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Podejœcie spo³eczeñstwa do zdrowia psychicznego na
szczêœcie siê zmienia. Problemy i choroby psychiczne
przestaj¹ byæ tematem tabu. Zmienia siê równie¿ podej-

œcie do dzieci w tym kontekœcie. Staje siê ono wreszcie powa¿-
ne. Œwiadomoœæ zwiêksza siê, ale niestety system nie jest
w stanie zaspokoiæ potrzeb. Jest bardzo wiele do zrobienia.

Poruszanie problemów psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci
i m³odzie¿y, w mediach i obna¿anie zapaœci, w jakiej ta dzie-
dzina siê znajduje, to niew¹tpliwie s³uszny kierunek. Bior¹c
pod uwagê medialny aspekt, do rozmowy na naszych ³amach
zaprosiliœmy dziennikarza Janusza Schwertnera, którego ar-
tyku³y odbi³y siê szerokim echem. Warto poznaæ jego punkt
widzenia opisywanych zdarzeñ i sytuacji.

Rozmawiamy z lekarzami o brakach kadrowych, niedomo-
gach widzianych od wewn¹trz oddzia³u psychiatrycznego,
o przysz³oœci. Sprawdzamy, jak zdrowie psychiczne dzieci
traktowane by³o na przestrzeni lat.

A jak o nim mówiono, jak powinno siê mówiæ i czy w ogóle
siê powinno? Z dylematami uzewnêtrzniania siê oraz z de-
cyzj¹ o szukaniu fachowej pomocy zmaga siê mnóstwo osób.
Prócz zmian systemowych konieczna jest dalsza edukacja.
Problemy pojawi³y siê, a istniej¹ce pog³êbi³y z powodu pan-
demii. Izolacjê szczególnie dotkliwie odczuli uczniowie. Nie-
³atwo bêdzie naprawiæ szkody przez ni¹ wyrz¹dzone.

Piszemy równie¿ o sytuacji epidemicznej, o tym, co i gdzie dzieje
siê teraz, m.in. o Chinach. Poruszamy równie¿ temat wojny na
Ukrainie. Poœwiêciliœmy jej niemal ca³y kwietniowy numer,

RENATA JEZIÓ£KOWSKA
redaktor naczelna

Dramat
Tym jednym słowem można określić stan psychiatrii dziecięcej

w Polsce. System wobec dzieci potrzebujących wsparcia

psychicznego, terapii jest po prostu bezduszny. Najmłodszym

z okazji Dnia Dziecka powinniśmy życzyć zdrowia, z podkreśleniem zdrowia psychicznego.

Dlatego w czerwcowym numerze „Pulsu” pochylamy się nad dramatem psychiatrii dzieci

i młodzieży. Nad dramatem dzieci, młodzieży, całych rodzin.
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izba-lekarska.pl oilwarszawa oilwarszawa oilwarszawa

w którym zamieœciliœmy wiele wypowiedzi lekarzy. Teraz
publikujemy rozmowê z lekark¹ dentystk¹, która opowiada
o realiach wykonywania swojej pracy w czasach przed wojn¹
i po jej wybuchu.

W rubryce #SPRAWDZAM pod lupê wziêliœmy wskaŸniki
dotycz¹ce finansowania ochrony zdrowia. Publikujemy te¿
aktualnoœci prawnomedyczne. Niezmiennie zachêcamy do
korzystania z pomocy rzecznika praw lekarza i porad praw-
nych w ramach akcji „Prawnik dla lekarza”. Zapraszamy na
szkolenia i imprezy. O tym, ¿e izba organizuje ciekawe wyda-
rzenia, œwiadczy wysoka frekwencja. Kto nie by³ – mo¿e siê-
gn¹æ do naszych relacji i po prostu zapisaæ siê, wzi¹æ udzia³
w kolejnych kursach i spotkaniach. Wielkimi krokami zbli-
¿aj¹ siê równie¿ VI Mazowieckie Spotkania Stomatologicz-
ne. A pod koniec numeru znajd¹ Pañstwo wywiad z lekark¹
pediatr¹, która „po godzinach” jest œpiewaczk¹. To jej sposób
na zachowanie ¿yciowej równowagi.

W poprzednim „Pulsie” by³o sporo o samorz¹dzie – o Okrê-
gowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. W tym numerze zamiesz-
czamy relacjê z Krajowego Zjazdu Lekarzy, podczas którego
na prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zosta³ wybrany dotych-
czasowy szef Okrêgowej Rady Lekarskiej £ukasz Jankowski.

Zachêcam Pañstwa do sprawdzenia, w jakich sprawach leka-
rze z naszej izby wypowiadaj¹ siê w mediach, jak media in-
formuj¹ o dzia³aniach izby. Skrót znajd¹ Pañstwo w rubryce
#W_ETERZE. Zachêcam równie¿ do œledzenia informacji
o pracy izby w mediach spo³ecznoœciowych, zagl¹dania na
nasz¹ stronê internetow¹ i oczywiœcie do czytania „Pulsu”. �
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Kole¿anki
i Koledzy,

£UKASZ JANKOWSKI
prezes NRL,

prezes ORL w Warszawie w latach 2018–2022

DZIŚ I JUTRO

Czas spêdzony w OIL w Warszawie zawsze bêdê
wspomina³ wy³¹cznie pozytywnie. Czujê wielk¹
satysfakcjê, bo uda³o siê sprawiæ, ¿e idea „Izba

dla lekarzy” sta³a siê faktem. Bardzo ciesz¹ docieraj¹ce do
mnie g³osy lekarzy dziêkuj¹cych za izbowe wsparcie, np. praw-
ne i psychologiczne. Organizowaliœmy dla lekarzy szkolenia,
spotkania, imprezy, a dla szerszej grupy odbiorców – w kon-
tekœcie m.in. wizerunku naszego zawodu – kampanie spo³eczne
i konferencje. Wszystko to by³o bardzo potrzebne. Patrz¹c na
te minione cztery lata, widzê samorz¹d aktywny, przyjazny
swoim cz³onkom, wychodz¹cy naprzeciw problemom, bez
wahania zabieraj¹cy g³os w sprawach nas dotycz¹cych.

Wypracowanie tego, co uda³o siê zbudowaæ w OIL w Warsza-
wie, by³o procesem bardzo sprawnym. Oczywiœcie, nie zosta-
³em z tym zadaniem sam. Zawsze mog³em liczyæ na wspó³-
pracowników i mocno zaanga¿owanych lekarzy. Dlatego droga
od pomys³ów do realizacji by³a krótka. Przy tej okazji dziê-
kujê za wszystkie sygna³y p³yn¹ce bezpoœrednio od lekarzy,
którzy wiedzieli, ¿e do izby warto przyjœæ, napisaæ, zadzwo-
niæ, by otrzymaæ pomoc.

Jestem spokojny o OIL w Warszawie, poniewa¿ wci¹¿ bêdzie
tu zespó³ ludzi wk³adaj¹cych serce w swoj¹ samorz¹dow¹ pra-
cê, maj¹cych cele i idee, które s¹ spójne z kierunkiem, w ja-
kim zmierzaliœmy dotychczas. Takich osób przybywa. Takich
osób potrzebujemy w samorz¹dzie jak najwiêcej.

Mój pomys³ na Naczeln¹ Izbê Lekarsk¹ mo¿na okreœliæ ha-
s³em „Samorz¹d przysz³oœci”, czyli samorz¹d opieraj¹cy siê
na s³uchaniu, anga¿owaniu siê i skutecznym dzia³aniu.
W Okrêgowej Izbie Lekarskiej uda³o nam siê zrobiæ du¿o,

to mój ostatni wstępniak w „Pulsie”. Nie żegnam się, mówię do zobaczenia – w Naczelnej Izbie

Lekarskiej, do zobaczenia również w OIL w Warszawie przy okazji przyszłych wspólnych projektów

i działań. Jako prezes Naczelnej Rady Lekarskiej jestem pewien, że przed izbami lekarskimi jest

dobra współpraca. Dziękuję za Państwa zaufanie, za możliwość reprezentowania naszego środo-

wiska najpierw w izbie okręgowej, a obecnie w naczelnej. To ogromny zaszczyt.
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ale w pewnym momencie zabrak³o narzêdzi. Narzêdzia te s¹
w NIL, wiêc za ich pomoc¹ oraz oczywiœcie z pomoc¹ nie-
ocenionego zespo³u lekarzy i wspieraj¹cych nas fachowców
bêdê kontynuowa³ pracê w imieniu i dla naszego œrodowi-
ska. Chodzi tu g³ównie o mo¿liwoœæ wp³ywu na decyden-
tów. Jestem zdania, ¿e silny samorz¹d lekarski powinien mieæ
wp³yw na kwestie dotycz¹cych nas przepisów i pomys³ów.
Silny samorz¹d musi mówiæ g³oœno o tym, co wa¿ne dla re-
prezentowanych przez niego osób, musi wrêcz krzyczeæ, gdy
rozstrzygaj¹ siê sprawy bardzo istotne. „Krzyczeæ” nie musi
oznaczaæ wy³¹cznie negowania, „krzyczeæ” powinno byæ te¿
konstruktywne.

Otwarcie zamierzam dzia³aæ na rzecz wprowadzenia systemu
no-fault. Temat ten, niezwykle wa¿ny dla bezpieczeñstwa
wykonywania naszego zawodu, ale równie¿ dla pacjentów,
jest niezrozumia³y, traktowany powierzchownie, staje siê te¿
przedmiotem manipulacji. Wymaga rzetelnego wyjaœnienia
bêd¹cej jego podstaw¹ idei tym, którzy o naszej sytuacji praw-
nej decyduj¹... No-fault to jeden z moich priorytetów.

Uwa¿am, ¿e dla nas, lekarzy, kluczowe jest bezpieczeñstwo
prawne wynikaj¹ce z regulacji centralnych, ale istotne i po-
mocne jest te¿ wsparcie prawne z ramienia samorz¹du. Dba-
³em o to w OIL, bêdê dba³ tak¿e w NIL.

Jeszcze raz, na ³amach „Pulsu”, dziêkujê wszystkim cz³on-
kom OIL w Warszawie, wszystkim delegatom, cz³onkom rady,
prezydium, osobom dzia³aj¹cym w komisjach, zespo³ach, w³¹-
czaj¹cym siê w ró¿ne formy wspó³pracy z samorz¹dem. Dziê-
kujê pracownikom Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
i ca³ej redakcji miesiêcznika „Puls”. �
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Wymiar pierwszy, skostnia³y system. Oparty na szpi-
talach i oddzia³ach szpitalnych, do których trafiaj¹
– czy te¿ powinni trafiaæ – m³odzi pacjenci w sy-

tuacjach szczególnych kryzysów. Trafiaj¹ wszyscy, bo opieka
ambulatoryjna i ca³a struktura wczesnego wspomagania, opie-
ka psychologiczna nie jest wydolna. Z powodów wieloletnich
zaniedbañ, a pod s³owem „wieloletni” rozumiem nie ostatni¹
dekadê, lecz raczej dwie lub trzy.

Wymiar drugi, czyli rzeczywistoœæ. Popyt na wsparcie zdro-
wia psychicznego rós³ równie¿ od wielu lat, a w ostatnich
dwóch wrêcz eksplodowa³. Mo¿e nie tyle popyt, co realna
potrzeba, czasami nawet nieuœwiadomiona. Jest przecie¿ istot¹
problemu, by interwencja i wsparcie przysz³y wczeœniej, ni¿
pojawia siê realny problem. Na niemal ka¿dej konferencji,
poœwiêconej zdrowiu publicznemu oraz systemowi ochrony
zdrowia, kwestie zdrowia psychicznego dzieci i m³odzie¿y
(zdrowia psychicznego w ogóle, ale m³odych osób zw³asz-
cza) po wybuchu pandemii COVID-19, kilkunastu miesi¹cach
izolacji, na któr¹ na³o¿y³a siê jeszcze wojna tu¿ za nasz¹
wschodni¹ granic¹, stanowi¹ jeden z g³ównych punktów. Nie
bez powodu, bo kryzys widaæ go³ym okiem, choæby w staty-
stykach dotycz¹cych prób samobójczych.

Na pocz¹tku kwietnia Sejmowa Podkomisja ds. Zdrowia Psy-
chicznego analizowa³a informacje, przekazane przez minister-
stwa: Zdrowia, Edukacji i Nauki, Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
³ecznej oraz Sprawiedliwoœci, ale te¿ urzêdy Rzecznika Praw
Pacjenta i Rzecznika Praw Dziecka, na temat samobójstw wœród
dzieci i m³odzie¿y. Wnioski s¹ wrêcz przera¿aj¹ce – w ci¹gu roku
liczba prób samobójczych, podejmowanych przez osoby niepe³-
noletnie, zwiêkszy³a siê o ponad 70 proc. Szczególn¹ uwagê zwra-
ca gwa³towny przyrost liczby takich prób w grupie wiekowej
7–12 lat, a tak¿e zwiêkszaj¹ca siê liczba dzieci w wieku przed-
szkolnym (!), które wymagaj¹ interwencji psychiatry.
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Na początek truizm: w polskim systemie ochrony zdrowia nie ma obszaru, który by działał bez

zarzutu. Ale nawet na takim tle psychiatria dzieci i młodzieży przedstawia się dramatycznie.

Również dlatego, że jej problemy trudno zdiagnozować – rozgrywają się przynajmniej

w trzech wymiarach.

MA£GORZATA SOLECKA

Psychiatria dzieci
i m³odzie¿y:
œwiaty (nie)równoleg³e

Próby samobójcze to sam szczyt góry lodowej, jak¹ s¹ pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym m³odych osób. Ju¿ od kilku
lat specjaliœci alarmuj¹ o pogarszaj¹cej siê ich kondycji psy-
chicznej, a wzrost liczby prób samobójczych (statystyki po-
kazuj¹ tylko zg³oszone, wiele nieudanych zg³aszanych nie jest)
to tylko jeden z mierników problemu. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e
pandemia COVID-19 przyspieszy³a trend wzrostowy: od
stycznia do listopada 2021 r. w grupie wiekowej 7–18 lat od-
notowano niemal 1,5 tys. prób samobójczych (127 zakoñczo-
nych zgonem), podczas gdy w ca³ym roku 2020 by³o ich nie-
spe³na 850. Œwiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ¿e na
ka¿d¹ odnotowywan¹ w oficjalnych rejestrach œmieræ samo-
bójcz¹ m³odego cz³owieka przypada 100, a nawet 200 prób.
Gdyby przyj¹æ takie za³o¿enie, liczba m³odych Polaków, któ-
rzy w ubieg³ym roku próbowali sobie odebraæ ¿ycie, wynosi
minimum 12,7 tys.

Wed³ug WHO w grupie wiekowej 15–29 lat samobójstwa
stanowi¹ drug¹ (po wypadkach) przyczynê zgonów w wiêk-
szoœci krajów wysokorozwiniêtych (w niektórych wrêcz
pierwsz¹). – 6 proc. zgonów, do których dochodzi do 19. roku

¿ycia, to samobójstwa. Po³owa nastolatków po próbach sa-

mobójczych ponawia je w ci¹gu roku – mówi³ w Sejmie wice-
minister zdrowia Maciej Mi³kowski.

Wiceszef resortu zdrowia stwierdzi³ równie¿, ¿e WHO re-
komenduje – w celu zmniejszenia liczby zachowañ samo-
bójczych – „szeroko zakrojone dzia³ania profilaktyczne”.

Przypomnia³, ¿e Ministerstwo Zdrowia powo³a³o szeœæ lat
temu zespó³ roboczy ds. prewencji samobójstw, który opra-
cowa³ w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata
2020–2025 zbiór dziesiêciu zadañ zapobiegaj¹cych zacho-
waniom samobójczym. – Obejmuje on m.in. wprowadzenie

programów profilaktycznych dla m³odych pacjentów po wy-

pisie ze szpitala psychiatrycznego, po próbach samobójczych
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oraz z nasilonymi myœlami samobójczymi, opracowanie stan-

dardów postêpowania z dzieæmi i m³odzie¿¹ w kryzysie samo-

bójczym, zwiêkszenie dostêpnoœci pomocy dla osób bêd¹cych

w kryzysie, wdra¿anie nowego modelu opieki psychiatrycznej

nad dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz wspó³pracê z rzecznikiem praw

dziecka w zakresie rozwijania zadañ prowadzonych w ramach

dzieciêcego telefonu zaufania – wylicza³.

Miko³aj Pawlak, rzecznik praw dziecka, podkreœla³ z kolei,
¿e myœli i próby samobójcze w najm³odszej grupie wiekowej
to coraz czêstszy problem. – Z czego bior¹ siê zachowania

samobójcze? Z wystêpowania zaburzeñ psychicznych, na sku-

tek traumy, zachowania takie pojawiaj¹ siê wœród osób z za-

mierzonymi samouszkodzeniami lub

w zwi¹zku z patologiami w rodzinie

– wyjaœnia³, przyznaj¹c, ¿e zarówno pan-
demia, jak i wojna na Ukrainie stanowi¹
powa¿ne obci¹¿enie dla psychiki m³o-
dych osób.

Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e w drugiej po³o-
wie maja, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e
m³odzi ludzie s¹ szczególnie nara¿eni w
tej chwili na kryzys zdrowia psychiczne-
go, RPD wspar³ pomys³ zmiany profilu
przedmiotu edukacja dla bezpieczeñstwa w kierunku przyspo-
sobienia obronnego, w który wpisuje siê „zaznajamianie m³o-
dzie¿y z broni¹”. – Myœlê, ¿e nie powinniœmy dzieciom 15-let-

nim, m³odzie¿y, broniæ dostêpu do wiedzy. 15-latek, nawet

zgodnie z polskim prawem, ju¿ mo¿e przechodziæ inicjacjê sek-

sualn¹ i to jest od lat dopuszczalne, wiêc dlaczego w tym aspek-

cie nie mo¿emy dzieci przygotowaæ? – t³umaczy³ RPD dzienni-
karzom. Nikt nie podj¹³ tematu, podsuniêtego przez urzêdnika
– rz¹dz¹cy zrobili wiele, by ograniczyæ dostêp do edukacji sek-
sualnej w szko³ach, minister edukacji nie chce, by do szkó³ (ofi-
cjalnie „bez zgody rodziców”, nieoficjalnie – w ogóle) mia³y
wstêp organizacje pozarz¹dowe, w tym specjalizuj¹ce siê w pro-
wadzeniu zajêæ dotycz¹cych sfery ¿ycia seksualnego. Tymcza-
sem procesy zwi¹zane z dojrzewaniem i odkrywaniem w³asnej
to¿samoœci p³ciowej, jeœli nie towarzyszy im wsparcie, s¹ jed-
nym z czynników odbijaj¹cych siê na zdrowiu psychicznym
m³odych ludzi.

Jest jeszcze trzeci wymiar – reformy. Tu tchnie optymizmem.
Pod koniec marca minister Adam Niedzielski, pe³nomocnik
ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieciêcej prof. Ma³-
gorzata Janas-Kozik oraz kierownik Biura ds. Pilota¿u Naro-
dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dr Anna
Depukat mówili dziennikarzom o postêpach realizacji refor-
my psychiatrii dzieciêcej. Adam Niedzielski przyzna³, ¿e
zwiêkszenie liczby zg³oszeñ do systemu opieki psychologicz-
nej i psychiatrycznej dla dzieci i m³odzie¿y jest wyraŸne.
– Widaæ ogromny wzrost zainteresowania i potrzeby leczenia

siê. Widaæ równie¿, ¿e zwiêkszenie zapotrzebowania przera-

sta nasze za³o¿enia. W zesz³ym roku udzielono blisko 120 tys.

porad psychologicznych. To dwa razy wiêcej ni¿ w 2020 r.

Widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e pandemia to nie tylko powik³ania

p³ucne – podkreœla³ Adam Niedzielski.

Na czym polega, czy te¿ ma polegaæ, reforma psychiatrii dzieci
i m³odzie¿y? Podstaw¹ funkcjonowania pierwszego poziomu
nowego system bêd¹ œrodowiskowe oœrodki psychologiczno-
-terapeutyczne. Do drugiego poziomu referencyjnego zosta³y
zaliczone oddzia³y dzienne i poradnie zdrowia psychicznego
dzieci i m³odzie¿y, oferuj¹ce opiekê terapeutyczno-rehabilita-
cyjn¹. To na tym poziomie bêdzie mo¿liwoœæ kontaktu pacjenta
z psychiatr¹ dzieci i m³odzie¿y. Najwy¿szy, trzeci poziom
referencyjnoœci bêd¹ stanowi³y specjalistyczne oddzia³y ca³o-
dobowe.

