸnych w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Wola m.st. Warszawy

9) Doczekalski Pawe³ lekarz K9/028 Lekarze poradni MON: CePeLek, Pracowników Wojska
w Warszawie, WAT, WIL oraz lekarze m.st. Warszawy

10) Dybowski Dariusz lekarz K9/122 Lekarze Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie
i lekarze powiatu legionowskiego

11) Flaga-£uczkiewicz Magdalena lekarz K9/054 Lekarze Szpitala Nowowiejska, CM Dialog, CM Psychomedic
i lekarze przychodni psycholog.-psychiatr.

12) Ga³ecka Ewa lekarz K9/138 Lekarze powiatów przasnyskiego i makowskiego

13) G³ogowski Micha³ lekarz K9/026 Lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów
w Warszawie (A)

14) Grabczan Wojciech lekarz K9/039 Lekarze Instytutu GruŸlicy i Chorób P³uc w Warszawie

15) Hanus-Durlej Katarzyna lekarz K9/036 Lekarze Szpitala CMKP im. Or³owskiego w Warszawie,
CMKP w Warszawie oraz PAN w Warszawie

16) Herbet Aleksandra lekarz K9/026 Lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów
w Warszawie (A)

17) Herman Krzysztof lekarz K9/047 Lekarze Szpitala przy ul. ¯elaznej w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Wola m.st. Warszawa

18) Huzior Leszek lekarz K9/065 Lekarze SZPZLO Warszawa-Ochota
oraz SZPZLO Warszawa-Bemowo-W³ochy

19) Imiela Tomasz lekarz K9/044 Lekarze Szpitala Grochowskiego w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawa

20) Jankowska Maria lekarz K9/025 Lekarze Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

21) Jankowski Krzysztof lekarz K9/011 Lekarze Szpitala Klinicznego Dzieci¹tka Jezus
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

22) Jankowski £ukasz lekarz K9/010 Lekarze Szpitala Klinicznego Dzieci¹tka Jezus
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

23) Jarecka-Dobroñ Aleksandra lekarz K9/117 Lekarze Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
i lekarze powiatu nowodworskiego

24) Jasiñski Roman lekarz K9/038 Lekarze Szpitala Wolskiego w Warszawie

25) Jêdrychowski Tomasz lekarz K9/130 Lekarze Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

26) Kaczorowski £ukasz lekarz K9/035 Lekarze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

27) Kawenka Tomasz lekarz K9/044 Lekarze Szpitala Grochowskiego w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Praga Po³udnie m.st. Warszawa

W uzupe³nieniu opublikowanego na poprzednich stronach obwieszczenia przypominamy, ¿e w pierwszej turze

wyborów delegatami na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji

2022–2026 zostali wybrani:
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28) Klimkowska-Misiak Marta lekarz dent. K9/188 Lekarze dentyœci powiatów ciechanowskiego, m³awskiego,
p³oñskiego, pu³tuskiego i ¿uromiñskiego

29) Kluka Olga Iwona lekarz K9/033 Lekarze Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

30) Koœnik Artur lekarz K9/005 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

31) Kowalczuk Jan lekarz K9/041 Lekarze Szpitala przy ul. Niek³añskiej w Warszawie
oraz lekarze Stacji Krwiodawstwa w Warszawie

32) Kraœniej-Dêbkowska Agnieszka lekarz K9/025 Lekarze Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

33) Kuchta Piotr lekarz dent. K9/191 Lekarze dentyœci powiatów miñskiego i garwoliñskiego

34) Kwitkiewicz Justyna lekarz dent. K9/157 Lekarze dentyœci Mazowieckiego Centrum Stomatologii
oraz lekarze dentyœci OIL m.st. Warszawa

35) Latoszek-Banasiak El¿bieta lekarz dent. K9/183 Lekarze dentyœci powiatu otwockiego

36) Leœniak-Trzeœniewska Agnieszka lekarz dent. K9/193 Lekarze dentyœci m. Radom (A)

37) £ojek Jaros³aw lekarz dent. K9/190 Lekarze dentyœci powiatów ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego

38) Machowicz Rafa³ lekarz K9/007 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (D)

39) Machowski Micha³ lekarz K9/010 Lekarze Szpitala Klinicznego Dzieci¹tka Jezus
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

40) Madej Krzysztof lekarz K9/006 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (C)

41) Magdziarz-Miller Magdalena lekarz K9/036 Lekarze Szpitala CMKP im. Or³owskiego w Warszawie,
CMKP w Warszawie oraz PAN w Warszawie

42) Makuch Krzysztof lekarz K9/065 Lekarze SZPZLO Warszawa-Ochota
oraz SZPZLO Warszawa-Bemowo-W³ochy

43) Ma³kiewicz El¿bieta lekarz dent. K9/168 Lekarze dentyœci dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

44) Ma³kiewicz Konrad lekarz dent. K9/168 Lekarze dentyœci dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

45) Matuszak Bart³omiej lekarz dent. K9/185 Lekarze dentyœci powiatu pruszkowskiego

46) Micha³owski Andrzej lekarz K9/026 Lekarze Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów
w Warszawie (A)

47) Mi³oñski Piotr lekarz K9/036 Lekarze Szpitala CMKP im. Or³owskiego w Warszawie,
CMKP w Warszawie oraz PAN w Warszawie

48) Moczyd³owska Marta lekarz K9/028 Lekarze poradni MON: CePeLek, Pracowników Wojska
w Warszawie, WAT, WIL oraz lekarze m.st. Warszawa

49) Mroczek Andrzej lekarz K9/051 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (C)

50) Nekanda-Trepka £adys³aw lekarz K9/098 Z³oty Wiek – lekarze m.st. Warszawa (H)

51) Nowak Maciej lekarz K9/004 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (A)

52) Osiadacz Ma³gorzata lekarz K9/112 Lekarze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

53) Ozierañski Krzysztof lekarz K9/006 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (C)

54) Pachucki Janusz lekarz K9/005 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

55) Paluszek Dariusz lekarz dent. K9/167 Lekarze dentyœci dzielnicy Œródmieœcie m.st. Warszawa (B)

56) Patena Konrad lekarz K9/051 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (C)

57) Pawliszak Piotr lekarz K9/018 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (B)

58) Pi¹tkiewicz Jacek Antoni lekarz K9/060 Lekarze medycyny pracy m.st. Warszawa

59) Piwowarczyk Liliana lekarz dent. K9/191 Lekarze dentyœci powiatów miñskiego i garwoliñskiego
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60) P³oñski Andrzej lekarz K9/038 Lekarze Szpitala Wolskiego w Warszawie

61) Polañski Jerzy lekarz K9/035 Lekarze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie

62) Popowski Wojciech lekarz dent. K9/156 Lekarze dentyœci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

63) Potocka Monika lekarz dent. K9/167 Lekarze dentyœci dzielnicy Œródmieœcie m.st. Warszawa (B)

64) Pruszczyk Katarzyna lekarz K9/045 Lekarze Instytutu Hematologii w Warszawie
oraz lekarze SPZOZ Warszawa-Ursynów m.st. Warszawa

65) Radecki Pawe³ lekarz K9/135 Lekarze Szpitala w Ostro³êce

66) Radwañski Pawe³ lekarz K9/152 Lekarze Szpitala Powiatowego w Grójcu
oraz lekarze powiatów grójeckiego i bia³obrzeskiego

67) Reymond Jerzy lekarz dent. K9/193 Lekarze dentyœci m. Radom (A)

68) Rostkowska Olga lekarz K9/011 Lekarze Szpitala Klinicznego Dzieci¹tka Jezus
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

69) Rudziñska  Teresa lekarz K9/009 Lekarze Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

70) Rych³owska-Pruszyñska lekarz K9/033 Lekarze Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Magdalena

71) Sanocki Marcin lekarz K9/009 Lekarze Dzieciêcego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (B)

72) Siarkiewicz Andrzej lekarz dent. K9/183 Lekarze dentyœci powiatu otwockiego

73) Siergiej Ma³gorzata lekarz K9/056 Lekarze Szpitala przy ul. Madaliñskiego w Warszawie
oraz lekarze m.st. Warszawa

74) Skar¿yñski Henryk lekarz K9/114 Lekarze Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu
i lekarze powiatu pruszkowskiego