– Z pe³n¹ determinacj¹ kontynuujemy reformê psychiatrii

dzieciêcej – mówi³ minister Niedzielski 20 maja w Krako-
wie. – Ta reforma polega przede

wszystkim na zbudowaniu opieki œro-

dowiskowej, czyli przesuniêciu ciê¿a-

ru opieki psychicznej ze szpitali na po-

radnie, w których pracuj¹ psycholodzy,

gdzie mo¿na bez odwiedzania szpitala

znaleŸæ opiekê specjalistów i przynaj-

mniej czêœæ problemów rozwi¹zywaæ na

poziomie opieki przedszpitalnej. (…)

Tworzymy kompleksowe rozwi¹zanie,

które jest w stanie zapewniæ dzieciom

pomoc. W tej chwili mamy blisko 350

centrów opieki œrodowiskowej zorganizowanych w ca³ej Pol-

sce. Minister podkreœli³: – Narodowy Fundusz Zdrowia ca³y

czas monitoruje, gdzie jeszcze jest potencja³ do tego, ¿eby

powstawa³y kolejne centra [docelowo ma byæ ich 400]. (…)

Priorytetowe traktowanie tego zagadnienia oznacza, ¿e rów-

nie¿ inwestujemy ogromne œrodki. W ostatnich kilku miesi¹-

cach bardzo wyraŸnie podnieœliœmy wycenê œwiadczeñ w dzie-

dzinie psychiatrii dzieciêcej, przede wszystkim na poziomie

w³aœnie tej opieki œrodowiskowej. Mam nadziejê, ¿e te ru-

chy, zarówno tworz¹ce system, jak i realnie go doinwesto-

wuj¹ce, w najbli¿szym czasie bêd¹ ju¿ odczuwalne.

Problemem jest to, ¿e reforma nie odbywa siê w pró¿ni,
a wszystkie trzy wymiary s¹ ze sob¹ œciœle splecione. Podczas
gdy osoby odpowiedzialne „pracuj¹ nad za³o¿eniami”, „wy-
pracowuj¹ optymalne rozwi¹zania”, gdzieœ w Polsce (tym ra-
zem konkretnie w Gdañsku, ale przecie¿ podobne sytuacje
zdarza³y siê wczeœniej i w Warszawie) kolejny szpital psy-
chiatryczny og³asza wstrzymanie przyjêæ dzieci i m³odzie¿y.
– Mamy 46 miejsc na oddziale, a obecnie przebywa na nim

oko³o 60 pacjentów, czêœæ z nich na tzw. dostawkach – mówi
dr Mariusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdañsku, do
którego w maju uda³a siê z wizytacj¹ grupa pos³ów.

W wypowiedziach, towarzysz¹cych posiedzeniu zespo³u par-
lamentarnego, s³ychaæ wy³¹cznie dobrze znane w¹tki: niedo-
stateczne finansowanie, dramatyczny brak specjalistów (psy-
chiatrów dzieciêcych w kraju jest 531, zawód wykonuje
niespe³na 500, du¿a czêœæ migruje lub ju¿ zupe³nie przesz³a
do systemu prywatnego). Zderzenie nawet najbardziej obie-
cuj¹cych wizji zreformowanego systemu z potrzebami, które
dziej¹ siê „tu” i „teraz”. �

W ciągu roku liczba

prób samobójczych, po-

dejmowanych przez osoby

niepełnoletnie, zwiększyła

się o ponad 70 proc.
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Ile dzieci czy nastolatków przestaje
myœleæ o pope³nieniu samobójstwa,
kiedy uœwiadamia sobie, ¿e za kilka
lat bêdzie mo¿na odwiedziæ odbudo-
wany za 2,5 mld z³ Pa³ac Saski
w Warszawie?

O czywiœcie, nie ma to ¿adnego
wp³ywu na ich kondycjê psy-
chiczn¹. Nie chcê dyskutowaæ

o sensie takiej inwestycji, bo pewnie na
wszystkie przedsiêwziêcia jest czas
i miejsce, ale moim zdaniem to nie jest
w³aœciwy czas. Mam zreszt¹ jeszcze lep-
szy przyk³ad. W 2020 r. w mediach po-
jawi³a siê informacja, ¿e na Podlasiu nie
ma ani jednego ca³odobowego oddzia³u
psychiatrii dzieciêcej. M³ody cz³owiek
z Podlasia po próbie samobójczej naj-
pierw jedzie zatem do lokalnego szpitala,

by powiedzmy zszyto mu ranê na nad-
garstku. Potem zapada decyzja, ¿e powi-
nien trafiæ do oœrodka zamkniêtego, wiêc
pakuje siê go do karetki i wiezie 200 km
do s¹siedniego województwa, np. do
szpitala w Józefowie pod Warszaw¹. Tu
mierzy siê z kolejnym problemem, bo nie
wiadomo, czy go przyjm¹. Mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e nie ma miejsc, poniewa¿ Józefów
jest czêsto przeludniony.

Nic dziwnego, skoro przyjmuje
pacjentów z innych województw,
w których nie ma kto udzieliæ
im pomocy, bo nie znalaz³y siê
pieni¹dze na stworzenie oddzia³u
ca³odobowego.

W³aœnie. Tymczasem w tym samym
roku media donios³y, ¿e powstanie na

Podlasiu muzeum disco polo. Koszt:
11 mln z³. To tragiczne, ¿e takie s¹
priorytety.

Przekonaliœmy siê o tym równie¿ w roku
bie¿¹cym, rz¹d bowiem nie znalaz³ na-
wet z³otówki na prowadzony od 2008 r.
przez fundacjê Dajemy Dzieciom Si³ê
telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y,
dot¹d dotowany z bud¿etu pañstwa. To
inicjatywa, która realnie ratuje zdrowie
i ¿ycie. Ca³e szczêœcie, ¿e uda³o siê go
sfinansowaæ dziêki zbiórce w Internecie.

Niestety, trzeba postawiæ tezê, ¿e wiele
osób dysponuj¹cych œrodkami publicz-
nymi nie rozumie problemu zdrowia
psychicznego m³odych ludzi w Polsce
i wielkiej potrzeby budowy systemu,
który im pomo¿e.

Wt³oczeni
w chory
system
Bycie psychiatrą dziecięcym w Polsce wymaga

bohaterstwa – uważa Janusz Schwertner,

dziennikarz zajmujący się tą właśnie problematyką.

Jego reportaż „Miłość w czasach zarazy”, opisujący

m.in. przypadek samobójstwa 14-letniego Wiktora,

stał się jednym z impulsów dyskusji o stanie pol-

skiej opieki psychiatrycznej. W tekście pt. „Piżamka”

opisał natomiast traktowanie pacjentów na

Oddziale Nerwic Młodzieżowych Szpitala Mazo-

wieckiego w Garwolinie. Realia życia pacjentów

ukazane w artykule skłoniły Ministerstwo Zdrowia

do przeprowadzenia pilnej kontroli w placówce.

Schwertner jest też, obok Witolda Beresia, autorem

książki „Szramy. Jak psychosystem niszczy nasze

dzieci”. Swoimi spostrzeżeniami o psychiatrii

dziecięcej podzielił się z Michałem Niepytalskim.
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Przecie¿ premier og³osi³ na pocz¹tku
ubieg³ego roku przeznaczenie dodat-
kowych 220 mln z³ na psychiatriê
dzieciêc¹, a Ministerstwo Zdrowia
jesieni¹ opublikowa³o za³o¿enia re-
formy systemu. Czyli coœ siê dzieje.

Zanim przejdê do sedna, przypomnê
kulisy g³oœnej konferencji prasowej,
podczas której premier Morawiecki
z ministrem Niedzielskim og³osili to do-
finansowanie. Wczeœniej w Senacie prze-
sz³y poprawki do ustawy bud¿etowej za-
k³adaj¹ce zwiêkszenie finansowania
ochrony zdrowia, w tym przeznaczenie
80 mln z³ na psychiatriê dzieciêc¹. Sena-
torowie PiS g³osowali zreszt¹ przeciw-
ko, a potem Sejm g³osami wiêkszoœci
parlamentarnej te poprawki te¿ odrzuci³.
Kiedyœ mo¿e to przesz³oby bez echa, ale
wtedy istnia³ ju¿ front spo³eczny, który
siê wytworzy³ w zwi¹zku z nag³aœnia-
niem problemów psychiatrii dzieciêcej.
I to g³osowanie ludzi wzburzy³o.

Myœlê, ¿e wspólnie, jako spo³eczeñstwo,
przyparliœmy wtedy rz¹dz¹cych do
muru. Byli zawstydzeni tym, co zrobili.
Mo¿e szczerze, mo¿e koniunkturalnie.
S¹dzê, ¿e wielu z nich jednak szczerze,
bo sprawa psychiatrii dzieciêcej i m³o-
dzie¿owej, depresji m³odych ludzi, sa-
mobójstw porusza ka¿dego, nawet cy-
ników politycznych. Niemniej jednak
sama konferencja prasowa zosta³a zor-
ganizowana po to, ¿eby ugasiæ po¿ar
wizerunkowy. Ale i tak siê z niej cieszê
i czekam z wielk¹ niecierpliwoœci¹ na
jej efekty. Bêdê je sprawdza³.

Nawiasem mówi¹c, pad³a podczas tej kon-
ferencji zapowiedŸ, ¿e sytuacja psychia-
trii dzieciêcej w ci¹gu roku zmieni siê
ca³kowicie. Nigdy nie zrozumiem, dla-
czego politycy, tak¿e ministrowie zdro-
wia, mówi¹ takie s³owa. Przecie¿ wiado-
mo, ¿e ca³kowita zmiana jest nierealna
w tak krótkim czasie. Nikt nie wymaga,
¿eby sytuacja odmieni³a siê diametralnie
w ci¹gu roku. By³bym szczêœliwy, gdy-
by zmieni³a siê choæby za 10 lat.

Mówimy o abstrakcyjnym pojêciu
systemu, ale ty pisa³eœ o konkret-
nych placówkach, przede wszystkim
o Oddziale Nerwic M³odzie¿owych
Szpitala Mazowieckiego w Garwoli-
nie i Oddzia³ach Psychiatrycznych

dla Dzieci i M³odzie¿y Mazowieckie-
go Centrum Neuropsychiatrii
w Józefowie. Czy dostrzegasz tam
efekty twoich alarmistycznych
publikacji?

Tak. W Garwolinie w wyniku moich tek-
stów sta³o siê coœ dobrego. Zlecono
przeprowadzenie warsztatów dla perso-
nelu o sposobach pracy z m³odzie¿¹.
Cieszê siê, ¿e po moich artyku³ach
w oœrodku, który ma pomagaæ m³odym
ludziom, wreszcie personel dowiedzia³
siê, jak pracowaæ z m³odzie¿¹…

Poza tym dalej jest tak, jak opisywa³em
w swoich tekstach. A podkreœlam, ¿e
w opinii np. Agnieszki D¹browskiej, le-
karki, która ma odwagê od lat pod w³a-
snym nazwiskiem nag³aœniaæ problemy
psychiatrii dzieciêcej i metody stosowa-

ne w Garwolinie, które przypominaj¹
tortury. T³umaczono mi, ¿e w tej placów-
ce raczej siê nic rewolucyjnie nie zmie-
ni, bo nie ma alternatywy. Nie mo¿emy
sobie pozwoliæ na to, ¿e wskutek jakiejœ
publikacji czy innego skandalu zamyka-
my oœrodek. Bo po prostu te dzieciaki nie
bêd¹ mia³y gdzie siê podziaæ. Nie ma
innego oœrodka. W sytuacji, gdy wystê-
puje zagro¿enie ¿ycia, jakikolwiek ten
oddzia³ by by³ – niedofinansowany, w za-
paœci – to jednak pracuj¹ tam specjaliœci,
w których rêce dziecko trzeba oddaæ.

Wspomniana lekarka jest pozy-
tywn¹ bohaterk¹ twoich tekstów.
Ale jednoczeœnie niejedynym
przedstawicielem tego zawodu, jaki
w nich wystêpuje. I nie wszystkie
te postaci pojawiaj¹ siê w jasnym
œwietle.

Mam ogromny szacunek do lekarzy psy-
chiatrów dzieciêcych, bo uwa¿am, ¿e
z za³o¿enia s¹ bohaterami. Zostali wt³o-
czeni w taki system, ¿e sama w nim
obecnoœæ wymaga bohaterstwa. Ja
prawdopodobnie bym natychmiast z nie-
go uciek³. Ci¹gle jednak nie mogê za-
akceptowaæ tego, ¿e np. Polskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne, a wiêc grono
autorytetów medycznych, nie zabra³o

Nikt nie wymaga,

żeby sytuacja odmieniła

się diametralnie w ciągu

roku. Byłbym szczęśliwy,

gdyby zmieniła się choć-

by za 10 lat.
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g³osu w sprawie opisanego przeze mnie
lekarza z Józefowa, mimo ¿e zna³o do-
skonale tekst i komentowa³o jego inne
aspekty, czêœciowo pozytywnie, czê-
œciowo negatywnie (mówiê o reporta¿u
„Mi³oœæ w czasach zarazy”). Nie odnio-
s³o siê publicznie do zarzutów, jakie po-
stawi³em w tym tekœcie psychiatrze, któ-
rego spotka³ na swojej drodze Wiktor.
Zgodnie z relacj¹ œwiadków, ale tak¿e
z dokumentacj¹ medyczn¹, lekarz potrak-
towa³ go okropnie. Zapisa³ m.in. diagno-
zê, cytujê: „Wiktoria woli dziewczynki”

[Wiktor by³ transp³ciowym ch³opcem,
jednak w dokumentach jego p³eæ okre-
œlana by³a jako kobieca – przyp. red.].
W reporta¿u napisa³em te¿, ¿e lekarz ów
sugerowa³ Wiktorowi spróbowanie
pieszczot z ch³opakiem, ¿eby uzmys³o-
wi³ sobie, ¿e jednak lepiej byæ dziew-
czynk¹. Myœlê, ¿e to by³o szokuj¹ce.
Ujawni³em te¿, ¿e psychiatra zezna³
w prokuraturze, i¿ przyczyn¹ œmierci
Wiktora by³a tzw. ideologia gender.
Mam ¿al, ¿e œrodowisko lekarskie nie
odnios³o siê do tej sytuacji.

W twojej ksi¹¿ce „Szramy. Jak
psychosystem niszczy nasze dzieci”
jest taki fragment: „Rozpoczêcie

leczenia u specjalisty, jak ³atwo siê

domyœliæ, to nie taka prosta sprawa.

Samo zapisanie siê do niego w ra-

mach pañstwowej s³u¿by zdrowia jest

czasoch³onne, by nie powiedzieæ

– prawie niemo¿liwe. Terminy bardzo

odleg³e, gwarancje rzetelnoœci

– ¿adne”. ¯adne – to bardzo mocne,
oskar¿ycielskie stwierdzenie.

Rzetelnoœæ oznacza w moim mniema-
niu skupienie siê na wszystkich w¹tkach
problemu, dotarcie do jego Ÿróde³, prze-
œledzenie procesu, jaki doprowadzi³ pa-
cjenta do lekarza. Tymczasem lekarzy
psychiatrów w Polsce brakuje drama-
tycznie. Jeden z nich opowiada³ mi kie-
dyœ, ¿e pewnego dnia jednoczeœnie
obs³ugiwa³ oddzia³ dzieciêcy, m³odzie-
¿owy i ostry dy¿ur. Byæ mo¿e inni leka-
rze, którzy przeczytaj¹ ten wywiad, po-
myœl¹, ¿e przecie¿ to nic dziwnego
w naszym systemie ochrony zdrowia.
Ale na mnie to robi wra¿enie. WyobraŸ-
my sobie, ¿e taki lekarz, robi¹cy trzy
rzeczy naraz, nagle ma przypadek sa-
mookaleczenia pacjenta z myœlami sa-
mobójczymi na oddziale i jednoczeœnie
na ostry dy¿ur przywo¿¹ mu pacjenta
z Podlasia po próbie samobójczej.
A ten lekarz jest zupe³nie sam. Jak tu
mo¿na mówiæ o gwarancji rzetelnoœci
opieki medycznej? Zw³aszcza ¿e ten pa-
cjent z Podlasia nie ma nawet pewno-
œci, i¿ zostanie przyjêty na oddzia³, bo
mo¿e zabrakn¹æ miejsca!

Problem jest wiêc przede wszystkim
systemowy. Ale co twoim zdaniem
lekarze mogliby zrobiæ we w³asnym
zakresie?

Mówimy o problemach najm³odszych,
ale problemy maj¹ te¿ rodzice. S¹ tacy,

którzy nigdy nie wiedz¹, czy za chwilê
nie strac¹ dziecka, a nawet nie mog¹
siê dodzwoniæ do lekarza. Taki jest sys-
tem. Ale mam apel do medyków. Wiem,
jak ma³o czasu jest na to, by zaj¹æ siê
konkretnymi pacjentami, ale proszê
– rozmawiajcie z nimi i ich opiekuna-
mi o zapisywanych lekach. Ufamy le-
karzom, wspieramy farmakoterapiê,
wiemy, ¿e jesteœcie specjalistami i po-
traficie prawid³owo dobieraæ leki. Jed-
nak wiêkszoœæ rodziców, których spo-
tykam, mówi, ¿e po wyjœciu z dzieckiem
od lekarza czy po opuszczeniu przez nie
szpitala nie ma zielonego pojêcia, cze-
mu s³u¿¹ przepisane œrodki. Jakie wy-
wo³uj¹ efekty, jakie mog¹ mieæ skutki
uboczne. Dlatego czêsto szukaj¹ infor-
macji na w³asn¹ rêkê, w Internecie. Czy-
taj¹ np., ¿e to specyfiki na inne scho-
rzenia ni¿ te zdiagnozowane u dziecka
albo ¿e nie wolno ich podawaæ dzie-
ciom. Poza tym obserwuj¹ zupe³nie
nowe zachowania podopiecznych,
przed którymi nikt ich nie ostrzeg³.
Wydaje im siê to wszystko niebezpiecz-
ne, a na termin kolejnej wizyty znów
trzeba czekaæ albo p³aciæ za wizytê pry-
watn¹, na co nie ka¿dego staæ. Zostaj¹
wiêc z t¹ niewiedz¹ i niepewnoœci¹ ca³-
kiem sami. I nieraz, kiedy leczenie
skoñczy siê niepowodzeniem, kiedy
strac¹ dziecko, szukaj¹ przyczyny,
pewnie nies³usznie, w skutkach ubocz-
nych przyjmowania leków. Proszê wiêc
lekarzy – znajdŸcie chocia¿ te piêæ mi-
nut na omówienie farmakoterapii. �

�
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BEZ ZNIECZULENIA

Dzieci
– nasza przysz³oœæ

Niepokoj¹ce dane wynikaj¹ z opracowania
„Zachowania samobójcze wœród dzieci
i m³odzie¿y. Raport za lata 2012–2021”

opartego na danych policji. Okazuje siê, ¿e w 2021 r.
zanotowano gwa³towny wzrost liczby prób samobój-
czych osób do 18. roku ¿ycia. W przypadku dziew-
cz¹t ich liczba w 2021 r. by³a wiêksza nawet o oko³o
100 proc. ni¿ w roku poprzednim i wynios³a ponad
1 tys. £¹czna liczba samobójczych œmierci w tej gru-
pie wiekowej wzros³a o blisko 20 proc.

Zatem zapewnienie dostêpnoœci pomocy psycholo-
gicznej i psychiatrycznej dla dzieci i m³odzie¿y jest
jednym z g³ównych wyzwañ. Temu m.in. mia³a s³u-
¿yæ zapocz¹tkowana w 2020 r. reforma wprowadza-
j¹ca nowy model opieki. Sk³ada siê on z trzech
poziomów referencyjnych. Celem zmian jest zapew-
nienie pomocy m³odym pacjentom i ich rodzinom
jak najwczeœniej i najbli¿ej miejsca zamieszkania.
Szpitalna izba przyjêæ ma przestaæ pe³niæ funkcjê

ca³odobowej poradni
psychiatrycznej.

Jednym z podstawowych
za³o¿eñ reformy jest
utworzenie w ramach
pierwszego poziomu
referencyjnego sieci am-
bulatoryjnych oœrodków
œrodowiskowej opieki
psychologicznej i psy-
choterapeutycznej nad
dzieæmi i m³odzie¿¹ za-
trudniaj¹cych psycholo-
gów, psychoterapeutów

Problemy psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą nie przestają

interesować mediów. Nic w tym dziwnego, gdyż psychiatria dziecięca boryka się wciąż

z problemami znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych oraz niewystarczają-

cych zasobów systemowych, zwłaszcza kadrowych. Ponadto, mimo istotnego zwiększenia

finansowania w ostatnim czasie, wielu nowym placówkom grożą poważne kłopoty

finansowe, o czym dalej. Duże kontrowersje wzbudziły także ogłoszone w tym roku

nowe taryfy świadczeń dla dzieci i młodzieży.

i terapeutów œrodowiskowych. Nie ma w nich lekarzy, a ko-
rzystanie z pomocy psychologicznej nie wymaga skierowania
lekarskiego. Obecnie dzia³a ju¿ 350 takich oœrodków.

Drugi poziom bêd¹ tworzyæ œrodowiskowe centra zdrowia psy-
chicznego dla dzieci i m³odzie¿y, gdzie poza pomoc¹ psycho-
logiczn¹ bêdzie mo¿na uzyskaæ poradê psychiatry lub zostaæ
przyjêtym na pobyt na oddziale dziennym. Na trzecim pozio-
mie funkcjonowaæ bêd¹ oœrodki wysokospecjalistycznej
ca³odobowej opieki psychiatrycznej z oddzia³em szpitalnym.
Zak³ada siê, ¿e w ka¿dym województwie bêdzie istnia³ przy-
najmniej jeden taki oœrodek.

Kierunek wprowadzanych zmian jest zgodny ze wspó³czesny-
mi tendencjami oraz miêdzynarodowymi rekomendacjami.
Jednak tworzenie drugiego i trzeciego poziomu zdaniem eks-
pertów przebiega zbyt wolno, a dostêpnoœæ opieki szpitalnej
ci¹gle siê pogarsza. Problemem wspomnianym na wstêpie sta³a
siê koniecznoœæ zwrotu do NFZ przez wiele nowo powsta³ych
placówek pierwszego poziomu referencyjnego œrodków za nie-
wykonane w zwi¹zku z pandemi¹ œwiadczenia w latach 2020–
2021. K³opot w tym, ¿e pieni¹dze te zosta³y wydane na wyna-
grodzenia personelu, który trzeba by³o zatrudniæ, by placówki
mog³y dzia³aæ.

Okazuje siê, ¿e mimo dobrych za³o¿eñ reformy nieodpowied-
nio dobrane sposoby finansowania mog¹ zepsuæ efekt koñco-
wy i skutecznie ostudziæ zapa³ pionierów zmian. Kolejny pro-
blem wi¹¿e siê z zani¿onymi stawkami przyjêtymi w tym roku
dla wielu œwiadczeñ opieki psychiatrycznej nad dzieæmi. Nie
zatrzymaj¹ one exodusu dobrze wyszkolonego personelu do
sektora prywatnego. To nale¿y wiêc skorygowaæ. Dzia³aæ trze-
ba szybko, bo dziennie co najmniej czworo dzieci w Polsce
próbuje odebraæ sobie ¿ycie. A o wielu próbach nigdy siê nie
dowiadujemy. �

Okazuje się, że mimo

dobrych założeń refor-

my nieodpowiednio

dobrane sposoby

finansowania mogą

zepsuć efekt końcowy

i skutecznie ostudzić

zapał pionierów zmian.
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Gdy spod objawów
wy³ania siê cz³owiek

Jest pani po dy¿urze,
jak przebieg³a noc
na oddziale?

Wmoim szpitalu
dy¿ur nie doty-
czy jednego od-

dzia³u, tylko po³owy terenu
szpitala, który sk³ada siê
z 14 ró¿nych jednostek. Na
ca³ym jego terenie w godzi-
nach dy¿urowych pracuje
dwóch lekarzy rezydentów,
a w izbie przyjêæ lekarz spe-
cjalista, który tej izby nie
opuszcza – zajmuje siê ba-
daniem i decyzj¹ o przyjê-
ciu lub odmowie przyjêcia
pacjentów zg³aszaj¹cych siê
do szpitala.

To by³a trudna noc?

Nie a¿ tak trudna, jak mog³a-
by byæ. Niestety, mój dy¿ur
zacz¹³ siê po raz kolejny od
telefonu z s¹siedniego od-
dzia³u, z informacj¹, ¿e prze-
bywa tam pacjent w doœæ
ciê¿kim stanie somatycz-
nym. W zwi¹zku z czym
pierwsze trzy godziny dy¿u-
ru spêdzi³am, jedn¹ rêk¹ pró-
buj¹c mu pomóc i opanowaæ
objawy, które narasta³y,
a drug¹ – zlecaj¹c badania,
organizuj¹c przekazanie pa-
cjenta do innej placówki, za-
mawiaj¹c transport, pisz¹c
skierowania.

Jak to siê zaczê³o,
dlaczego wybra³a pani
tê specjalizacjê?

To by³ trudny moment
w moim ¿yciu, musia³am
zmieniæ swoje plany na spe-

cjalizacjê. Ca³e studia myœla³am, ¿e bêdê
zabiegowcem i przygotowywa³am siê do
chirurgii – laparoskopii czy wrêcz mi-
krochirurgii. Podczas jednego z kursów
mikrochirurgii okaza³o siê, ¿e przesta-
³am widzieæ ostro. Wszystkie æwiczenia
powodowa³y intensywne bóle g³owy
i zaburzenia widzenia, nie by³am w sta-
nie wróciæ samochodem do domu. Oka-
za³o siê, ¿e z przyczyn zdrowotnych nie
bêdê mog³a nigdy pracowaæ przy mikro-
skopie. Podjê³am decyzjê, ¿e zrealizujê
sta¿ podyplomowy, ale nie by³am pew-
na, czy zostanê w zawodzie. Przez te
kilkanaœcie miesiêcy zastanawia³am siê,
co innego chcia³abym i mog³abym ro-
biæ. Rozwa¿a³am wiele œcie¿ek, m.in.
wybór radioterapii czy medycyny nukle-
arnej, ale podczas rozmów o moich dy-
lematach ze znajomymi s³ysza³am s³o-
wa: „Aniu, twoj¹ supermoc¹ przez ca³e

studia by³o to, ¿e widzisz i s³yszysz rze-

czy, których pacjent nie chce powiedzieæ.

Potrafi³aœ wy³apaæ objawy depresji czy

lêku nawet u osób, które nie by³y na psy-

chiatrii”. Sugestie, ¿e mo¿e warto tê
umiejêtnoœæ wykorzystaæ, pomog³y.
Da³am sobie czas na spróbowanie –
w trakcie pierwszego roku rezydentury
mo¿na bez konsekwencji zrezygnowaæ
i zmieniæ dziedzinê. Po prawie roku pra-
cy jestem zadowolona i myœlê, ¿e to by³y
dobre wskazówki.

Coœ pani¹ zaskoczy³o w pracy
w szpitalu?

Spodziewa³am siê gorszych warunków.
Pamiêta³am  ze studiów warunki hospi-
talizacji, one by³y naprawdê dramatycz-
ne z perspektywy studenta. Na naszym
oddziale jest podobnie – warunki loka-
lowe i sanitarne s¹ naprawdê kiepskie.
50 kobiet ma do dyspozycji dwie ³azien-
ki. Jestem jednak poruszona atmosfer¹
chêci zdrowienia i wspó³pracy w obrê-
bie oddzia³u. Pacjentki siê wzajemnie
wspieraj¹, s¹ czêsto bardzo ciep³e w sto-

W 38-milionowej Polsce zawód

lekarza psychiatry wykonuje 4428

osób, psychiatry dziecięcego… 498.

Z ogólnopolskiego badania EZOP

wynika natomiast, że niemal co

czwarty Polak zmaga się z przy-

najmniej jednym zaburzeniem

psychicznym. Jak zatem uleczyć

psychiatrię? O pracy, trudnościach

i potrzebach lekarzy tej specjalizacji

z Anną Bazydło, rezydentką

w Mazowieckim Specjalistycznym

Centrum Zdrowia im. prof. Jana

Mazurkiewicza w Pruszkowie,

rozmawia Urszula Wolińska-Kułaj.
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sunku do innych. Ale te¿ funkcjonowa-
nie pacjenta na oddziale jest mocno
ograniczone. Pacjenci s¹ zamkniêci
w pewnej bañce – nie maj¹ obowi¹zków,
posi³ki s¹ dostarczane przez catering,
przestrzeñ sprz¹taj¹ salowe, o lekach
musz¹ pamiêtaæ pielêgniarki. Du¿o rze-
czy w ¿yciu pacjentów dzieje siê samo.
Kryzys pojawia siê, kiedy musz¹ opu-
œciæ oddzia³ i samodzielnie podj¹æ te
wszystkie aktywnoœci. Nie ma ¿adnej
formy przejœciowej, w której pacjent
móg³by próbowaæ wróciæ do swojego
¿ycia. Czêsto wiêc pacjenci wracaj¹ do
nas, bo nie potrafi¹ funkcjonowaæ poza
szpitalem.

Sprawdzi³oby siê miejsce
przejœciowe, oœrodek przyszpitalny?

Niekoniecznie przyszpitalny. Liczne
miejsca ³atwo dostêpne i bliskie pacjen-
tom, byæ mo¿e pomoc asystenta zdro-
wienia, który móg³by sprawdzaæ, czy
pacjent wzi¹³ leki, czy daje radê wsta-
waæ rano, pytaæ o objawy. Taki „przyja-
ciel zdrowienia” na czas przejœciowy.

Obserwuj¹c swoj¹ pracê i pracê
kolegów, jakie zauwa¿a pani
najwa¿niejsze potrzeby?

Jednym z najbardziej doskwieraj¹cych
problemów jest to, ¿e koledzy lekarze
czêsto boj¹ siê naszych chorych. Do
pacjentów psychiatrycznych przylepia
siê jak smo³a ³atka choroby psychicz-
nej. Czêsto s¹ odsy³ani w ciê¿kim sta-
nie somatycznym, poniewa¿ ktoœ kiedyœ
wpisa³ im rozpoznanie choroby psy-
chicznej, nawet jeœli w danym momen-
cie jest w remisji. To powoduje, ¿e cho-
ry ostatecznie l¹duje na psychiatrii, a byæ
mo¿e potrzebny mu kardiolog, nefrolog
czy ortopeda.

Sk¹d siê ten strach bierze,
czy to obawa o innych pacjentów?

Byæ mo¿e obawa, ¿e osoby choruj¹ce
psychicznie lub zaburzone osobowo-
œciowo s¹ niebezpieczne. Stereotyp. Ist-
niej¹ okreœlone zaburzenia osobowoœci,
które w okreœlonych okolicznoœciach
faktycznie mog¹ podnosiæ ryzyko wy-
st¹pienia przemocy, ale wiêkszoœæ na-
szych pacjentów jest mniej agresywna
ni¿ przeciêtny cz³owiek. Pokazuj¹ to

miêdzynarodowe badania, osoby choru-
j¹ce psychicznie maj¹ mniejsz¹ tenden-
cjê do pope³niania przestêpstw. S¹ nie-
typowe, ale raczej nie niebezpieczne.
Je¿eli chcemy odes³aæ pacjenta w za-
ostrzeniu objawów depresji, który rów-
noczeœnie doœwiadcza np. ostrego ze-
spo³u wieñcowego, to musimy pamiêtaæ,
¿e niestety oddzia³y inne ni¿ psychia-
tryczne nie s¹ zabezpieczone chocia¿by
przed podjêciem przez takiego pacjenta
próby samobójczej. Niestety, czêsto
koñczy siê to tragicznie.

W ostatnim czasie widaæ rosn¹cy
problem zaburzeñ u dzieci
– anoreksji, prób samobójczych.
Z czego to wynika?

Nie pracujê z dzieæmi i m³odzie¿¹, bo
u nas w szpitalu nie ma takiego oddzia³u,
ale maj¹c kontakt z rodzicami i dziadka-
mi m³odzie¿y, dokona³am pewnej obser-
wacji. Z perspektywy psychiatrii doro-
s³ych w momencie, kiedy nasi pacjenci
mówi¹ o problemach rodzinnych, pada
bardzo charakterystyczne zdanie: „Chcia-

³am daæ dzieciom to, czego nigdy nie

dosta³am”. I niestety czêsto rozbija siê to
o kwestie materialne. Tylko ¿e kwestie ma-
terialne nie s¹ dok³adnie tym, czego
zazwyczaj brakowa³o w dzieciñstwie.
Z up³ywem czasu wiele wspomnieñ siê
zaciera, zreszt¹ ³atwiej pamiêtaæ o konkret-
nych rzeczach ni¿ o trudnych emocjach.
Nie mamy edukacji na temat emocji: jak
sobie z nimi radziæ, jak je wyra¿aæ, jak na
nie reagowaæ. Jest natomiast specyficzny
sposób wychowywania kolejnych poko-
leñ. Moja babcia nazywa³a go „zimnym
chowem”. Ta metoda jest zastêpowana
przez ró¿ne trendy wychowawcze, pro-
mowane przez pedagogów, a nawet in-
fluencerów, np. tzw. rodzicielstwo blisko-
œci, porozumienie bez przemocy czy
self-regulation. Mimo wszystko w Polsce
ci¹gle s³ychaæ g³osy, ¿e np. dawanie klap-
sów dzieciom powinno byæ dopuszczal-
ne. Przed nami jeszcze wiele przemian
œwiadomoœciowych.

Kolejna sprawa, która mocno rzuca mi
siê w oczy: mamy w kulturze zakodo-
wane, ¿e dzieci nie maj¹ g³osu. W pe-
wien sposób bardzo mocno deprecjonu-
jemy to, co dzieci mówi¹ nam o swoich
emocjach. Je¿eli mówi¹, ¿e s¹ zestreso-
wane klasówk¹, to padaj¹ odpowiedzi,

np. „Dziecko, co ty mo¿esz wiedzieæ

o byciu zestresowanym”. Dodatkowo
dzieciêce problemy podsycane s¹ trud-
noœciami w szkole, przemoc¹ rówie-
œnicz¹. Kiedy wspominam przykroœci
sprawiane przez rówieœników w klasie,
to kojarz¹ mi siê ze wstydem przez kil-
ka dni. Teraz wys³anie kompromituj¹-
cego zdjêcia czy nagrania do ca³ej szko-
³y zajmuje piêæ sekund. I to nagranie
¿yje, kr¹¿y, mo¿e zostaæ zapisane i ni-
gdy nie zniknie z Internetu.

A najwiêksze problemy u doros³ych?
Jakie choroby psychiczne pojawiaj¹
siê najczêœciej?

Na oddziale ogólnopsychiatrycznym
ostroprzyjêciowym hospitalizujemy
przede wszystkim osoby choruj¹ce na
schizofreniê, które w przebiegu ostrej
fazy swojej choroby mog¹ zagra¿aæ
sobie lub innym. S¹ tak g³êboko poch³o-
niête urojeniami, ¿e np. mog³yby
wyskoczyæ przez balkon. Tych pacjen-
tów hospitalizuje siê w warunkach
zamkniêtych dla ich w³asnego bezpie-
czeñstwa. Bywaj¹ przekonani, ¿e ich ro-
dzina czy s¹siedzi bior¹ udzia³ w gigan-
tycznym spisku i nale¿y siê przed nimi
broniæ. Pojawiaj¹ siê krzyki, szarpanie.

Drug¹ bardzo du¿¹ grup¹ s¹ osoby z uza-
le¿nieniami. Czêœæ pacjentek na naszym
oddziale to kobiety z objawami zespo³u
abstynencyjnego. ̄ eby ten zespó³ wyst¹-
pi³, trzeba piæ alkohol ci¹gle przez mini-
mum trzy, cztery dni. To nie jest jedno
piwo wieczorem, tylko minimum dwie,
trzy jednostki alkoholu codziennie. Obja-
wy zespo³u abstynencyjnego s¹ nieprzy-
jemne, przypominaj¹ce trwaj¹cy kilka dni
napad paniki, mo¿e wyst¹piæ atak padacz-
ki. Trudno sobie z tym poradziæ w domu.

Trzecim problemem s¹ choroby afek-
tywne, których wbrew pozorom w szpi-
talu nie ma wcale a¿ tak du¿o. Chodzi
o kobiety z depresj¹ lub chorob¹ afek-
tywn¹ dwubiegunow¹.

Czy rodziny chorych te¿ mog¹ liczyæ
na opiekê szpitala, lekarzy?

Oficjalnie – nie. Aczkolwiek my w ze-
spole staramy siê przekazywaæ rodzi-
nom informacje, w miarê naszych mo¿-
liwoœci. Co oznacza diagnoza, jak �
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bêdzie przebiegaæ dalsze leczenie, jaki
mo¿e byæ postêp choroby, jakie s¹ ob-
jawy alarmowe, na które nale¿y zwra-
caæ uwagê. Jednak systemowej opieki
psychologicznej niestety nie ma. W nie-
których placówkach funkcjonowa³y gru-
py wsparcia dla rodzin osób dotkniêtych
psychoz¹ czy schizofreni¹, np. przy In-
stytucie Psychiatrii i Neurologii w War-
szawie. Szczerze powiedziawszy, nie
wiem, czy ta grupa przez okres pande-
mii dzia³a³a, a jeœli by³a przerwa, czy
ju¿ wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ.

To rodziny przywo¿¹ pacjentów,
czy pacjenci sami zg³aszaj¹ siê
do szpitala?

Zdarzaj¹ siê pacjenci, którzy zg³aszaj¹
siê sami, poniewa¿ czêœæ chorób psy-
chicznych wystêpuje przewlekle lub
nawraca. Mamy pacjentów, którzy wra-
caj¹ po kilku latach, bo mówi¹, ¿e po-
czuli siê gorzej. Przychodz¹ spokojni,
wychodz¹ spokojni. Niektórzy przy-
je¿d¿aj¹ z rodzinami, innych przywo¿¹
karetki. Zaostrzenie choroby psychicz-
nej, w którym wystêpuje zagro¿enie dla
¿ycia pacjenta, jest podstaw¹ do wezwa-
nia pogotowia.

Z perspektywy czasu, co jest
najtrudniejsze w tej pracy?

Bywa tak, ¿e przynosimy jakieœ emocje
ze sob¹ – jednym z wiêkszych wyzwañ
jest oddzielenie tych, które s¹ nasze,
od emocji pacjenta. Bardzo wa¿n¹ wska-
zówkê dosta³am od jednej ze specjalistek
w naszym zespole: by przyj¹æ, ¿e to, co
chory mówi (niezale¿nie od tego, jak bar-
dzo jest to logicznie prawdopodobne lub
nie), dla niego jest prawd¹. Nale¿y zrozu-
mieæ, ¿e pacjent w chwili, gdy mówi, ¿e
kosmici wysy³aj¹ mu sygna³y, tak w³aœnie
myœli i to wp³ywa na jego emocje. Nie
powinno siê tego w ¿aden sposób oce-
niaæ, tylko potraktowaæ jako objaw. Na-
szym zadaniem nie jest korygowanie pa-
cjenta, lecz dostosowanie leczenia, by
chory sam przyzna³, ¿e mo¿e z tymi ko-
smitami to nie do koñca by³a prawda.

A co daje satysfakcjê?

Ogromn¹ satysfakcjê daje obserwowa-
nie kontrastu, kiedy spod objawów, spod
choroby zaczyna wy³aniaæ siê cz³owiek,

zaczyna byæ widaæ jego osobowoœæ, pla-
ny na ¿ycie, ¿e o czymœ marzy. Przesta-
je byæ wy³¹cznie objawami swojej cho-
roby, a zaczyna byæ kompletn¹ osob¹.
To niezwyk³e.

Dlaczego w takim razie tak niewielu
jest lekarzy psychiatrów?

Psychiatria d³ugo by³a traktowana
po macoszemu, ale te¿ kilkadziesi¹t
lat temu wygl¹da³a zupe³nie inaczej
ni¿ obecnie. Kiedyœ szpitale psychia-
tryczne by³y miejscami izolacji chorych,
którym nie bardzo da³o siê pomóc.
Obecnie mamy du¿o nowych leków
przeciwpsychotycznych, nowej genera-
cji leki moduluj¹ce nastrój, coraz now-
sze leki przeciwlêkowe. Pacjenci, któ-
rzy chorowali na schizofreniê,  jeszcze
kilkadziesi¹t lat temu po prostu przeby-
wali w odosobnieniu. Dziœ dostaj¹ od-
powiedni¹ dawkê leku i mog¹ byæ
w pe³ni funkcjonuj¹cymi zawodowo, ro-
dzinnie i spo³ecznie osobami. Nikt by
nawet nie pomyœla³, ¿e s¹ chorzy. Jeœli
chodzi o widocznoœæ spo³eczn¹, niektó-
re z naszych chorób zaczê³y byæ porów-
nywalne z cukrzyc¹, niedoczynnoœci¹
tarczycy czy nadciœnieniem.

Studenci niechêtnie wybieraj¹
psychiatriê?

Bior¹c pod uwagê rekrutacjê z zesz³ego
roku, coraz wiêcej osób chce siê zaj¹æ
psychiatri¹. W naszym szpitalu pojawi-
³o siê oko³o 37 nowych lekarzy. Zainte-
resowanie jest teraz wiêksze, proces
popularyzacji tej specjalizacji bêdzie
trwa³.

A jak pani i pani koledzy radzicie
sobie z zawodowym obci¹¿eniem?
S¹ na to sprawdzone metody?

W naszym zespole oddzia³owym prze-
pracowujemy codzienne trudnoœci.
Jako rezydenci, próbujemy te¿ orga-
nizowaæ w szpitalu grupê Balinta. To
forma grupowej terapii, w której ana-
lizuje siê emocje pojawiaj¹ce siê
w stresuj¹cych sytuacjach. Ka¿dy tro-
chê inaczej patrzy na okolicznoœci, ka¿-
dy jest w stanie coœ od siebie dodaæ.
W nielicznych szpitalach prowadzi siê
takie grupy, ale Izba Lekarska w War-
szawie ma swoj¹.

Jeœli chodzi o lekarzy, czy chêtnie
zg³aszaj¹ siê po pomoc?