75) Skomska-Pawliszak Ma³gorzata lekarz K9/018 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (B)

76) Sobiech Piotr lekarz dent. K9/156 Lekarze dentyœci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

77) Sowiñski Jacek lekarz K9/118 Lekarze Szpitala STOCER w Konstancinie, CKR w Konstancinie
i lekarze powiatu piaseczyñskiego

78) Stañczak Ryszard lekarz K9/111 Lekarze Szpitala Powiatowego w Wo³ominie

79) Stopiñski Marek lekarz K9/112 Lekarze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

80) Sulma-Urban Bo¿ena lekarz dent. K9/185 Lekarze dentyœci powiatu pruszkowskiego

81) Szarla Anna lekarz K9/018 Lekarze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (B)

82) Szoszkiewicz Micha³ lekarz K9/042 Lekarze Szpitala przy ul. Barskiej w Warszawie
oraz lekarze dzielnicy Ochota m.st. Warszawa

83) Targowski Micha³ lekarz K9/065 Lekarze SZPZLO Warszawa-Ochota
oraz SZPZLO Warszawa-Bemowo-W³ochy

84) Tatar Arkadiusz lekarz K9/051 Lekarze Luxmed, Magodent oraz CM Carolina w Warszawie (C)

85) Tetera Ma³gorzata lekarz K9/152 Lekarze Szpitala Powiatowego w Grójcu
oraz lekarze powiatów grójeckiego i bia³obrzeskiego

86) Topolska-Kotulecka Mery lekarz dent. K9/185 Lekarze dentyœci powiatu pruszkowskiego

87) Twardziak-Romanowska Monika lekarz K9/135 Lekarze Szpitala w Ostro³êce

88) Winciunas Piotr Artur lekarz K9/059 Lekarze ZUS, NFZ, MZ, MEiN, NIZP-PZH-I¯i¯
oraz lekarze m.st. Warszawa

89) Zarachowicz Ma³gorzata lekarz K9/045 Lekarze Instytutu Hematologii w Warszawie
oraz lekarze SPZOZ Warszawa-Ursynów m.st. Warszawa

90) Zawadka Mateusz lekarz K9/007 Lekarze Centralnego Szpitala Klinicznego
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM (D)

OBWIESZCZENIE OKW

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2022 (323)52  



Fundacja Pro Seniore, 02-512 Warszawa, ul. Pu³awska 18, tel.: 22-542-83-30, e-mail: proseniore@oilwaw.org.pl

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 3/2022 (323)   53



WSPOMNIENIA

Eleonora Czerpiñska-Gajek
(1927–2022)

W czasie okupacji hitlerowskiej, od paŸ-
dziernika 1942 do wrzeœnia 1944 r.,
nale¿a³a do AK. W wieku 17 lat bra³a
udzia³ w Powstaniu Warszawskim
jako ³¹czniczka sanitariuszka Zgrupo-
wania „Kryska” – na Górnym Czer-
niakowie i w Œródmieœciu.

Od 1952 do 1963 r. pracowa³a jako lekarz internista w po-
wszechnej s³u¿bie zdrowia w szpitalu i pogotowiu w ¯yrar-
dowie. Od 1963 do 1990 r. by³a lekarzem Kolejowej S³u¿by
Zdrowia, w latach 1982–1990 pe³ni³a funkcjê naczelnego dy-
rektora Kolejowej S³u¿by Zdrowia. W tym okresie Kolejowa
S³u¿ba Zdrowia reprezentowa³a najwy¿szy poziom wœród
s³u¿b opieki zdrowotnej w Polsce i zagranic¹ – zarówno pod
wzglêdem kwalifikacji lekarzy oraz personelu medycznego,
jak i wyposa¿enia technicznego placówek medycznych. W tym
okresie zosta³ zakupiony zagranic¹ jeden z pierwszych w Pol-

sce tomografów komputerowych – urz¹dzenie oddano do u¿yt-
ku w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Miêdzylesiu w kwiet-
niu 1990 r.