Wœród m³odych lekarzy mo¿na zaobser-
wowaæ dwa podejœcia. S¹ tacy, którzy
uwa¿aj¹, ¿e psychiatria jest zupe³nie
normaln¹ czêœci¹ medycyny i nale¿y
sobie pomóc, jeœli jest taka potrzeba.
Inni zgadzaj¹ siê z tym, co czêsto s³y-
szeli od starszych kolegów: ¿e nie war-
to, ¿e to tylko stres i ¿e przejdzie samo...
Czêsto mówi¹ „a co bêdzie, jak ktoœ siê

dowie?!”. Stygmatyzacja istnieje, a nie-
stety lekarze s¹ podatni na pewne pro-
blemy psychiatryczne – jest du¿y pro-
blem z uzale¿nieniami od alkoholu
i œrodków psychoaktywnych, szczegól-
nie leków, do których ze wzglêdu na wy-
konywany zawód mamy u³atwiony do-
stêp. Warto jednak szukaæ pomocy,
kiedy emocji jest za du¿o i ju¿ ciê¿ko
siê z nimi uporaæ. Stres odbija siê te¿ na
¿yciu rodzinnym lekarzy. Mamy bodaj
cztery razy wy¿szy wspó³czynnik roz-
wodów ni¿ œrednia populacyjna. Wœród
lekarzy wystêpuje równie¿ ogromnie
wysokie ryzyko samobójstwa, czêsto
skutecznego za pierwszym razem. Jedn¹
z grup najbardziej zagro¿onych s¹
m³ode lekarki. Gin¹ œmierci¹ samo-
bójcz¹ znacznie czêœciej ni¿ kobiety
w tym samym wieku spoza naszego
œrodowiska. Lekarze równie¿ czasem
trafiaj¹ na oddzia³ psychiatryczny,
a osoby studiuj¹ce kierunek lekarski
coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê do porad-
ni zdrowia psychicznego.

Lekarze, jako grupa, to zazwyczaj
bardzo wra¿liwi ludzie, chc¹
pomagaæ, ratowaæ œwiat i innych.

Niew¹tpliwie, ale œwiata jako ca³oœci
uratowaæ siê nie da. Mo¿na próbowaæ
ratowaæ ma³e œwiaty, lecz pewnym ro-
dzajem b³êdnego ko³a jest ratowanie
œwiatów innych ludzi dooko³a i pozo-
stawianie swojego bez ratunku. Leka-
rze wpadaj¹ w wir bycia w pracy, by-
waj¹ uwik³ani emocjonalnie w ró¿ne
sytuacje zwi¹zane z pacjentami, z ich ro-
dzinami. W swoim czasie wolnym, pry-
watnym, na urlopach odbieraj¹ telefo-
ny od pacjentów nawet w nocy. To
niestety przek³ada siê na rujnowanie ich
w³asnych œwiatów, co zapêdza ich jesz-
cze bardziej w œwiaty innych osób, bo
do ruiny bardzo Ÿle siê wraca. �

�

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA
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Psychika
Prof. JERZY BRALCZYK

Dla nas dziś Psyche to przede wszystkim, a może jedynie, postać

mitologiczna, mianowicie piękna dziewczyna-boginka z motylimi

skrzydłami, może też ukochana Erosa lub, jeśli kto woli, Amora,

według niektórych jednego z najstarszych bóstw, chociaż wiecznie

młodzieńczego. Uosobienie wdzięku i urody.

D awniej rzeczownik psyche oznacza³ w pol-
szczyŸnie tak¿e wewnêtrzny stan cz³owie-
ka, to, co dziœ nazywamy psychik¹. Dla

Anglików, Francuzów czy Niemców psyche to i te-
raz ‘psychika’, czyli to wszystko duchowe, co w nas,
ca³y zbiór wewnêtrznych cech, stanów i procesów,
to, co zwi¹zane i z emocjami, i z rozumem, i nawet
z intuicjami niewyobra¿alnymi – a co o nas, w nas
i za nas decyduje, bo to przecie¿ to, czym i jakimi
jesteœmy, i ju¿. Przynajmniej tak czasem myœlimy.

Psychika – S³owianie musieli to trochê unaukowiæ,
s³owo psyche nie wystarcza³o. U Greków i potem
u Rzymian oznacza³o ‘duszê’, potem, ¿eby siê reli-
gijnie i romantycznie nie podniecaæ, zaczêto u¿ywaæ
greckiego s³owa. Brzmia³o nieco racjonalniej. Chocia¿,
jak¹ racjonalnoœæ przypisaæ wdziêcznej bogince?
Psyche pozosta³a u nas grama-
tycznie (i nie tylko) ¿eñska, tak
zreszt¹ jak dusza. Duch, owszem,
ma rodzaj mêski, czasem bardzo
mêsko siê kojarzy, ale dusza

i psyche wraz z ni¹ s¹ w naszym
wyobra¿eniu kobietami.

Psychika – to ju¿ nauka pe³n¹,
by tak rzec, gêb¹. Psychikos to
grecki przymiotnik, a nazwa po-
chodz¹ca od przymiotnika daje
poczucie wiêkszego obiektywi-
zmu. I psychika siê od psyche odró¿nia. Psychologia
siê ni¹ zajmuje i psychiatria te¿. Psychologowie i psy-
chiatrzy. Bo jak siê naukowo zajmowaæ czymœ, co
siê nazywa psyche? Sama psychika i s¹siednie pojê-
cia: umys³, œwiadomoœæ, jaŸñ wreszcie – delikatna to
materia i z ró¿nego rodzaju zjawiskami siê ³¹czy.

SŁOWA NA ZDROWIE
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Okreœlenie psychika cz³owieka odnosi siê, jak siê zdaje,
w potocznym wyobra¿eniu, do jego cech wzglêdnie sta³ych,
ale stany psychiczne zmienne s¹ jak najbardziej. Podobnie
jak stany fizyczne, czasem w opozycji do psychicznych przy-
wo³ywane. Komuœ, kto ma wra¿liw¹ psychikê, trudniej o psy-

chiczn¹ równowagê. Stan pe³nej, a w ka¿dym razie znacznej
nierównowagi to psychiczne zaburzenie (ta nazwa wskazuje
na pewn¹ zewnêtrznoœæ impulsów). A ktoœ o zaburzonej psy-

chice zwany bywa nieco eufemistycznie samym przymiot-
nikiem. Jest psychiczny. I bywa kierowany do zak³adu, ju¿
nie psychicznego, lecz psychiatrycznego, czasem, w skró-
cie, do psychiatryka. Ten rzeczownik nie oznacza, jak mo¿-
na sobie strukturalnie wyobraziæ, cz³owieka, jak to jest z cho-

lerykiem, ekscentrykiem czy elektrykiem, lecz szpital.
A cz³owieka nadaj¹cego siê do takiego zak³adu ci, którzy siê
uwa¿aj¹ za normalnych, okreœlaj¹ czasem krótkim s³owem
psychol.

Dusza chorowaæ mo¿e, jest
wra¿liwa. Jak piêkna m³oda
dziewczyna. I nasza psyche,
te¿ jakoœ skojarzeniowo i gra-
matycznie wdziêcznie kobieca,
równie¿. I w sumie psychika,
¿eñska ju¿ chyba tylko grama-
tycznie, nara¿ona na tyle nie-
dobrych doznañ, tak¿e ró¿nych
uszczerbków doznaæ mo¿e.
Szczêœciem nasze psychiczne
stany zmiennymi s¹, ale prze-

cie¿ sam¹ tê zmiennoœæ trudno uznaæ za coœ spokojnie
stabilizuj¹cego…

Dbajmy o nasz¹ psychikê, a mo¿e, powiedzmy, o nasz¹ psy-
che, a dalej id¹c, i o duszê mo¿e te¿… Inaczej inni bêd¹ mu-
sieli. Ró¿ni specjaliœci. �

Szczęściem nasze

psychiczne stany zmiennymi

są, ale przecież samą tę

zmienność trudno uznać za

coś spokojnie stabilizującego…
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Jak pani zdaniem pandemia wp³ynê-
³a na psychikê studentów WUM?

Trudno wypowiadaæ siê ju¿ o d³u-
gofalowych skutkach pandemii,
poniewa¿ nie mamy jeszcze

wyników badañ prospektywnych, które
pozwala³yby na wnioskowanie w tym
zakresie. Natomiast z przekonaniem
mogê powiedzieæ, ¿e przede wszystkim
pierwszy etap pandemii odcisn¹³ piêtno
na studentach. Generalnie w okresie
lockdownu osoby w wieku 18–24 lata

Pandemia
os³abi³a
rozwój
psychospo³eczny
przysz³ych lekarzy

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił niedawno zniesienie stanu epidemii.

Niestety, nie oznacza to, że epidemia się faktycznie skończyła. Ale ta formalna decyzja

jest pretekstem do dokonywania podsumowań. O swoich obserwacjach dotyczących wpływu

pandemii na adeptów sztuki medycznej mówiła w rozmowie z „Pulsem” dr nauk o zdrowiu

Magdalena Łazarewicz ze Studium Psychologii Zdrowia WUM, koordynator Uniwersyteckiej

Poradni Psychologicznej Centrum Medycznego WUM.

zareagowa³y najwy¿szym nasileniem
przygnêbienia i niepokoju zwi¹zanego
z ogromnymi zmianami w stylu ¿ycia
i ograniczeniami w realizacji w³asnych
potrzeb. I choæ z czasem nastêpowa³o
poluzowywanie restrykcji epidemicz-
nych, powrót do normalnego funkcjono-
wania wcale nie by³ ³atwy. Szczególnie
wzrós³ poziom zaburzeñ lêkowo-depre-
syjnych. W zakresie zdrowia psychicz-
nego, zarówno w czasie pandemii, jak
i przed ni¹, dominuj¹ca grupa ludzi radzi
sobie nieŸle. Jest jednak mniej liczna gru-

pa, która w sytuacjach trudnych radzi
sobie gorzej i cechuje siê ni¿szym pozio-
mem dobrostanu. Tak jest te¿ w przypad-
ku studentów WUM. W wyniku pande-
mii liczebnoœæ tej w³aœnie grupy
znacz¹co wzros³a. Wzros³o tak¿e nasile-
nie zg³aszanych objawów.

Czy doœwiadczenia, o których pani
mówi, bêd¹ mia³y wp³yw na to,
jakimi lekarzami zostan¹ dzisiejsi
studenci i jak bêd¹ siê uk³adaæ ich
relacje z pacjentami?

OKIEM WUM
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W jakimœ stopniu prawdopodobnie tak.
Rzadko kiedy doœwiadczenia o takiej
skali pozostaj¹ bez konsekwencji. Jaki
dok³adnie bêdzie ten wp³yw przekona-
my siê niebawem. Warto jednak pamiê-
taæ, ¿e pandemia, poza skutkami dla
zdrowia psychicznego, spowodowa³a
te¿ kryzys edukacyjny – utrudni³a zdo-
bywanie wiedzy i czasowo uniemo¿li-
wi³a æwiczenie umiejêtnoœci praktycz-
nych. Prowadzono nauczanie zdalne, na
pewien czas zawieszono zajêcia klinicz-
ne, co oznacza, ¿e studenci nie mieli
kontaktu z pacjentami. Ograniczenia
o ró¿nym natê¿eniu trwa³y oko³o pó³to-
ra roku i w najwiêkszym stopniu odbi³y
siê na osobach, które w 2020 r. rozpo-
czyna³y pi¹ty i szósty rok studiów. Kli-
niczne lata nauki osoby te spêdzi³y
w du¿ym stopniu przed ekranami kom-
puterów zamiast przy ³ó¿kach pacjen-
tów. Studenci ci rozpoczynali sta¿ z mi-
nimalnym przygotowaniem do kontaktu
z pacjentami. Na wczeœniejszych latach
studiów odbyli zajêcia z psychologii
zdrowia, w tym z komunikacji medycz-
nej. Jednak, ze wzglêdu na wybuch pan-
demii i brak zajêæ w klinikach, nie mie-
li szans na ugruntowanie wiedzy w tym
zakresie i dalszy rozwój umiejêtnoœci
budowania relacji z pacjentami.

Na szczêœcie nasi studenci doœæ szybko
wrócili do pracy kontaktowej w porów-
naniu ze studentami uczelni niemedycz-
nych. Zajêæ æwiczeniowych i klinicz-
nych, mimo najwiêkszych starañ, nie da
siê w pe³ni zast¹piæ prac¹ online.

Przerwa w nauczaniu praktycznym
mog³a os³abiæ efekty edukacji?

Moim zdaniem zdecydowanie tak. Wy-
k³adowcy w wiêkszoœci bardzo starali
siê, aby zajêcia prowadzone zdalnie nie
odbiega³y jakoœciowo od stacjonarnych,
ale nie wszystkie efekty kszta³cenia
udaje siê realizowaæ z tak¹ sam¹ sku-
tecznoœci¹ za pomoc¹ œrodków zdalnej
komunikacji.

Tak¿e studentom trudniej zaanga¿owaæ
siê w zajêcia prowadzone online. Ponad-
to, w zakresie tzw. umiejêtnoœci miêk-
kich i nauki profesjonalizmu, gros
kszta³cenia przebiega nie wprost. Ka¿-
de zajêcia dydaktyczne na uczelni i kon-
takt z grup¹ studenck¹ poza jej murami

to mo¿liwoœæ uczenia siê relacji spo³ecz-
nych w grupie zawodowej, nauki budo-
wania w³asnej to¿samoœci w oparciu
o relacje spo³eczne, æwiczenia siê w roz-
wi¹zywaniu konfliktów, negocjacji,
budowania bliskoœci i zaufania. Te
wszystkie doœwiadczenia maj¹ znacze-
nie w póŸniejszej pracy, w relacjach
z zespo³em interdyscyplinarnym i z pa-
cjentami. Z powodu pandemii rozwój
studentów w tym aspekcie zosta³ czê-
œciowo zahamowany.

Kiedy pojawi³o siê przekonanie, ¿e
lekarza trzeba nauczyæ kontaktu
z pacjentem?

Jeœli spojrzymy na to zagadnienie histo-
rycznie, stwierdzimy, ¿e medycyna
w ogóle kiedyœ mia³a znacznie bardziej
humanistyczny charakter. W XX w. mia-
³a ju¿ charakter stricte biomedyczny. Od
pewnego czasu jednak do tego humani-
zmu chcemy nawi¹zywaæ. Do progra-
mu studiów zaczêto dodawaæ przedmio-
ty humanistyczne – zg³êbiaj¹ce etykê
i historiê medycyny, socjologiê, daj¹ce
ogólne pojêcie o cz³owieku.

Co innego abstrakcyjny cz³owiek,
a co innego konkretny pacjent.

Dlatego dzia³ania, o których mówiê,
okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Z czasem
zajêcia zaczêto bardziej nakierowywaæ
na praktykê medyczn¹. St¹d wziê³a siê
na uczelniach psychologia medyczna,
promocja zdrowia, zdrowie publiczne.
Coœ, co pokazuje ludzki wymiar choro-
by i pozwala zrozumieæ, z czym bory-
kaj¹ siê pacjenci na poziomie innym ni¿
czysto biologiczny.

Jak przebiega trening w zakresie
kompetencji interpersonalnych
i budowania relacji z pacjentem,
jeœli nie trzeba ograniczaæ kontaktu
bezpoœredniego z powodu zagro¿eñ
epidemicznych?

Uczelnie medyczne przyjmuj¹ tu ró¿ne
modele nauczania. Na WUM studenci
zaczynaj¹ kszta³cenie w tym zakresie od
prowadzonych na pierwszym roku
zajêæ z psychologii medycznej oraz
z etyki lekarskiej, na których po raz
pierwszy poruszana jest problematyka
znaczenia dobrej relacji z pacjentem dla

praktyki lekarskiej. Nastêpnie, na dru-
gim roku, odbywaj¹ siê zajêcia z komu-
nikacji medycznej. S¹ prowadzone
metod¹ role-playing, czyli polegaj¹ na
odgrywaniu przez studentów ról leka-
rzy i pacjentów na podstawie przygo-
towanych wczeœniej scenariuszy opisu-
j¹cych konkretne przypadki medyczne.
Do wykonania tych zadañ studenci
przygotowuj¹ siê na podstawie mate-
ria³ów e-learningowych porz¹dkuj¹-
cych wiedzê z zakresu komunikacji
medycznej oraz dokszta³caj¹ siê w za-
kresie danej jednostki chorobowej, któ-
rej dotyczy ich scenka, aby prawid³o-
wo przeprowadzaæ wywiad, omawiaæ
badania, wyjaœniaæ przebieg procedur
medycznych, przekazywaæ diagnozê,
motywowaæ pacjenta do stosowania siê
do zaleceñ. W czasie æwiczeñ metod¹
role-playing studenci ucz¹ siê prawi-
d³owo stosowaæ konkretne techniki
komunikacyjne (np. pytania otwarte
i zamkniête, parafrazê, klaryfikacjê,
podsumowania), ale te¿ szerzej – pra-
cuj¹ nad swoj¹ postaw¹ wobec pacjen-
tów i rozumieniem znaczenia budowa-
nia z pacjentami prawdziwej relacji.
Scenki s¹ nagrywane i wspólnie anali-
zowane, co pozwala na uzyskanie pre-
cyzyjnej informacji zwrotnej. Studen-
ci poznaj¹ swoje mocne i s³abe strony.

Na trzecim roku studenci odbywaj¹ ko-
lejny kurs komunikacji medycznej
– zajêcia z symulowanym pacjentem. To
kolejny naturalny etap edukacji, który
powinien poprzedzaæ zajêcia przy ³ó¿ku
pacjenta, poniewa¿ tym razem w rolê
pacjenta wciela siê nie inny student czy
wyk³adowca, ale specjalnie do tego
przygotowany aktor.

Wymienione zajêcia maj¹ znacz¹ce wa-
lory edukacyjne. Niestety, nadal w pro-
gramach studiów przeznacza siê na nie
stosunkowo ma³o godzin dydaktycznych.

Naturalnym kolejnym krokiem naucza-
nia profesjonalizmu i kompetencji inter-
personalnych jest uczenie siê przez mo-
delowanie w czasie zajêæ w klinikach.
W³aœnie ten sposób przyswajania wie-
dzy i umiejêtnoœci miêkkich odgrywa
kluczow¹ rolê w kszta³towaniu postaw
m³odych lekarzy. �

Rozmawia³ Micha³ Niepytalski
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PAWE£ WALEWSKI

Bez skrupu³ów

Skoro można politycznie zarządzać

pandemią, to czy uda się rozliczyć polityków

z ich wypowiedzi i zachowań podczas

pandemii?

D osta³o siê lekarzom za wirusa. Bo
kto inny, ni¿ medycy w³aœnie,
mia³by odpowiadaæ za pó³ milio-

na przypadków niewyjaœnionych gor¹-
czek? Za to, ¿e mimo uszczelnienia gra-
nic oraz niemal stuprocentowej izolacji
bakcyl przedosta³ siê do kraju i zaatako-
wa³ jego 25-milionow¹ populacjê? Po co
w koñcu s¹ lekarze, jeœli nie potrafili
ochroniæ spo³eczeñstwa przed t¹ wielk¹
katastrof¹, z³oœliw¹ epidemi¹ i omikro-
nem. Przez dwa lata wszystko sz³o œwiet-
nie, nie sprowadzano wiêc z zagranicy te-
stów ani szczepionek, bo koronawirus nie
mia³ wstêpu do kraju odizolowanego od
reszty œwiata. A¿ tu nagle…

Mowa o Korei Pó³nocnej, sk¹d w po³owie
maja wydosta³y siê informacje, ¿e ludzie
zaczynaj¹ umieraæ z powodu COVID-19,
a pó³ miliona osób skar¿y³o siê na gor¹cz-
kê o „nieustalonym pod³o¿u”. Trudno bez
odpowiedniej diagnostyki je ustaliæ, a tam-
tejszej ochronie zdrowia – z woli politycz-
nej – nie zagwarantowano dostêpu do ni-
czego, co mo¿e byæ potrzebne w walce
z koronawirusem. Ale Kim Dzong Un
na spotkaniu Biura Politycznego nie mia³
w¹tpliwoœci (przemówienie dyktatora
transmitowa³a pañstwowa telewizja i cy-
towa³a Koreañska Centralna Agencja
Informacyjna, wiêc jego treœæ przechwy-
ci³y zagraniczne media), ¿e „za t¹ wielk¹

katastrofê odpowiada niekompetencja

biurokratów i medyków”. Ani s³owa
o tym, ¿e zdaniem ekspertów gwa³towne
rozprzestrzenienie siê wirusa mog³o na-
st¹piæ ju¿ pod koniec kwietnia, a przy-
czyni³a siê do tego defilada wojskowa

OPINIE

w stolicy – Pjongjang, podczas której re¿im chwali³ siê naj-
nowszymi rakietami i osi¹gniêciami wojskowego programu nu-
klearnego. Tysi¹ce osób bez maseczek st³oczonych na trybu-
nach, choæ na œwie¿ym powietrzu, pewnie nie by³o œwiadomych,
¿e jednak przez zamkniête granice SARS-CoV-2 do ich kraju
przenikn¹³. Akurat szybko rozprzestrzeniaj¹cy siê wariant omi-
kron nie musia³ pokonywaæ d³ugiej drogi, gdy¿ tej wiosny to
kraje dalekiej Azji sta³y siê globalnym centrum pandemii.

Chiny stanowi¹ wrêcz modelowy przyk³ad rywalizacji polity-
ki z epidemiologi¹ (a zarazem ugiêcia siê jej pod ciê¿arem
epidemii). Najludniejszy kraj œwiata, który chcia³ byæ prymu-
sem w radzeniu sobie z pandemi¹, choæ
zamkniêty dla turystów niemal od jej po-
cz¹tku w 2020 r. i wyznaj¹cy zasadê „zero
COVIDU”, od po³owy kwietnia wprowa-
dzi³ w wielu regionach lockdown na nie-
spotykan¹ wczeœniej skalê. Na d³ugie ty-
godnie ludzie zamkniêci zostali w domach,
bo zgodnie ze wskazówkami chiñskich
w³adz tylko izolacja mo¿e zdusiæ omikro-
now¹ falê zaka¿eñ. Taka strategia zosta³a
zakwestionowana przez ekspertów Œwia-
towej Organizacji Zdrowia, ale kto by siê
przejmowa³ ich opiniami w kraju licz¹cym
miliard obywateli (w którym pojedyncze
miejscowoœci maj¹ wiêksz¹ liczbê miesz-
kañców ni¿ pó³ Polski), gdzie wszyscy
przyzwyczajeni s¹ do przymusu i œcis³ej
kontroli. Wszelkie przejawy krytyki w me-
diach spo³ecznoœciowych s¹ cenzurowane
i t³umione. Ale nie ma siê co dziwiæ, sko-
ro chiñski przywódca Xi Jinping bêdzie
w drugiej po³owie roku ubiega³ siê na
XX ZjeŸdzie Partii Komunistycznej
o przed³u¿enie panowania na trzeci¹ ju¿
kadencjê. Z jednej strony uwiêzienie ludzi
uderza w gospodarkê i wywo³uje bunty, ale
z drugiej swobodne rozprzestrzenianie siê wirusa w spo³ecz-
noœciach nieuodpornionych (bo chiñskie szczepionki nie s¹
efektywne w przypadku wariantu omikron) spowodowa³oby
jeszcze wy¿sz¹ falê zaka¿eñ, a pewnie i zgonów w starszej
populacji. Na to ¿aden polityk pozwoliæ sobie nie mo¿e.

Trudniej pokonuje siê pandemiê z w³adz¹, która mami spo³e-
czeñstwo propagandowymi sztuczkami i kieruje siê politycz-
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nym wyrachowaniem. Ale, by prze-
konaæ siê o tym na w³asnej skórze,
nie trzeba jechaæ do Azji. Premier
Wielkiej Brytanii Borys Johnson st¹-
pa³ po cienkim lodzie w zwi¹zku
z nieprzestrzeganiem lockdowno-
wych obostrzeñ przez niego i osoby
z jego najbli¿szego zaplecza politycz-
nego, a i nasz rz¹d udowodni³ wielo-
kroæ, ¿e wa¿niejsze podczas naj-
ostrzejszych fal pandemii s¹ s³upki
poparcia ni¿ opinie ekspertów. Przy-
zna³ to zreszt¹ sam minister zdrowia,
mówi¹c w jednym z wywiadów, ¿e
decyzje podejmowano zawsze „w ja-

kimœ otoczeniu, warunkowane by³y

jakimiœ sytuacjami i si³ami politycznymi”. „Sztuk¹ nie

jest mieæ dobre pomys³y, ale mieæ pomys³y, które bêd¹

wdra¿ane” – podsumowa³ Adam Niedzielski. Potwierdzi³
wiêc surow¹ ocenê opozycji, ¿e rz¹d od koñca lata ubie-
g³ego roku wola³ nie potêgowaæ restrykcji, maj¹c œwia-
domoœæ, ¿e przy roz³amie w szeregach Zjednoczonej Pra-
wicy nie warto ich zastosowania nawet poddawaæ pod
g³osowanie.

Po stanowczym przeciwstawieniu siê SARS-CoV-2 wiosn¹
2020 r. i szybkim wprowadzeniu lockdownu w obliczu kolej-
nych fal rz¹d miêk³ i wik³a³ siê w polityczne konszachty ze
swoim zapleczem w Sejmie oraz mocno antynaukowym elek-
toratem. Lekcewa¿¹ce nastawienie do pandemii niektórych
znacz¹cych polityków tylko wzmacnia³o przeciwników szcze-
pieñ i tzw. koronasceptyków. Sk¹d zatem zdziwienie, ¿e tak
wielu nie chcia³o siê szczepiæ, nie zak³ada³o maseczek, nie

mia³o zamiaru respektowaæ ¿adnych
ograniczeñ? Od pocz¹tku mieliœmy
w Polsce problem z przestrzeganiem
obostrzeñ, w dodatku przez osoby, które
powinny byæ wzorem, gdy¿ same usta-
la³y regu³y gry. A to minister Micha³
Dworczyk (ten sam, którego prezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej minionej ka-
dencji uhonorowa³ na Krajowym ZjeŸ-
dzie Lekarzy statuetk¹ Hipokratesa „za

dzia³ania w pierwszych miesi¹cach

pandemii”) przy³apany zosta³ bez ma-
seczki na widowni, a to premiera Mo-
rawieckiego sfotografowano bez niej na
Œl¹sku, w restauracji, gdy z³ama³ te¿ za-
sadê dystansu, i to w okresie, kiedy oby-

watelom wydano instrukcje pozostawania w domach i wza-
jemnej ochrony.

Wielokrotnie wyœmiano ju¿ wiceministra zdrowia Waldema-
ra Kraskê za wypowiedŸ o genie sprzeciwu, który rzekomo
tkwi w polskim (narodowym?) DNA, i usprawiedliwianie nim
lekcewa¿enia obostrzeñ. Ale tym, co ów gen szczególnie uak-
tywnia, jest zachowanie ludzi znanych z pierwszych stron gazet
i mediów spo³ecznoœciowych, uchodz¹cych za autorytety lub
ideowych patronów.

Tymczasem ujawniony niedawno raport Œwiatowej Organi-
zacji Zdrowia na temat rzeczywistej liczby ofiar œmiertelnych
pandemii wystawia bardzo z³¹ ocenê nie œrodowiskom me-
dycznym, lecz politykom, na których spoczywa odpowiedzial-
noœæ za ochronê ludnoœci równie¿ przed takimi zagro¿eniami
jak wirusy. Podczas pandemii zmar³o bowiem prawie 15 mln
osób wiêcej ni¿ w normalnych czasach. I przyt³acza nie tyle
liczba, ile g³ówny wniosek zawarty w dokumencie: w wielu
krajach nie zliczano starannie œmiertelnych przypadków ko-
ronawirusa, przez dwa lata dane na ten temat by³y z powodów
politycznych zani¿ane lub wrêcz utajniane.

W Polsce sytuacja te¿ nie by³a krystaliczna, bo mieliœmy
ogromne problemy z uzyskaniem faktycznego obrazu skali
œmiertelnoœci. Dziœ ju¿ wiadomo z raportów USC i GUS,
¿e COVID-19 by³ przyczyn¹ ponad 216 tys. nadmiarowych
zgonów, a przewidywana d³ugoœæ ¿ycia przeciêtnego
60-latka skróci³a siê w naszym kraju w ci¹gu ostatniego
roku o 9 miesiêcy (licz¹c od 2020 r. – o ponad 22 miesi¹-
ce). Staliœmy siê te¿ europejskim liderem z haniebnym
26-proc. wzrostem œmiertelnoœci ca³kowitej. Czy ktoœ zo-
stanie politycznie poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci za ten
wstydliwy wynik?  W wielu pañstwach polityka spo³eczna
prowadzona podczas pandemii w niewielkim stopniu zmi-
nimalizowa³a jej skutki, ale czy rz¹dz¹cy zostan¹ kiedy-
kolwiek rozliczeni przez swoich obywateli? W Polsce taka
okazja pojawi siê pewnie podczas najbli¿szych wyborów.
Tylko czy wtedy o tysi¹cach zgonów z powodu SARS-CoV-2
bêdziemy jeszcze pamiêtaæ? Bo jedno jest pewne: w³adza
tego nie chce, woli pieczo³owicie upamiêtniaæ inne naro-
dowe tragedie. �

W wielu państwach

polityka społeczna

prowadzona podczas

pandemii w niewielkim

stopniu zminimalizowała

jej skutki, ale czy rządzący

zostaną kiedykolwiek

rozliczeni przez swoich

obywateli?
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PAWE£ KOWAL

Kiedy zaczê³a siê
ta wojna?

Wojna nie zaczęła się 24 lutego 2022 r.

Zaczęła się znacznie wcześniej. Może

wtedy, gdy „zielone ludziki”, czyli wysła-

na przez Moskwę armia pod fałszywą

flagą odrywała od Ukrainy dwa regiony:

ługański i doniecki?
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Z ajêcie Donbasu by³o sygna³em dla œwiata,
¿e Rosja praktycznie z odkryt¹ przy³bic¹
popiera politykê zaborów i gwa³cenia gra-

nic, które sama uznawa³a. A mo¿e wojna zaczê³a
siê w 2014 r., kiedy wojska rosyjskie wkroczy³y
na Krym? Dzisiaj widaæ, ¿e prawie ca³a polityka
Rosji po rozpadzie ZSRR oparta by³a na gwa³cie,
pragnieniu gwa³tu i jego u¿yciu. Kiedy œwiat za-
chodni przyzwyczaja³ siê do rywalizacji miêdzy
pañstwami na gruncie prawa i traktatów oraz zdol-
noœci do rozwoju, gdy w najbardziej rozwiniêtych
pañstwach globu karierê robi³y s³owa „innowacje”
i „start-upy”, w rosyjskim myœleniu rozwojem oka-
zywa³y siê marzenia o podbojach i grabie¿y. Naj-
wiêksze pañstwo œwiata, z perspektywami roz-
woju na stulecia, wyhodowa³o elitê myœl¹c¹
w kategoriach: mieæ wiêcej terytorium. Ta mental-
noœæ, oparta na anachronicznej pazernoœci, przez
trzy dekady zabija³a Rosjê.

Któ¿ nie pamiêta opowieœci podró¿ników odwiedzaj¹cych Pe-
tersburg i Moskwê na pocz¹tku lat 90. XX w.? Ile¿ siê nas³u-
chaliœmy o powstaj¹cej warstwie bogaczy rosyjskich. Ci, któ-
rzy dobrali siê do ropy i gazu (a by³a to w¹ska, jak na Rosjê,
grupa pracowników dawnych s³u¿b i kadrowych komunistów),
z czasem kupili domy i jachty we wszystkich mo¿liwych cie-
p³ych i piêknych miejscach na œwiecie. Reszta Rosjan ¿y³a
w biedzie, b³ocie i otulinie wojennej propagandy. Od po³owy
lat 90. wp³ywy odzyskiwali przedstawiciele dawnych s³u¿b,
a system stawa³ siê coraz bardziej autorytarny. Istot¹ polityki
Rosji sta³a siê wojna i marzenie o nowym imperium, którym
Putin wykarmi³ kolejne pokolenia. Historia wspó³czesnej Rosji
to dzieje pañstwa od wojny do wojny: od Czeczenii do Gruzji,
od Gruzji do Syrii, od Syrii do Ukrainy: Krymu, Donbasu
i próby napaœci na Kijów w lutym tego roku. Kiedy wiêc ta woj-
na siê zaczê³a? Wtedy, kiedy w g³owie ludzi z putinowskiej elity
pierwszy raz powsta³a myœl, ¿e mo¿na zawróciæ do przesz³o-
œci, graæ bomb¹ atomow¹, a nie prawem miêdzynarodowym.

Dzisiaj w¹ska elita oligarchiczna ruskich szowinistów pcha
na front na Ukrainie Buriatów, Tatarów, Baszkirów. Matki
dzieciaków z tych narodów p³acz¹ nad workiem cebuli, któ-
ry dostaj¹ za œmieræ synów. I to cierpliwoœæ tych wszystkich
narodów wyznaczy prawdziwy koniec tej wojny. Kiedy cho-
cia¿ jeden z narodów Federacji Rosyjskiej powie Rosjanom:
nie!, kiedy Federacja Rosyjska rozkruszy siê jak wczeœniej
ZSRR, wtedy dopiero mo¿na bêdzie spokojnie wznosiæ toa-
sty za pokój. �
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W PIGUŁCE

Od problemów najmłodszych przez problemy osób cierpiących na choroby rzadkie

po problemy kobiet w medycynie i lekarzy na ogarniętej wojną Ukrainie. W tym numerze

„Pulsu” przedstawiamy garść różnorodnych aktualności medycznych w pigułce.

Zród³a:

Wprost.pl, Biuro Rzecznika Praw Dziecka,

Cowzdrowiu.pl, Twitter.com, Polkiwmedycynie.pl,

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy

`

13
proc. m³odszych dzieci, 11 proc. nastolatków
i a¿ 15 proc. starszej m³odzie¿y jest uzale¿nio-

nych od social mediów – wynika z badania przeprowa-
dzonego na zlecenie rzecznika praw dziecka. W rapor-
cie czytamy: „m³odzie¿ ze szkó³ œrednich mówi, ¿e

korzysta z Internetu, aby lepiej siê poczuæ (51 proc.),

jedna czwarta przyznaje siê do nieudanych prób ogra-

niczenia czasu spêdzanego na portalach spo³ecznoœcio-

wych (26 proc.), zaniedbywania innych zajêæ (24 proc.)

oraz wystêpowania z tego powodu sytuacji konflikto-

wej z domownikami (24 proc.)”. Co trzeci nastolatek
poœwiêca mediom spo³ecznoœciowym kilka godzin
dziennie, a wielu nawet 12 godz. Wysoki jest te¿ odse-
tek dzieci, których rodzice nie wiedz¹, ile czasu pocie-
chy spêdzaj¹ w mediach spo³ecznoœciowych. Zdaniem
Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka koniecz-
ne jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii spo-
³ecznej o zasiêgu ogólnopolskim, która zwiêkszy³aby
u opiekunów œwiadomoœæ problemu uzale¿nienia od
mediów spo³ecznoœciowych.

D
obra wiadomoœæ dla osób cierpi¹cych na rzadkie
schorzenie genetyczne – neurofibromatozê. Rada

Przejrzystoœci Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji opracowa³a ostatnio rekomenda-
cje finansowania technologii lekowych. Na liœcie
znalaz³ siê m.in. preparat zawieraj¹cy selumetynib,
znany pod nazw¹ koselugo. „Nie do wiary. 25 lat

mojego ¿ycia z pacjentami NF. Ca³a spo³ecznoœæ

NF-owa czeka³a na prze³om. I jest! Koselugo na li-

œcie terapii rekomendowanych przez AOTMiT. Jedy-

na terapia dla pacjentów z nieoperacyjnym plexiform

neurofibroma” – napisa³a na Twitterze prezes zarz¹-
du Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska Doro-
ta Koryciñska.

W
du¿ej czêœci zawodów medycznych liczebnie
dominuj¹ kobiety, ale jednoczeœnie to one czê-

œciej padaj¹ ofiar¹ dyskryminacji. Inicjatywa „Polki
w medycynie” i serwis BMP.pl opublikowa³y wyni-
ki badania sonda¿owego poœwiêconego temu proble-
mowi. „Wed³ug a¿ 82,6 proc. respondentek dyskrymi-

nacja jest powszechnym problemem w ochronie

zdrowia w Polsce, a 73,5 proc. spotka³o siê z ni¹ oso-

biœcie w pracy lub podczas studiów medycznych. Co

wiêcej, w 90,7 proc. przypadków pierwsze spotkanie

z dyskryminacj¹ nast¹pi³o ju¿ podczas studiów” – czy-
tamy w raporcie. Najczêœciej osobami dyskryminuj¹-
cymi s¹ nauczyciele akademiccy (76,8 proc.), pacjenci
p³ci mêskiej (74,4 proc.) i wspó³pracownicy p³ci mê-
skiej (69,5 proc.). W 32,2 proc. przypadków osob¹
dyskryminuj¹c¹ by³a wspó³pracowniczka. Tylko 13,2
proc. kobiet deklaruje, ¿e w miejscu ich pracy lub
nauki podjêto dzia³ania maj¹ce na celu przeciwdzia-
³anie dyskryminacji.

U
kraiñskie placówki ochrony zdrowia s¹ permanent-
nie zagro¿one, nawet te w rejonach relatywnie

odleg³ych od terenu dzia³añ zbrojnych – alarmuje pe³-
ni¹cy obowi¹zki ministra zdrowia Ukrainy Igor Ku-
zin. Polityk mówi³ o ich sytuacji podczas spotkania
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Narodowych In-
stytutów Zdrowia Publicznego. Jego zdaniem zagro-
¿enie wynika z niebezpieczeñstwa rosyjskich bom-
bardowañ z u¿yciem broni rakietowej. „600 placówek

zosta³o uszkodzonych lub zniszczonych. 100 z nich do-

szczêtnie. 11 przedstawicieli zawodów medycznych

zginê³o, a 46 zosta³o rannych” – podsumowa³ bilans
trwaj¹cej do 24 lutego wojny Igor Kuzin.

S
ytuacja medyków na linii frontu jest jeszcze trud-
niejsza. Doskonale obrazuje to przyk³ad Wiktorii

Obidiny. Lekarka ukrywa³a siê na terenie bronionego
do niedawna przez ukraiñskie si³y ostatniego bastionu
otoczonego Mariupola – w zak³adach Azowstalu. Po-
maga³a tam rannym ¿o³nierzom. W podziemiach kom-
pleksu przemys³owego przebywa³a z czteroletni¹ córk¹.
Obie znalaz³y siê grupie osób przeznaczonych do ewa-
kuacji koordynowanej przez ONZ i Czerwony Krzy¿.
Jednak rosyjscy ¿o³nierze w pewnym momencie odse-
parowali od siebie matkê i córkê. Wiktoria Obidina za-
miast z czteroletni¹ Alis¹ zostaæ przewieziona do Zapo-
ro¿a, trafi³a do rosyjskiego „obozu filtracyjnego”. Na
portalu Change.org trwa zbiorka podpisów pod apelem
o jej uwolnienie. �
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M azowieckie Spotkania Sto-
matologiczne bêd¹ wreszcie
okazj¹ do kontaktu twarz¹

w twarz z wyk³adowcami. Ale, co jeszcze
wa¿niejsze, do spotkañ kuluarowych i dys-
kusji w gronie przyjació³ – innych leka-
rzy dentystów. Czy pandemia ju¿ ca³kiem
oduczy³a nas utrzymywania relacji inter-
personalnych w ramach naszego œrodowi-
ska zawodowego? Czy istnieje mo¿liwoœæ
powrotu do starych metod nauczania?
Zobaczymy. Uwa¿nie obserwujemy inne
konferencje, które odbywaj¹ siê w tym
postpandemicznym roku. Widzimy, ¿e fre-
kwencja bywa ró¿na, mimo to liczmy na
zainteresowanie Mazowieckimi Spotka-
niami Stomatologicznymi, bo jest to kon-
ferencja wyj¹tkowa, spajaj¹ca nasze œro-
dowisko. Nie chcemy oczywiœcie na si³ê
Pañstwa namawiaæ do uczestniczenia
w tego typu spotkaniach, choæ nie ukry-
wam, ¿e s¹ one satysfakcjonuj¹cym uko-
ronowaniem wielomiesiêcznych wysi³-
ków samorz¹du lekarskiego. Niemniej
jednak jeœli nie znajdziemy wœród Pañstwa

DARIUSZ PALUSZEK

wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów
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Jeœli nie bêdziecie
na Mazowieckich
Spotkaniach
Stomatologicznych...

Spróbowaliśmy po raz kolejny. Podjęliśmy

wysiłek zorganizowania konferencji na

najwyższym poziomie, z wykładowcami

o niepodważalnej renomie i dorobku.

Teraz przekonamy się, czy lekarze dentyści

są już gotowi wynurzyć się zza ekranów

komputerów i wrócić do konwencji

nauczania stacjonarnego.

VI MAZOWIECKIE SPOTKANIA STOMATOLOGICZNE

szerokiej rzeszy osób, które obecnoœci¹ wyra¿¹ poparcie dla
idei konferencji... Có¿, bêdziemy szukali innych dróg zapew-
nienia jakoœciowego kszta³cenia.

Czerwcowa konferencja naukowa organizowana przez izbê
bêdzie wiêc papierkiem lakmusowym nastrojów lekarzy den-
tystów, wskazówk¹ dla naszego samorz¹du, który w³aœnie roz-
poczyna kolejn¹ kadencjê. W IX kadencji zosta³a mi ponow-
nie powierzona misja kierowania Komisj¹ ds. Lekarzy
Dentystów oraz funkcja wiceprezesa ORL. Uda³o siê to dziê-
ki Pañstwa zaanga¿owaniu w wyborach, za co bardzo dziêku-
jê œrodowisku dentystycznemu.

W nowej kadencji nie bêdziemy ustawaæ w poszukiwaniach
kolejnych osób, które zechcia³yby zaanga¿owaæ siê w ¿ycie
samorz¹du – w pracê komisji i zespo³ów, reprezentowanie nas
w spo³ecznoœciach lokalnych, zak³adach pracy. Dlatego pod-
kreœlam, ¿e posiedzenia Komisji ds. Lekarzy Dentystów s¹
dla Was otwarte, a terminy posiedzeñ podawane do publicz-
nej wiadomoœci. Zapraszamy wiêc do uczestnictwa.