W centrum uwagi dr Eleonory Gajek, gdy pracowa³a na
stanowisku naczelnego dyrektora Kolejowej S³u¿by Zdro-
wia, sta³o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej
wszystkim pracownikom kolei. Jej gabinet by³ otwarty dla
wszystkich kolejarzy, bez wzglêdu na wykonywan¹ pracê
czy pozycjê w hierarchii administracyjnej. By³a lekark¹
z powo³ania, przede wszystkim dbaj¹c¹ o dobro pacjen-
tów. Zawsze cieszy³a siê du¿ym uznaniem wspó³pracow-
ników i pacjentów. 

Nale¿a³a do Sekcji Medycyny Komunikacyjnej Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego. Wspania³y cz³owiek i lekarz. 

 Dr Krystyna Podgórska-Baraniecka

Naszej Kole¿ance
El¿biecie Latoszek-Banasiak

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

 Brata

 sk³ada Dariusz Paluszek,
wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów,

oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów.

Elu,

w tych trudnych dla Ciebie chwilach

jesteœmy z Tob¹.

Dr Ewie Miêkus-P¹czek

wyrazy szczerego wspó³czucia i s³owa otuchy
z powodu œmierci

Taty

sk³ada £ukasz Jankowski,
prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie,

i Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Z g³êbokim smutkiem zawiadamiamy,
¿e 6 lutego 2022 r. odesz³a od nas

œp.

dr Stefania Agnieszka Steckiewicz
(z domu Korniluk)

Wspania³y lekarz,
by³a ordynator Kliniki Neurologii
 Centralnego Szpitala Klinicznego

MSWiA w Warszawie.

 Wspó³pracownicy, kole¿anki i koledzy

Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

prof. dr. hab. n. med.

Leszka W³adys³awa Krysta

¿o³nierza Powstania Warszawskiego ps. „Wirski”
wspania³ego lekarza,

specjalisty z zakresu chirurgii szczêkowo-twarzowej,
nauczyciela akademickiego.

¯egnamy Cz³owieka niezwykle zaanga¿owanego
w walkê o Polskê i œrodowisko medyczne.

Rodzinie, Bliskim i Przyjacio³om
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³ada

Dariusz Paluszek, wiceprezes
Okrêgowej Rady Lekarskiej ds. lekarzy dentystów,

 oraz Komisja ds. Lekarzy Dentystów.
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Uchwa³a nr 4/R-VIII/22

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

z 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wydatkowania kwoty do 270 000 z³ brutto

w celu organizacji

XLIII Sprawozdawczo-Wyborczego

Okrêgowego Zjazdu Lekarzy

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

im. prof. Jana Nielubowicza

Na podstawie art. 25 pkt 10 Ustawy z 2 grudnia 2009 r. 

o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.), w zw.

z art. 14hb Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³a-

niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaŸnych

oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2021 r.,

poz. 2095) – uchwala siê, co nastêpuje:

§1

1. Wyra¿a siê zgodê na wydatkowanie œrodków finansowych

w wysokoœci do 270 000 z³ (s³ownie: dwieœcie siedem-

dziesi¹t tysiêcy z³otych 00/100) brutto w celu organizacji

XLIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okrêgowego Zjazdu

Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof.

Jana Nielubowicza.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyasygnowana zosta-

nie z bie¿¹cych œrodków Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie.

§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê prezesowi Okrêgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie oraz skarbnikowi Okrêgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie.

§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Prezes ORL w Warszawie £ukasz Jankowski,

sekretarz ORL w Warszawie Marta Moczyd³owska

BIULETYN ORL

Sprzedam wyposa¿enie likwidowanej przychodni: USG Voluson, USG Siemens, KTG, wideokolposkop i sprzêt drobny.

Sprzêt regularnie przegl¹dany i serwisowany. W przypadku zainteresowania proszê o kontakt – tel.: 601-395-488.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○OGŁOSZENIE

Rekolekcje wielkopostne dla środowisk medycznych

W tym  roku rekolekcje wielkopostne odbędą się
17–19 marca

w kościele Sióstr Wizytek
przy Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie.

Rozpoczną się każdego dnia mszą św. o godz. 18.00.

Nauki wygłosi siostra prof. Barbara  Chyrowicz, kierownik Katedry Etyki KUL.

Ks. Władysław Duda, duszpasterz środowisk medycznych Archidiecezji Warszawskiej
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