Nowa kadencja samorz¹du rozpoczyna siê te¿ na szczeblu
krajowym. Na Mazowieckie Spotkania Stomatologiczne za-
prosiliœmy wiêc lekarzy dentystów wybranych do Naczelnej
Rady Lekarskiej. Spodziewamy siê ponadto obecnoœci wice-
prezesa NRL ds. stomatologicznych. Bêdzie mo¿na z nimi
wszystkimi porozmawiaæ o tym, czego oczekujecie od nich,
jako Waszych reprezentantów. Dla nich natomiast bêdzie to
okazja przedstawienia w³asnych planów. Taka jest bowiem idea
„Mazowieckich” – zbli¿enie dentystów pracuj¹cych w ró¿-
nych miejscach, na ró¿nych etapach drogi zawodowej. Tych,
którzy ca³e ¿ycie pracuj¹ w jednostanowiskowym gabinecie,
i tych, którzy prowadz¹ placówki z kilkoma, kilkunastoma,
kilkudziesiêcioma fotelami. Profesorów, dziekanów wydzia-
³ów, konsultantów krajowych. Wszyscy w jednym miejscu spo-
tykamy siê, aby szukaæ nowego, lepszego jutra dla polskiej
stomatologii. �
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APEL ORL

APEL

OKRÊGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

W WARSZAWIE

z 9 maja 2022 r.

odnosz¹cy siê do publicznej opieki stomatologicznej

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie w œlad za podjêtymi dotychczas przez Naczeln¹

Radê Lekarsk¹ dzia³aniami w zakresie natychmiastowego rozpoczêcia prac

nad implementacj¹ wycen œwiadczeñ stomatologicznych, sporz¹dzonych przez

Agencjê Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do zarz¹dzeñ prezesa NFZ

i w konsekwencji – do zawieranych umów z placówkami stomatologicznymi, apeluje

do ministra zdrowia o podjêcie niezbêdnych w tym zakresie dzia³añ i zwrócenie uwagi

na realne problemy, z jakimi zmaga siê publiczna opieka stomatologiczna. 

Szczególnie istotnym zagadnieniem jest wycena œwiadczeñ chirurgicznych. Prace

zwi¹zane z rozwi¹zaniem tego problemu trwaj¹ ju¿ oko³o 12 miesiêcy, a ich

dotychczasowe rezultaty w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci budz¹ niepokój. Przyk³adem

mo¿e byæ wycena zabiegu ekstrakcji zêba jednokorzeniowego (32–36 z³) czy te¿

stomatologicznej konsultacji specjalistycznej (22–25 z³). Zaproponowana wycena nie

tylko podwa¿a faktyczn¹ wartoœæ œwiadczeñ lekarskich, ale przede wszystkim nie

stanowi godnego i sprawiedliwego wynagrodzenia za œwiadczenia, gdy¿ nie pokrywa

nawet pozap³acowych kosztów ich udzielenia. Samorz¹d zawodowy lekarzy i lekarzy

dentystów apeluje o pilne wprowadzenie koniecznych zmian w tym zakresie. Na uwagê

zas³uguje równie¿ nieadekwatna wycena œwiadczeñ stomatologii zachowawczej

i ortodoncji. 

Niezale¿nie od tego Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca uwagê, ¿e 

wymienione problemy, z jakimi zmaga siê publiczna opieka stomatologiczna w Polsce,

dodatkowo potêguje wojna na Ukrainie i umo¿liwienie uchodŸcom z tego kraju

korzystania ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej w Polsce. W tym kontekœcie sprawne

funkcjonowanie publicznej opieki stomatologicznej powinno mieæ znaczenie

priorytetowe. 

Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie wnioskuje o niezw³ocznie podjêcie dzia³añ,

które wp³yn¹ na poprawê sytuacji w publicznej opiece stomatologicznej. 
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Pani doktor, jaka by³a pani

sytuacja ¿yciowa i zawodowa

przed rozpoczêciem agresji Rosji

na Ukrainê?

Jestem lekarzem dentyst¹ z 20-let-
nim doœwiadczeniem. Od 2002 r.
prowadzi³am w³asn¹ klinikê w Ki-

jowie. Jest niewielka, podobnie jak nasz
czteroosobowy zespó³. Wykonywaliœmy
wszelkie prace stomatologiczne. Przez
lata zdobyliœmy renomê, dziêki której
zawsze mieliœmy wiele pracy i sta³ych
pacjentów z ca³ego œwiata.

Co dzia³o siê w Kijowie po

wybuchu wojny? Jak reagowali

mieszkañcy?

W przeddzieñ rosyjskiej agresji praco-
wa³am od 8.00 do 21.00. Wraca³am do
domu wyczerpana. G³oœne eksplozje
obudzi³y mnie o 4.30 nad ranem 24 lu-
tego. Do ostatniej chwili z rodzin¹ wie-
rzyliœmy, ¿e do ataku nie dojdzie. By-
liœmy przera¿eni, nie mieliœmy pojêcia,
co robiæ. Dopiero po kilku chwilach
w poœpiechu zaczêliœmy pakowaæ do-
kumenty i niezbêdne rzeczy do „awa-
ryjnej” walizki. W okresie, kiedy za-
czê³o siê bombardowanie i syreny
niemal bezustannie wy³y na ulicach
miasta, dwa dni spêdziliœmy w metrze.
Potem przenieœliœmy siê do piwnicy
w domu. Ukrywaliœmy siê w windzie.
Na koniec przenieœliœmy siê do niewy-
koñczonego domu. W pokoju, w któ-
rym spaliœmy, okna by³y zaklejone
taœm¹. Przykryliœmy je materacem, by
je uszczelniæ. Mimo wielu sposobów na
ogrzanie pomieszczenia, noce spêdza-
liœmy w ubraniach. Z ka¿dym mijaj¹-
cym dniem codziennoœæ stawa³a siê
gorsza, wybuchy by³y coraz silniejsze
i noc¹ coraz jaœniej przera¿aj¹co roz-
œwietla³y miasto. Ulice Kijowa wygl¹-
da³y, jakby w mieœcie nie by³o miesz-
kañców. Wszêdzie pojawi³y siê za to
punkty kontrolne i okopy.

W przera¿aj¹co
rozœwietlonym mieœcie

O pomocy medycznej w pierwszych dniach rosyjskiej agresji

na Ukrainę, ukrywaniu się przed bombardowaniami, ucieczce

i pracy opowiada Natalia Tkachenko, lekarz dentysta

z Kijowa, w rozmowie z Adrianem Boguskim.

WOJNA NA UKRAINIE
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Czy udziela³a pani pomocy

medycznej innej ni¿ dentystyczna?

Wszystko by³o zamkniête, nasza klinika
równie¿ wstrzyma³a pracê. Szpitale pu-
bliczne na szczêœcie dzia³a³y. W jednym
z nich pomaga³am w opiece chirurgicz-
nej nad pacjentami w ostrych stanach
i nad rannymi, których kierowano do naj-
bli¿szych placówek. Je¿eli zespó³ nie
móg³ sobie poradziæ, przewo¿ono ich do
szpitali specjalistycznych. Wielu pacjen-
tów z l¿ejszymi schorzeniami musia³o
radziæ sobie na w³asn¹ rêkê. Przed apte-
kami ustawia³y siê d³ugie kolejki.
Wszystkie leki zosta³y wyprzedane.

Jak funkcjonowa³ szpital

w bombardowanym mieœcie?

Kiedy zawy³y syreny, wszyscy zbiega-
liœmy do piwnicy. Na górze pozostawa³
tylko zespó³ na oddziale intensywnej
terapii. Personel, który by³ w szpitalu,
mieszka³ tam przez miesi¹c.

Kiedy podjê³a pani decyzjê

o opuszczeniu Kijowa?

Na pocz¹tku marca. Bardzo trudno by³o
wówczas przedostaæ siê przez granicê
innym œrodkiem transportu ni¿ samo-
chód. Trzeciego marca przyjechaliœmy
z córk¹ do £odzi. Znajomi pomogli nam
wynaj¹æ mieszkanie.

Jakiej pomocy pani potrzebowa³a

na samym pocz¹tku?

Na pocz¹tku nie mogliœmy otrz¹sn¹æ siê
po tym, przez co przeszliœmy. Nie mo-
g³am spaæ. Zabraliœmy ze sob¹ tylko
najpotrzebniejsze rzeczy. £ódzcy pa-
cjenci bardzo nam pomagali, kupowali
ubrania, ¿ywnoœæ i wszystko, co nie-
zbêdne do ¿ycia. Nie wiedzia³am, co
robiæ i jak ¿yæ. Uwa¿a³am siê za zamo¿-
nego cz³owieka. Posiada³am wszystko
i w jeden dzieñ to straci³am. To doœwiad-
czenie nauczy³o mnie innego stosunku
do ¿ycia.

Czy ma pani kontakt z oœrodkami

lub pacjentami z Ukrainy?

Wielu pacjentów dzwoni³o i pyta³o,
gdzie jestem. Mieszkaj¹cy poza gra-
nicami Ukrainy oferowali swoj¹
pomoc i materia³y stomatologiczne.
Obecnie czêsto wymieniamy wiado-
moœci. Koledzy z kliniki, z którymi
pracowa³am, na pocz¹tku kwietnia
wrócili do pracy i przyjmowania pa-
cjentów. Niektórzy z moich pacjentów
otrzymali ju¿ pomoc, inni czekaj¹ na
mój powrót.

Znalaz³a pani zatrudnienie

w Polsce?

Od miesi¹ca pracujê jako protetyk
w £odzi i Tomaszowie Mazowieckim,
tam zosta³am polecona przez moich
polskich pacjentów. Jestem im bardzo
wdziêczna za wsparcie. Jestem bar-
dzo wdziêczna wszystkim Polakom
za pomoc. �
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£ukasz Jankowski
prezesem
Naczelnej Rady
Lekarskiej

W prezentacji poprzedzaj¹cej g³osowanie £ukasz
Jankowski podkreœla³, ¿e konieczne jest wzmac-
nianie œrodowiska lekarskiego przez rozwój sil-

nego i nowoczesnego, odpowiadaj¹cego potrzebom lekarzy
samorz¹du zawodowego: – Moim planem jest zbudowanie

samorz¹du przysz³oœci. Sprawdzonym kluczem do tego,

z którego korzysta³em w OIL w Warszawie, jest s³uchanie,

anga¿owanie siê i skuteczne dzia³anie. Klucz ten pozwoli³

na osi¹gniêcie dwóch z trzech celów, które sobie za³o¿y-

³em: wsparcie dla cz³onków samorz¹du i wp³yw na opiniê

publiczn¹. Do osi¹gniêcia w pe³ni trzeciego celu, którym

jest wp³yw na decydentów, w izbie okrêgowej brakuje na-

rzêdzi. St¹d moja decyzja o kandydowaniu na prezesa

Naczelnej Rady Lekarskiej. W Naczelnej Izbie Lekarskiej

Delegaci z całej Polski zdecydowali, że nowym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej będzie

dotychczasowy szef Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski, który

kandydował z programem pod hasłem „Samorząd przyszłości”. Łukasz Jankowski wygrał

z prezesem minionej kadencji NRL Andrzejem Matyją stosunkiem głosów 252 do 192.

XV Krajowy Zjazd Lekarzy trwał od 12 do 14 maja.

SAMORZĄD
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widzê ogromny potencja³, który zamierzam efektywnie wy-

korzystaæ. Priorytetem w mojej koncepcji samorz¹du przy-

sz³oœci jest wprowadzenie systemu no-fault i wzmoc-

nienie pionu odpowiedzialnoœci zawodowej, poprawa wi-

zerunku lekarza i presti¿u zawodu oraz stworzenie wœród

nas poczucia wspólnoty, poczucia pewnoœci, ¿e lekarz jest

cz³onkiem dobrze funkcjonuj¹cego samorz¹du, na który

zawsze mo¿e liczyæ. Dziêkujê delegatom za zaufanie i za-

praszam wszystkich lekarzy do wspó³tworzenia samorz¹-

du przysz³oœci.

Podczas zjazdu Zbigniew Kuzyszyn zosta³ wybrany na na-
czelnego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej. Wybrano
równie¿ cz³onków Naczelnej Rady Lekarskiej, w której re-
prezentantami OIL w Warszawie s¹: Jaros³aw Biliñski, Pawe³
Doczekalski, Artur Drobniak, Magdalena Flaga-£uczkiewicz,
Krzysztof Herman, Tomasz Imiela, Micha³ Matuszewski, Da-
riusz Paluszek, Andrzej Siarkiewicz. Wy³oniono zastêpców
NROZ, wœród których z OIL w Warszawie s¹: Robert Ada-
mowicz, £ukasz Szpinda, Jacek Bierca, Lech ̄ ak, £adys³aw
Nekanda-Trepka, Anna Tarkowska, oraz organy Naczelnej
Izby Lekarskiej. W Naczelnym S¹dzie Lekarskim cz³onkami
OIL w Warszawie s¹: Piotr Winciunas, Romuald Krajewski,
Anna Dec, Jerzy Nosarzewski, Maciej Miarka, Wojciech Ze-
lenay, Sylwia Miernik-Podleœko, Piotr Sobiech, Ewa Miê-
kus-P¹czek. Natomiast lekarze z OIL w Warszawie: Jacek So-
wiñski, Mery Topolska-Kotulecka i Piotr Kuchta, znaleŸli
siê w Krajowej Komisji Wyborczej.

Z uwagi na objêcie funkcji prezesa NRL £ukasz Jankowski
zrzek³ siê mandatu prezesa ORL w Warszawie. Okrêgowa Rada
Lekarska w Warszawie na nadzwyczajnym posiedzeniu wy-
bierze wiceprezesa, który bêdzie pe³ni³ funkcjê prezesa. �

Renata Jezió³kowska
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Jubileuszowe spotkanie z mieszkañcami DLS odby³o siê
18 maja. Uroczystoœæ rozpoczê³a dyrektor Aneta Olszak,
która kieruje placówk¹ dopiero od koñca ubieg³ego roku.

– Natychmiast dostrzeg³am ogromy potencja³ intelektualny

i osobowoœciowy mieszkañców Domu, ich wielk¹ potrzebê two-

rzenia spo³ecznoœci, przyjaznej, bezpiecznej i zintegrowanej

przystani dla ludzi, którzy na to zapracowali ca³ym swoim

¿yciem – powiedzia³a Aneta Olszak.

Z lekarzami seniorami spotka³ siê tak¿e nowy prezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej £ukasz Jankowski. Okrêgow¹ Izbê Le-
karsk¹ w Warszawie reprezentowa³ natomiast Piotr Pawliszak,
który przekaza³ upominek podarowany seniorom przez izbê
z okazji rocznicy – huœtawkê ogrodow¹, która znalaz³a miej-
sce w pobli¿u tarasu Domu Lekarza Seniora. – Choæ prezent

ma charakter sezonowy, zapewniam, ¿e jesteœmy z pañstwem

i dla pañstwa przez ca³y rok – podkreœli³ Piotr Pawliszak.

Mieszkañcy Domu Lekarza Seniora mieli ponadto okazjê wy-
s³uchaæ koncertu chóru OIL w Warszawie Medicantus i wzi¹æ
udzia³ w bankiecie na œwie¿ym powietrzu, a warto dodaæ, ¿e
jubileuszowa pogoda wyj¹tkowo sprzyja³a œwiêtowaniu.

Z okazji 30-lecia placówki powsta³a ponadto publikacja autor-
stwa Barbary Pietrzak, jednej z mieszkanek DLS, podsumowu-
j¹ca trzy dekady istnienia mokotowskiego Domu. �

 mn

30-lecie
Domu Lekarza
Seniora

Uroczystość z udziałem przedstawicieli

samorządu lekarskiego, Ministerstwa

Zdrowia i środowiska medycznego

uświetniła jubileusz 30-lecia

Domu Lekarza Seniora

im. dr. Kazimierza Fritza.
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J
ego pocz¹tki siêgaj¹ pierwszej po³owy XV w. Zamek Liw
po³o¿ony nad Liwcem to mazowiecki zabytek, który 18

maja odwiedzi³a grupa lekarzy seniorów. Wycieczkê zorgani-
zowa³a OIL w Warszawie.

17 osób pozna³o tajemnice zamku – jego historiê, a tak¿e le-
gendy, m.in. o ¯ó³tej Damie, niewinnej ofierze spisku. Czêœæ
zespo³u zamkowego to Muzeum Zbrojowni prezentuj¹ce mi-
litaria – od zabytków epoki rzymskiej po XX-wieczn¹ broñ.
Wiedzê i ciekawostki przekazywa³ lekarzom przewodnik.

Wycieczka seniorów
Nie lada przyjemnoœci¹ by³o równie¿ podziwianie panoramy
pó³nocnego Mazowsza z wie¿y.

Po obiedzie w pobliskim zajeŸdzie lekarze seniorzy wybrali
siê do bazyliki w Wêgrowie. W œwi¹tyni przechowywane jest
Lustro Twardowskiego, czyli zwierciad³o wykonane z meta-
lu. Wed³ug jednej z legend mia³o pokazywaæ przysz³oœæ, inna
mówi³a, ¿e za pomoc¹ lustra próbowano wywo³aæ ducha Bar-
bary Radziwi³³ówny. �

W³odzimierz Cerañski

IZBA DLA LEKARZY
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IZBA DLA LEKARZY

30  

W
Domu Kultury Ursynów trwa wystawa zdjêæ plenerów praskich
„Impresje warszawskie”, cz³onków Lekarskiego Klubu Fo-

tograficznego „Visus”. Obszarem zainteresowañ lekarzy twórców jest
fotografia miejska oraz popularyzacja Warszawy i jej dziedzictwa
kulturowego, ochrona przed zapomnieniem przepiêknych starych
kamienic i uchwycenie przemijaj¹cego czasu. Autorzy prezentuj¹
miejsca w stolicy, które zwykle nie znajduj¹ siê w przewodnikach
turystycznych. Prace mo¿na ogl¹daæ przy ul. Kajakowej 12b do 20
czerwca 2022 r., potem bêd¹ wystawione w Szpitalu Praskim. �

Bo¿ena Hoffman

7
 maja 2022 r. na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w War-
szawie odby³a siê XI Konferencja Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie

– ognisko œwiat³a i ciemnoœci. Problemy rozwojowe wieku dzieciêcego”.

Jej organizatorami by³y: Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydzia³
Teologiczny Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
i Wydzia³ Medyczny Collegium Medicum UKSW. Komitet naukowo-orga-
nizacyjny reprezentowali ks. prof. Dariusz Pater, UKSW (przewodnicz¹cy)
i lek. Mieczys³aw Szatanek (wiceprzewodnicz¹cy). Patronat honorowy nad
konferencj¹ obj¹³ rektor UKSW ks. prof. Ryszard Czekalski.

Celem spotkania by³o naukowe, interdyscyplinarne przedstawienie wspó³-
czesnych osi¹gniêæ i mo¿liwoœci polskiej medycyny w diagnostyce i tera-
pii chorób wieku dzieciêcego. Wziêli w nim udzia³ najwybitniejsi polscy
diagnoœci i terapeuci, którzy zaprezentowali dorobek swoich oœrodków,
m.in.: prof. Ewa Barcz, prof. Andrzej Horban, prof. Magdalena
Marczyñska, prof. Irena Jankowska, dr n. med. Piotr Gasto³, prof. Jerzy
Szaflik, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk. W konferencji uczestniczy³o
115 osób (stacjonarnie i online) – lekarze, pielêgniarki, studenci medy-
cyny i pielêgniarstwa, nauczyciele oraz s³uchacze Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z Przysuchy. Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ w Warszawie reprezen-
towa³ i konferencjê otworzy³ wiceprezes Piotr Pawliszak. �                 dp

Konferencja „Ból i cierpienie...”

Wystawa „Impresje warszawskie”
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„Operacja równowaga 2.0”

9
 maja oby³o siê drugie z cyklu webinariów „Operacja rów-

nowaga 2.0”. Temat spotkania online brzmia³: „Pomoc dla

osób po traumie – o czym powinien pamiêtaæ lekarz?”. Roz-

mowê i webinarium jak zawsze poprowadzi³a specjalista

psychiatra, psychoterapeuta Magdalena Flaga-£uczkiewicz, pe³-

nomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów OIL w War-

szawie.  Goœciem specjalnym by³a Izabela Barton-Smoczyñ-

ska, psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy

z ponaddwudziestoletnim doœwiadczeniem w pracy z pacjenta-

mi, autorka ksi¹¿ki „O dziecku, które odwróci³o siê na piêcie”.

Spotkanie poœwiêcono w g³ównej mierze refleksji nad reper-

kusjami zdrowotnymi silnych prze¿yæ. Podczas dwugodzin-

nej rozmowy poruszono równie¿ kwestie zwi¹zane z postaw¹

lekarzy wobec problemów psychicznych pacjenta.

Webinarium mia³o charakter interaktywny. Uczestnicy zada-

wali pytania i dzielili siê w³asnymi przemyœleniami na wska-

zane tematy.

Lekarz na własny rachunek,

czyli krok po kroku

o indywidualnej działalności

gospodarczej

W
maju odby³ siê kolejny kurs online prowadzony przez

Aleksandrê Powier¿ê oraz Karolinê Podsiad³y-Gêsi-

kowsk¹. Na szkoleniu poœwiêconym w³asnej dzia³alnoœci

gospodarczej wspó³pracuj¹ce z OIL radca prawny i adwokat

przedstawi³y formy i zasady prowadzenia jednoosobowej dzia-

³alnoœci gospodarczej w zakresie leczenia. Omówi³y równie¿

regulacje dotycz¹ce podatku i ubezpieczeñ obowi¹zuj¹cych

lekarzy prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wy-

magania odnosz¹ce siê do warunków lokalowych w gabine-

cie lekarskim, RODO w gabinecie lekarskim oraz zasady re-

klamowania placówki lekarskiej.

Trening balintowski:

„Powiedziałem mu, że umiera”

L
ekarze z naszej izby brali równie¿ udzia³ w kolejnym tre-

ningu balintowskim. Tym razem poruszono problem fru-

stracji i bezradnoœci w pracy lekarza: „Powiedzia³em mu, ¿e

umiera – jak nie zostawiæ pacjenta z trudn¹ wiadomoœci¹”.

Spotkanie odby³o siê w siedzibie naszej izby. Prowadzi³y

je certyfikowane liderki grup Balinta: Joanna Pazik i Anna

Rudecka.

Treningi prowadzone s¹ z myœl¹ o przeciwdzia³aniu wypale-

niu zawodowemu lekarzy, o poprawie komunikacji miêdzy

lekarzem a pacjentem, rodzin¹ pacjenta i wspó³pracownika-

mi, o minimalizacji napiêcia i prawdopodobieñstwa wyst¹-

pienia zachowañ agresywnych. Celem spotkañ jest zatem po-

prawa relacji lekarza z pacjentem, a co za tym idzie,

zwiêkszenie zaufania pacjenta do lekarza, poprawa samopo-

czucia, zmniejszenie dyskomfortu zwi¹zanego z przeci¹¿eniem

prac¹ w kontakcie z emocjami pacjenta oraz poszerzenie

lekarskiej samoœwiadomoœci. �

Adrian Boguski

Izbowe szkolenia, spotkania i wykłady
Okręgowa Izba Lekarska jak co miesiąc przygotowała dla swoich członków spotkania

i webinaria odpowiadające potrzebom środowiska.
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B
lisko 300 osób, w tym grupa lekarzy z Ukrainy, wziê³o

udzia³ w organizowanym przez izbowy Zespó³ ds. Matek

Lekarek spotkaniu „Wiosna na polanie”. Mia³o miejsce 7 maja

na Polanie Rekreacyjnej Jakubów w Izabelinie. Pogoda dopi-

sa³a, ale wbrew nazwie by³a niemal letnia.

W programie imprezy znalaz³y siê plenerowe gry i zabawy,

ognisko, spacer z leœniczym œcie¿k¹ dydaktyczn¹ oraz malo-

wanie tekturowych szpitali. Ponadto przeprowadzono warszta-

ty z tworzenia wianków i ³apaczy snów. Dodatkowo lekarka

Dorota Bêbenek prowadzi³a indywidualne konsultacje w zakre-

sie szczepieñ. �                                                                  mn

„Wiosna na polanie”
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Cz
tery trasy o ró¿nym poziomie trudnoœci, sportowe

i edukacyjne zabawy dla dzieci, ognisko i pyszne je-

dzenie. To atrakcje, jakie zapewni³a Komisja ds. Sport ORL

w Warszawie podczas III Lekarskiego Rajdu Rowerowego po

Puszczy Kampinoskiej.

Rajd rozpocz¹³ siê w niedzielny poranek 22 maja, po godzi-

nie 10. Uczestnicy, a by³o ich ponad 100, wyruszyli  z Polany

Jakubów w Izabelinie pod Warszaw¹. Prognozy wskazywa³y

na niepewn¹ pogodê, ale rzeczywistoœæ okaza³a siê znacznie

przyjemniejsza. Nic nie przeszkodzi³o œwietnej zabawie na

œwie¿ym powietrzu.

Do wyboru by³y cztery trasy: 5-, 15-, 25- i 40-kilometrowa.

Na mecie czeka³y na rowerzystów posi³ki regeneracyjne – da-

nia z grilla i z ogniska.

Dla dzieci przygotowano wiele zabaw, m.in. jazdê na kucykach,

zajêcia plastyczne, grê w koszykówkê i pi³kê no¿n¹. �     mn

III Lekarski Rajd Rowerowy
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Cz warte miejsce w Warszawie
i siódme w województwie
mazowieckim zajmuje w ran-

kingu Fundacji Rodziæ po Ludzku Oddzia³
Ginekologiczno-Po³o¿niczy Miêdzyle-
skiego Szpitala Specjalistycznego. Ten
niezwyk³y awans zawdziêcza prof. dr
hab. Ewie Barcz, która kierownictwo ob-
jê³a w 2017 r. Przez ostatnich piêæ lat za
jej spraw¹ oddzia³ nie tylko sta³ siê jed-
nym z najchêtniej wybieranych przez ro-
dz¹ce w Warszawie, ale tak¿e pierwsz¹
klinik¹ Wydzia³u Medycznego Collegium
Medicum Uniwersytetu Kardyna³a Stefa-
na Wyszyñskiego. 

– Zastanawia³em siê, jak¹ katedrê otwo-

rzymy jako pierwsz¹. Katedra Ginekolo-

gii i Po³o¿nictwa jest symboliczna – ko-

lejne katedry i kliniki bêdziemy budowaæ,

zaczynaj¹c od tej, w której na co dzieñ

rodzi siê nowe ¿ycie. W historii zapisze siê

tak¿e prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz, kie-

rownik jednostki i prodziekan WMCM

UKSW ds. klinicznych, która przyjê³a ten

poród – mówi³ rektor UKSW ks. prof. dr

hab. Ryszard Czekalski podczas uroczy-

stego otwarcia nowej katedry w Miêdzy-

leskim Szpitalu Specjalistycznym.  

Doda³, ¿e w³adze wydzia³u d³ugo szuka-

³y szpitala, który przyj¹³by ich studentów.

– Najszerzej ramiona otworzy³ dyrektor

Miêdzyleskiego Szpitala Specjalistyczne-

go Jaros³aw Ros³on. Jako uniwersytet me-

dyczny jesteœmy na pocz¹tku drogi i po-

trzebny nam kompetentny personel

medyczny, profesorowie, którzy bêd¹ kszta³ciæ przysz³ych

lekarzy i pielêgniarki, ale tak¿e mury – podkreœli³ ks. rektor,

dziêkuj¹c wicemarsza³ek województwa mazowieckiego El¿-

biecie Lanc za sfinansowanie modernizacji Oddzia³u

Ginekologii i Po³o¿nictwa.

Oddzia³ powsta³ ju¿ w 1960 r. Przez lata przysz³o tu na œwiat

tysi¹ce warszawiaków. Przez lata, od czasu likwidacji oddzia³u

po³o¿niczego przy ul. Szaserów, jako jedyny oddzia³ po³o¿ni-

czy z prawej strony Wis³y wybierany by³ g³ównie przez ro-

dz¹ce z Miêdzylesia, Wawra i okolic. Pierwsza zapowiedŸ

zmian nast¹pi³a w 2017 r., kiedy kierownictwo objê³a prof. dr

hab. n. med. Ewa Barcz, wieloletnia pracowniczka I Katedry

i Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwer-

sytetu Medycznego przy pl. Starynkiewicza w Warszawie.

– Pocz¹tek nie by³ ³atwy. Infrastruktura nieco odbiega³a od

tej wymarzonej – by³o trochê za ciasno, niewygodnie, brako-

wa³o sprzêtu. Ale, szczêœliwie, przeciê³y siê nasze drogi z Urzê-

dem Marsza³kowskim, który zaufa³ nam, uwierzy³, ¿e bêdzie-

my w stanie stworzyæ w tym miejscu oddzia³ bezpieczny,

przyjazny dla pacjentek i spe³niaj¹cy wszystkie oczekiwania.

I w ten sposób dostaliœmy dotacjê w wysokoœci 27 mln z³. Prze-

nieœliœmy siê do pomieszczeñ po oddziale okulistycznym i wcie-

liliœmy siê w rolê nadzorców budowy, wytykaj¹c ka¿dy b³¹d

i zwracaj¹c ekipie uwagê na ka¿dy szczegó³ – wspomina

prof. Barcz. Remont, osobiœcie nadzorowany przez lekarzy,

zakoñczy³ siê sukcesem. Obecnie œwietnie wyposa¿ona, no-

woczesna i komfortowa Klinika Ginekologii i Po³o¿nictwa

WMCM UKSW w Miêdzyleskim Szpitalu Specjalistycznym

jest jedn¹ z najchêtniej wybieranych przez rodz¹ce w stolicy.

Jeszcze przed remontem w rankingu Fundacji Rodziæ po Ludz-

ku zajmowa³a 4. miejsce w Warszawie, 7. w województwie

mazowieckim i 11. w Polsce.

Przez ponad cztery lata na oddziale, a dziœ ju¿ w klinice, uro-

dzi³o siê tysi¹ce dzieci. Tylko od stycznia odebrano tu ponad

400 porodów, w niektóre dni ich liczba dochodzi³a do 10.

Po³o¿nictwo w Miêdzylesiu
pierwsz¹ klinik¹
Wydzia³u Medycznego UKSW 

Pierwsza klinika Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego powstała na oddziale Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. 

MA£GORZATA KOWALSKA

STANDARDY KSZTAŁCENIA
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Personel z niecierpliwoœci¹ cze-

ka na wyniki rankingu Fundacji

Rodziæ po Ludzku, obejmuj¹ce-

go czas po remoncie, który zo-

sta³ zakoñczony jesieni¹ 2021 r.,

pó³ roku póŸniej ni¿ zak³adano

(przyczyn¹ opóŸnienia by³a

pandemia).

Supernowoczesny i komfortowy

blok porodowy, obejmuj¹cy

cztery samodzielne sale poro-

dowe, sale przed- i poopera-

cyjn¹ oraz salê ciêæ cesarskich

to niejedyna nowoœæ. Oddzia³

zosta³ wzbogacony o salê histe-

roskopow¹ i ginekologiczn¹

salê operacyjn¹, dysponuj¹c¹

najnowoczeœniejszymi aparata-

mi USG. Tutejsi specjaliœci

przesunêli te¿ metodykê opera-

cji w kierunku laparoskopowej,

a zabiegi klasyczne rezerwuj¹

dla zaawansowanych chorób

onkologicznych. 

Jeszcze jako oddzia³, klinika

wyró¿nia³a siê w zakresie dzia³alnoœci naukowej. W ci¹gu

czterech lat czterech asystentów uzyska³o stopieñ nauko-

wy doktora nauk medycznych. Doktoraty pod kierunkiem

prof. Ewy Barcz w wiêkszoœci zosta³y rozpoczête w I Ka-

tedrze i Klinice Ginekologii i Po³o¿nictwa WUM, sk¹d,

razem z prof. Barcz, przesz³a tu wiêk-

szoœæ zespo³u lekarzy. Niedawno klinika

zyska³a drugiego, po prof. Barcz, samo-

dzielnego pracownika nauki – dr hab.

n. med. Edytê Horosz. 

Przez ostatnie cztery lata pracownicy dzi-

siejszej Katedry Ginekologii i Po³o¿nictwa

napisali dwa podrêczniki dla lekarzy, m.in.

pierwszy w Polsce podrêcznik do urogine-

kologii, i opublikowali wiele prac nauko-

wych w miêdzynarodowych czasopismach

recenzowanych. 

Wprowadzaj¹ te¿ nowe metody operacyj-

ne, m.in. zabiegi neuromodulacji krzy¿o-

wej, stosowanej u pacjentek opornych na

farmakoterapiê, i przeprowadzaj¹ laparo-

skopowo równie¿ zaawansowane zabiegi u chorych onkolo-

gicznie. Teraz ciesz¹ siê na mo¿liwoœæ uczenia m³odych adep-

tów medycyny. 

– To dla nas ogromny zaszczyt. Chcielibyœmy kszta³ciæ stu-

dentów, tak¿e jeœli chodzi o postawê etyczn¹, by uczyli siê

nie tylko zawodu, ale leczenia pacjenta i odpowiedniego do

niego podejœcia – mówi prof. Ewa Barcz. 

Oddzia³, a od niedawna katedra, to jedno z najwa¿niejszych

miejsc na mapie Polski, jeœli chodzi o uroginekologiê, któr¹

prof. Barcz rozwija³a jeszcze w Uniwersyteckim Centrum

Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM przy pl. Starynkiewi-

cza. Tak jak wczeœniej do UCZKiN, tak dziœ do Miêdzylesia,

zg³aszaj¹ siê pacjentki uroginekologiczne

z ca³ego kraju, potrzebuj¹ce pomocy

w schorzeniach dna miednicy, a tak¿e le-

cz¹ce powik³ania po terapii przeprowadzo-

nej gdzie indziej. Tutaj te¿ maj¹ szansê na

pomoc przedoperacyjn¹ w poradni gineko-

logiczno-po³o¿niczej. Prof. Ewa Barcz,

która uroginekologii uczy³a siê na wielu

kursach, równie¿ zagranic¹, chêtnie prze-

kazuje swoj¹ wiedzê kolegom z innych

oœrodków. Do Miêdzylesia regularnie przy-

je¿d¿aj¹ ginekolodzy z najdalszych czêœci

Polski, by podpatrywaæ technikê skompli-

kowanych zabiegów.

Wydzia³ Medyczny powo³ano na UKSW

niespe³na trzy lata temu. Przez pierwsze

dwa lata studenci odbywali zajêcia z nauk

podstawowych, a na trzecim roku w³adze wydzia³u zaczê³y

szukaæ partnerów do zajêæ klinicznych – warszawskich szpi-

tali, które pomog¹ kszta³ciæ przysz³ych lekarzy. Jako pierw-

szy na wspó³pracê zdecydowa³ siê dyrektor Miêdzyleskiego

Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Jaros³aw Ros³on. Ini-

cjatywê wspar³ marsza³ek Adam Struzik, którego podczas

otwarcia katedry reprezentowa³a cz³onek Zarz¹du Wojewódz-

twa Mazowieckiego El¿bieta Lanc. �

Chcielibyśmy kształcić

studentów, także jeśli

chodzi o postawę

etyczną, by uczyli się

nie tylko zawodu, ale

leczenia pacjenta

i odpowiedniego do

niego podejścia.
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Prof. Ewa Barcz i ks. prof. Ryszard Czekalski
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# SPRAWDZAM
6,25 proc. Czyli w zasadzie ile?

W 2022 r., zgodnie z zapisami ustawy 7 proc. PKB na zdrowie, minimalny poziom nakładów

publicznych musi wynieść 5,75 proc. Wyniesie, nominalnie, prawdopodobnie dużo więcej,

bo z obliczeń analityków wynika, że łącznie z budżetu NFZ i budżetu państwa na cele

zdrowotne trafi około 145 mld zł. Według metody ustawowej wskaźnik sięgnie 6,25 proc.

A tak realnie wyniesie 4,94 proc.

MA£GORZATA SOLECKA

Skomplikowane? Owszem, bo rok 2022 jest pierwszym
od ponad dwóch dekad rokiem z tak wysok¹ inflacj¹.
Ustawa 6 proc. PKB (po ostatniej nowelizacji – 7 proc.

PKB) inflacji nie „widzi”. PKB w 2022 r. wzroœnie nominal-
nie o oko³o 12 proc. (realnie – o niespe³na 4 proc.), ale wydat-
ki na zdrowie obliczane s¹ wobec PKB sprzed dwóch lat. Du¿o
ni¿szego.

18 maja zosta³ zaprezentowany drugi numer kwartalnika „Mo-
nitor Finansowania Ochrony Zdrowia”, inicjatywy Federacji
Przedsiêbiorców Polskich. – W Polsce brakuje informacji

o prognozowanych wydatkach na zdrowie w relacji do PKB

nawet zgodnie z regu³¹ „N+2”(dotyczy regu³ finansowania

w ramach rocznego przydzia³u œrodków z europejskich fun-

duszy strukturalnych i inwestycyjnych). Wiemy tylko, ile po-

winny wynieœæ zgodnie z ustaw¹. Brakuje informacji o pro-

gnozowanych wydatkach na zdrowie zgodnie z kryterium

ustawowym – znamy tylko wydatki z bud¿etu centralnego.

Brakuje tak¿e rozliczenia wykonania ustawy, problemem jest

równie¿ rozproszenie danych o wydatkach bud¿etowych na

cele zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. Naszym zadaniem jest uzu-

pe³nienie tej luki informacyjnej – t³umaczy³ £ukasz Koz³ow-

ski, g³ówny ekonomista FPP.

£ukasz Koz³owski przypomnia³, ¿e zgodnie z ustaw¹ 7 proc.,

poziom publicznych wydatków na zdrowie powinien w tym

roku wynieœæ minimum 5,75 proc. PKB. Wed³ug obliczeñ

Federacji Przedsiêbiorców Polskich, z uwzglêdnieniem po-

zycji wynikaj¹cych z uchwalonej ustawy bud¿etowej, planu

finansowego NFZ oraz doszacowania z tytu³u dodatkowych

wp³ywów ze sk³adki zdrowotnej (zwiêkszenia sk³adki z tytu-

³u nowych przepisów podatkowych oraz efektu inflacyjnego),

publiczne wydatki na zdrowie w 2022 r. powinny wynieœæ 145,3

mld z³ (co oznacza wzrost o 3,9 mld z³ w stosunku do 2021).

Zgodnie z ustaw¹, wydatki za rok bie¿¹cy porównuje siê z PKB

sprzed dwóch lat (za rok 2020 to 2 bln 324 mld z³). Rezultat?

Wydatki na zdrowie wynios¹ 6,25 proc. PKB. Ale jeœli zesta-

wiæ je z przewidywanym PKB nominalnym (2 bln 940 mld z³),

SYSTEM

bêdzie to ju¿ jedynie 4,94 proc. Metodê odnoszenia wydat-

ków do PKB z tego samego roku stosuj¹ wszystkie instytu-

cje œwiatowe, stosuje j¹ równie¿ GUS przy opracowywaniu

Narodowego Rachunku Zdrowia. I tu, niezale¿nie od dekla-

racji rz¹du, wzrost nak³adów na zdrowie jest symboliczny.

Sytuacjê zmieni³y dwa lata pandemii, gdy odnotowaliœmy

znaczny przyrost œrodków wydawanych na zdrowie (w 2021

wydano nawet o 20 mld z³ wiêcej ni¿ w roku 2020), ale to

efekt pandemii, wspólny dla wszystkich krajów wysoko-roz-

winiêtych. Choæ pandemia jeszcze siê nie skoñczy³a, sytuacja

z finansowaniem ochrony zdrowia wraca do smutnej „normy”

i nominalny wzrost nak³adów rok do roku nie przekroczy praw-

dopodobnie 4 mld z³, a to znaczy, ¿e realny poziom wydat-

ków wróci do wysokoœci z 2019 r.

Co wiêcej, wysoka inflacja powoduje, ¿e ustawa 7 proc. PKB

na zdrowie bêdzie siê w ogromnym stopniu samofinansowaæ

nie tylko w tym roku, ale równie¿ w kolejnych latach (powrót

inflacji do poziomu sprzed 2022 r., czyli blisko celu inflacyj-

nego NBP, nie nast¹pi przed 2025). Co to oznacza? Wysoka

inflacja powoduje szybszy wzrost PKB w ujêciu nominalnym.

Du¿a dynamika nominalnego PKB powiêksza z kolei ró¿nicê

miêdzy PKB bie¿¹cym a PKB sprzed dwóch lat („N+2”).

– Inflacja powoduje, ¿e ustawa realizuje siê niejako sama, ale

bez podnoszenia faktycznych wydatków na ochronê zdrowia.

Wystarczy wydaæ realnie 5,8 proc., by na papierze osi¹gn¹æ

wymagany poziom 7 proc. – mówi £ukasz Koz³owski.

Z obliczeñ FPP wynika równie¿, ¿e musimy znaleŸæ dodatko-

we 86,3 mld z³ do roku 2027, aby poziom wydatków na ochro-

nê zdrowia w stosunku do PKB (realnie licz¹c) osi¹gn¹³

poziom 7 proc. Jeœli zadowolimy siê tylko realizacj¹ ustawy,

czyli stosowaniem wskaŸnika porównuj¹cego wydatki z roku

bie¿¹cego do PKB sprzed dwóch lat, wci¹¿ mamy tê lukê,

tylko mniejsz¹ – 54 mld z³. To s¹ œrodki, które musimy zna-

leŸæ, podwy¿szaj¹c sk³adkê zdrowotn¹ lub w inny sposób do-

finansowuj¹c NFZ albo zwiêkszaj¹c dotacje bud¿etowe. �
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MEDIA

SAMORZĄD LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW

  TVN24.pl informowa³ o kandydaturze £ukasza Jankow-

skiego, dotychczasowego prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie, na stanowisko szefa Naczelnej Rady Lekarskiej:

„Moj¹ propozycj¹ jest samorz¹d przysz³oœci. Samorz¹d przysz³o-

œci potrzebuje lidera, który s³ucha, anga¿uje siê i skutecznie dzia³a.

Kandydujê, ¿eby wzmocniæ rolê naszego œrodowiska, by skutecz-

nie zawalczyæ o system no-fault [system gwarantuj¹cy brak sankcji

za zg³oszone niezawinione b³êdy medyczne – przyp. red.], po-

prawiæ wizerunek lekarza i pracowaæ nad podwy¿szeniem pre-

sti¿u naszego zawodu. Zapraszam do wspólnego

tworzenia samorz¹du przysz³oœci, który da nam po-

czucie realnej wspólnoty – realnie dzia³aj¹cej na

rzecz ka¿dego lekarza i ka¿dego lekarza realnie re-

prezentuj¹cej”.

  Sylwetkê £ukasza Jankowskiego, jako kandydata na sta-

nowisko prezesa NRL, oraz za³o¿enia programu „Samorz¹d

przysz³oœci” prezentowa³y równie¿: Rynek Zdrowia.pl,

Cowzdrowiu.pl, Medexpress.pl, Infodent24.pl.

  Renata Jezió³kowska, rzecznik prasowa OIL w Warsza-

wie, w rozmowie z Pulsem Medycyny.pl potwierdzi³a decy-

zjê £ukasza Jankowskiego o kandydowaniu na prezesa NRL.

  O wygranej dotychczasowego prezesa Okrêgowej Rady

Lekarskiej w Warszawie w wyborach na szefa Naczelnej

Rady Lekarskiej pisa³y portale informacyjne i bran¿owe.

Puls Medycyny.pl przytoczy³ s³owa £ukasza Jankowskie-

go po og³oszeniu wyniku wyborów: „Z t¹ chwil¹ obejmujê

mandat prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, sk³adam man-

dat prezesa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. (...)

Dziêkujê delegatom za zaufanie. Czujê ciê¿ar odpowiedzial-

noœci, któr¹ na siebie wzi¹³em. Pañstwa zaufanie traktujê

jako zobowi¹zanie – powiedzia³ prezes Jankowski. Podziê-

kowa³ zarówno tym delegatom, którzy g³osowali na niego,

jak i tym, którzy oddali g³os na prof. Matyjê. – Andrzeju,

bardzo dziêkujê ci za to, ¿e mogliœmy dziœ razem stan¹æ na

tej scenie. Zapraszam do wspólnej pracy na rzecz samo-

Lekarski samorząd w maju czekały wybory na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wygrana dotychczasowego szefa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie spowodowała, że

publikacje medialne zawierające wypowiedzi Łukasza Jankowskiego w dużej mierze dotyczyły

wyborów podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy. Przedstawiciele ORL w Warszawie w prasie,

Internecie oraz telewizji komentowali m.in. decyzje Ministerstwa Zdrowia związane z wprowadze-

niem systemu no-fault. Media odnotowywały również apele i stanowiska izby dotyczące innych

ważnych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia.

#W_ETERZE

rz¹du. Gra wyborcza rz¹dzi siê swoimi pra-

wami, ale w samorz¹dzie nie ma miejsca na

to, by kogokolwiek wykluczaæ i odmawiaæ

wspó³pracy”.

  O wyborze £ukasza Jankowskiego na stanowisko pre-
zesa NRL informowa³a tak¿e Gazetaprawna.pl: „Nowym

szefem Naczelnej Rady Lekarskiej zosta³ jeden z by³ych

strajkuj¹cych rezydentów £ukasz Jankowski. Zmiana po-

koleniowa – to jeden z najczêœciej pojawiaj¹cych siê ko-

mentarzy po jego zwyciêstwie i trudno z tym siê nie zgo-

dziæ. Jego kontrkandydatem by³ bowiem dotychczasowy szef

NRL prof. Andrzej Matyja”.

  Wyniki wyborów na stanowisko prezesa NRL poda³a rów-
nie¿ „Gazeta Wyborcza”: „35-letni £ukasz Jankowski, je-

den z liderów protestu rezydentów sprzed piêciu lat, zosta³

nowym przewodnicz¹cym Naczelnej Rady Lekarskiej. Zdoby³

252 g³osy. Na dotychczasowego szefa NRL prof. Andrzeja

Matyjê g³osowa³o 192 delegatów. Stwierdzi³, ¿e szanta¿em

próbowano go zmusiæ do wycofania siê z wyborów”.

  Ponadto o wygranej £ukasza Jankowskiego pisa³y:
„Rzeczpospolita”, Medkurier.pl, Medexpress.pl, Co-

wzdrowiu.pl, TVP3 Wroc³aw, Prawo.pl, Abczdrowie.pl,
BML.pl, Pulshr.pl, Portalsamorz¹dowy.pl, Isbzdrowie.pl,
Mp.pl, Polishnews.co.uk, Termedia.pl, RMF24.pl.
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  Portal Inodent24.pl informowa³, kto spoœród lekarzy den-
tystów z ORL w Warszawie wszed³ w sk³ad Naczelnej Rady
Lekarskiej: „Cz³onkami 50-osobowej Naczelnej Rady Lekar-

skiej IX kadencji zosta³o 11 lekarzy dentystów: lek. dent. Da-

riusz Paluszek – Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie (...),

lek. dent. Andrzej Siarkiewicz – Okrêgowa Izba Lekarska

w Warszawie. (...) Wœród 21 zastêpców naczelnego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej IX kadencji jest piêciu lekarzy

dentystów: lek. dent. Anna Tarkowska – Okrêgowa Izba Lekar-

ska w Warszawie (...) Cz³onkami Naczelnego S¹du Lekarskiego

(37 osób) zostali: lek. dent. Piotr Sobiech – Okrêgowa Izba Le-

karska w Warszawie, lek. dent. Ewa Miêkus-P¹czek – Okrêgowa

Izba Lekarska w Warszawie (...). W Krajowej Komisji Wyborczej

IX kadencji (20 osób) znaleŸli siê: (...) lek. dent. Mery Topol-

ska-Kotulecka – Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, lek.

dent. Piotr Kuchta – Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie”.

  O sk³adzie NRL pisa³y tak¿e Termedia.pl oraz Rynek

Zdrowia.pl.

  Renata Jezió³kowska, rzecznik prasowa OIL w Warsza-
wie, na ³amach Rynku Zdrowia.pl mówi³a o zbli¿aj¹cych siê
wyborach uzupe³niaj¹cych nowego prezesa ORL w Warsza-
wie: „»Pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa zostanie wybrany nie-

zw³ocznie przez cz³onków Okrêgowej Rady Lekarskiej spoœród

wiceprezesów. W³aœnie ustalany jest termin posiedzenia rady«

– poinformowa³a Renata Jezió³kowska. Nastêpnie rada zwo-

³a nadzwyczajny zjazd wyborczy. »W tym przypadku te¿ usta-

lany jest termin. Po wyborze p.o. prezesa nie ma a¿ takiego

poœpiechu, wiêc rozwa¿any jest termin w drugiej po³owie

czerwca« – dodaje Jezió³kowska. W Okrêgowej Radzie Le-

karskiej jest trzech wiceprezesów: Piotr Pawliszak, Tomasz

Imiela i Dariusz Paluszek”.

  O wakacie w kierownictwie ORL w Warszawie pisa³ rów-
nie¿ portal Podyplomie.pl.

PRAWO I SYSTEM OZ

  O proponowanych przez ORL w Warszawie rozwi¹zaniach
dotycz¹cych wprowadzenia systemu no-fault informowa³
Rynek Zdrowia.pl: „Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie

odnios³a siê do kwestii systemu no-fault. »Projektowane roz-

wi¹zania legislacyjne w aktualnym kszta³cie nie mog¹ zostaæ

zaakceptowane« – pisze samorz¹d lekarski. W swoim stano-

wisku Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie odnosi siê do

s³ów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, które pad³y pod-

czas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 na temat

systemu no-fault. Ju¿ wtedy £ukasz Jankowski, prezes Okrê-

gowej Izby Lekarskiej w Warszawie, skontrowa³ wypowiedŸ

ministra. Teraz jest oficjalne stanowisko”.

  Wiceprezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak dla portalu
Termedia.pl mówi³ o potrzebie wprowadzenia odpowiednio
opracowanego systemu no-fault: „System no-fault, polegaj¹-

cy na odst¹pieniu od orzekania o winie, a w najbardziej po¿¹-

danym modelu tak¿e na zniesieniu odpowiedzialnoœci karnej

medyków za nieumyœlne spowodowanie œmierci, powinien sta-

nowiæ jedn¹ z podstaw zmian w zakresie jakoœci i bezpieczeñ-

stwa w opiece zdrowotnej. (...) Dyskusja o systemie no-fault
jest w Polsce spóŸniona co najmniej o dwie dekady. Nale¿y

jednak wykorzystaæ fakt, ¿e procedowany jest

projekt ustawy o jakoœci w opiece zdrowotnej

i bezpieczeñstwie pacjenta. Upatrujemy w tym

du¿¹ szansê – pod warunkiem, ¿e obecne propo-

zycje zostan¹ zmodyfikowane”.

  Rynek Zdrowia.pl cytowa³ równie¿ wypowiedŸ £ukasza Jan-
kowskiego dotycz¹c¹ adaptacji lekarzy z Ukrainy w polskim
systemie ochrony zdrowia: „»Dokonujemy uproszczeñ, mówi¹c

o lekarzach z Ukrainy. Tam s¹ lekarze œwietnie wyszkoleni,

z du¿ych jednostek klinicznych, którzy mogliby od zaraz leczyæ

polskich pacjentów na europejskim poziomie. S¹  te¿ lekarze,

którzy lecz¹ przeziêbienie sokiem z malin i nie widz¹ potrzeby

robienia RTG w przypadku podejrzenia zapalenia p³uc, bo po

prostu nie jest dostêpne. Myœl¹c o lekarzach z Ukrainy, musimy

myœleæ o  wszystkich tych lekarzach – podkreœli³. – Rezygnuj¹c

z weryfikacji ich umiejêtnoœci, znajomoœci naszego jêzyka na-

ra¿amy siê na to, ¿e ich proces przystosowywania siê do wej-

œcia w zawód bêdzie du¿o d³u¿szy. A niestety nasz pomys³, ¿eby

to by³ szeœciomiesiêczny sta¿ adaptacyjny, tak jak ma to miej-

sce w przypadku lekarzy, którzy np. przez piêæ lat nie wykony-

wali w Polsce zawodu, nie zyska³ akceptacji«”.

  Dotychczasowy prezes ORL na ³amach Medycyny Prak-

tycznej.pl odniós³ siê równie¿ do kwestii pomocy medycznej
uchodŸcom z Ukrainy: „Nie ma przemyœlanej koncepcji or-

ganizacji pomocy medycznej dla uchodŸców. Wydaje siê, ¿e

w du¿ym stopniu ci¹gle bardziej bazujemy na wolontariacie

ni¿ na kierowaniu takich pacjentów do naszego systemu.

Zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie, gdy z jednej strony braku-

je mo¿liwoœci bie¿¹cego rozliczania wykonanych œwiadczeñ,

z drugiej wystêpuje niepewnoœæ co do zasad refundacji leków

(ci¹gle opieraj¹ siê bardziej na zapewnieniach ze strony MZ

i NFZ ni¿ na jasnych regulacjach), nie ma te¿ motywacji, by

udzielanie œwiadczeñ ³¹czyæ z ca³¹ biurokracj¹, niezbêdn¹

w ich rozliczaniu z p³atnikiem”.

MEDIA
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  £ukasz Jankowski na antenie TVN24 mówi³ o brakach
kadrowych polskiej ochrony zdrowia: – Lekarzy w Polsce

jest tak ma³o, ¿e ci, którzy s¹, s¹ przemêczeni, pracuj¹ po-

nad si³y, nie maj¹ ju¿ czasu na podjêcie dodatkowej trzeciej

czy czwartej pracy. St¹d bior¹ siê informacje o propozycjach

wysokich stawek, siêgaj¹cych nawet 400 z³ za godzinê, na

które nie odpowiada ¿aden lekarz. Taka sytuacja nie mo¿e

przecie¿ trwaæ wiecznie. Z jednej strony to chwalebne, ¿e

osoba odpowiedzialna za pacjentów pozostaje na posterun-

ku, ale z drugiej taka sytuacja nigdy nie powinna siê wyda-

rzyæ i organizatorzy systemu ochrony zdrowia ponosz¹ za to

odpowiedzialnoœæ. Tylko na Mazowszu mamy 30 proc. leka-

rzy w wieku emerytalnym i gdyby ci lekarze dzisiaj zdecydo-

wali siê przejœæ na emeryturê, to po prostu z dnia na dzieñ

nie mia³by nas kto leczyæ.

  W Polsat News wiceprezes ORL w Warszawie Tomasz
Imiela komentowa³ m.in. obecn¹ sytuacjê zawodow¹ lekarzy
oraz za³o¿enia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochro-
nie zdrowia: – Wed³ug obliczeñ ró¿nych instytucji w tej chwili

niedu¿y odsetek (20–30 proc.) specjalistów jest zatrudnionych

na umowê o pracê z tymi stawkami, o których mówimy w usta-

wie. Czyli wiêkszoœæ z nas jest obecnie wypychana z umów

o pracê, które powinny byæ podstaw¹ zatrudnienia, szczegól-

nie w publicznych szpitalach, na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, na

umowy kontraktowe. Dlaczego? Poniewa¿ stawki, które s¹ pro-

ponowane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, komplet-

nie odbiegaj¹ od wartoœci rynkowej naszej pracy. Ta podwy¿-

ka niestety nie pomo¿e. Rynkowa wartoœæ naszej pracy jest

kilkakrotnie wiêksza, ni¿ to, co proponuje ustawa o minimal-

nym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

  Infodent24.pl informowa³ o stanowisku rzecznika praw
lekarza Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w sprawie
wysokoœci sk³adek ZUS dla lekarzy: „W ocenie rzecznika

praw lekarza OIL lekarz sta¿ysta, który po ukoñczeniu sta¿u

podyplomowego zak³ada jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospo-

darcz¹ i chce skorzystaæ z preferencyjnych sk³adek na ubez-

pieczenie spo³eczne, a jednoczeœnie nawi¹zuje wspó³pracê

z podmiotem szkol¹cym, u którego odbywa³ sta¿ podyplomo-

wy, ma prawo skorzystaæ z preferencyjnych sk³adek na ubez-

pieczenie spo³eczne”.

  Portal Cowzdrowiu.pl przytoczy³ zaœ apel ORL do Mi-
nisterstwa Zdrowia o natychmiastowe rozpoczêcie prac nad

implementacj¹ wycen œwiadczeñ stomatologicznych spo-
rz¹dzonych przez Agencjê Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji do zarz¹dzeñ prezesa NFZ: „ORL w piœmie

skierowanym do ministra podkreœla, jak powa¿nym zagad-

nieniem jest wycena œwiadczeñ chirurgicznych. Ju¿ rok

trwaj¹ prace nad rozwi¹zaniem tego problemu, a ich do-

tychczasowe efekty »w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci budz¹ nie-

pokój (…) Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by wycena zabie-

gu ekstrakcji zêba jednokorzeniowego (32–36 z³) lub

stomatologicznej konsultacji specjalistycznej (22–25 z³).

Zaproponowana wycena nie tylko podwa¿a faktyczn¹ war-

toœæ œwiadczeñ lekarskich, ale przede wszystkim nie stano-

wi godnego i sprawiedliwego wynagrodzenia za udzielone

œwiadczenia, gdy¿ nie pokrywa nawet pozap³acowych ich

kosztów. Samorz¹d zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów

apeluje o pilne wprowadzenie koniecznych zmian w tym za-

kresie. Na uwagê zas³uguje równie¿ nieadekwatna wycena

œwiadczeñ stomatologii zachowawczej i ortodoncji«”.

  O apelu ORL w Warszawie pisa³ równie¿ portal Info-

dent24.pl: „Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zwraca

uwagê, ¿e problemy, z jakimi zmaga siê publiczna opieka sto-

matologiczna w Polsce, dodatkowo potêguje wojna na Ukra-

inie i umo¿liwienie uchodŸcom korzystania ze œwiadczeñ opieki

zdrowotnej w naszym kraju. W tym kontekœcie sprawne funk-

cjonowanie publicznej opieki stomatologicznej powinno mieæ

znaczenie priorytetowe”.

WYDARZENIA IZBY

  Dla Infodent24.pl o Mazowieckich Spotkania Stomatolo-
gicznych mówi³ wiceprezes ORL i przewodnicz¹cy Komisji
ds. Lekarzy Dentystów Dariusz Paluszek: „Nie bêdê przeko-

nywa³, ¿e konferencja istnieje jako impreza dedykowana wy-

³¹cznie lekarzom dentystom nale¿¹cym do Okrêgowej Izby Le-

karskiej w Warszawie. Nie istnieje stomatologia w wymiarze

regionalnym, tak jak nie ma partykularnych interesów grupo-

wych, ograniczonych do okreœlonego województwa. Wspó³-

praca w ramach korporacji zawodowej musi obejmowaæ

wszystkich jej cz³onków. Mazowieckie Spotkania Stomatolo-

giczne s¹ znakomit¹ okazj¹, aby wzmacniaæ nasz¹ profesjê

w ka¿dym wymiarze. Szczêœliwie sk³ada siê, ¿e

ponownie wybrany na prezesa ORL w Warsza-

wie £ukasz Jankowski wie doskonale, ¿e to, co

dobrze s³u¿y ogó³owi, s³u¿yæ bêdzie dobrze tak-

¿e lekarzom dentystom z Mazowsza”.

  O nadchodz¹cych MSS informowa³y równie¿: Dentonet.pl

oraz Stomatologianews.pl. „Po przerwie spowodowanej pan-

demi¹ wracaj¹ doroczne Mazowieckie Spotkania Stomatolo-

giczne. To jedno z najwa¿niejszych dentystycznych wyda-

rzeñ naukowych w Polsce, którego szósta edycja odbêdzie

siê 10–12 czerwca w Serocku pod Warszaw¹. Konferencjê or-

ganizuje Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds.

Lekarzy Dentystów ORL w Warszawie, Warszawski Uniwer-

sytet Medyczny i Centrum Kariery Lekarza” – czytamy na
stronie Stomotalogianews.pl. �
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ZABIEGI WIZERUNKOWE

No problem?
No, problem...

Obserwujemy zmiany w sposobie

przedstawiania w mediach osób

z chorobami i problemami psychicz-

nymi. Jak pan ocenia to medialne

oswajanie spo³eczeñstwa z tematem

zdrowia psychicznego?

Nie mam danych, jak to siê zmie-
nia, ale niew¹tpliwie idzie w do-
brym kierunku. Media s¹ po

w³aœciwej stronie, czyli pisz¹ o choro-
bach psychicznych profesjonalnie, poja-
wia siê coraz wiêcej publikacji na ten
temat. Du¿o mówi³o siê i mówi o de-
presji, tak¿e wœród dzieci i m³odzie¿y,
zw³aszcza ¿e problem pog³êbi³ siê pod-
czas pandemii i dane dotycz¹ce uczniów,
którzy uczyli siê zdalnie, siedzieli
zamkniêci w domach, s¹ zatrwa¿aj¹ce.
Na szczêœcie coraz czêœciej w mediach

szeroko omawia siê problemy zwi¹zane
z psychiatri¹, mówi siê wreszcie o nie-
dofinansowaniu tej dziedziny medycyny,
o jej zapaœci. Zmiany w mówieniu
o zdrowiu psychicznym widzê równie¿
w swoim otoczeniu. Teraz czêœciej ni¿
kiedykolwiek spotykam osoby, które po-
trzebuj¹ fachowego wsparcia psychicz-
nego, korzystaj¹ z niego i nie boj¹ siê do
tego przyznaæ. By³em jedn¹ z twarzy
kampanii spo³ecznej „Twarze depresji.
Nie oceniam. Akceptujê”. S¹dzê, ¿e ta-
kie akcje s¹ wa¿ne, zwiêkszanie œwiado-
moœci spo³eczeñstwa ma sens i przynosi
efekty, bo mamy postêp. Bagatelizowa-
nie problemu, mówienie: „nie przesadzaj,
weŸ siê za siebie, nie u¿alaj siê, ogarnij
siê”, przestaje byæ standardem. Rozpo-
wszechnia siê wiedza o depresji jako po-
wa¿nej chorobie, rozumienie, ¿e komuœ
siê nie chce wstaæ z ³ó¿ka, nie dlatego,
¿e jest leniwy, tylko dlatego, ¿e ma du¿y
problem zdrowotny.

Kampanie to jednak dzia³ania

trwaj¹ce jakiœ czas, koñcz¹ce siê.

Jakie narzêdzia medialne mog¹ byæ

pomocne na co dzieñ w zwiêkszaniu

œwiadomoœci spo³eczeñstwa w tym

zakresie?

Rola mediów powinna polegaæ na pu-
blikacji artyku³ów, wywiadów z m¹dry-
mi ludŸmi, ekspertami. To powinna byæ
praca u podstaw, nale¿y wci¹¿ s¹czyæ
informacje, by uœwiadamiaæ istnienie
psychicznych chorób, zaburzeñ, zwi¹-
zanych z nimi zachowañ, by oswajaæ
z tym odbiorców.

Jak mówiæ o osobach, które zma-

gaj¹ siê z chorobami psychicznymi?

Jakiego jêzyka u¿ywaæ? Niestety,

nadal pokutuj¹ s³owa takie jak

„nienormalny”, choæ widaæ, ¿e

jêzyk zmienia siê.

Myœlê, ¿e z jêzyka potocznego nie wy-
pleni siê tak szybko negatywnych okre-
œleñ. Ludzie czêsto u¿ywaj¹ s³ów typu
„wariat”, nie odnosz¹c ich do kontek-
stu zdrowia. Potrzebna jest wiêksza
uwa¿noœæ w doborze s³ów, zw³aszcza
wypowiadanych publicznie, np. w me-
diach. Mówienie o kimœ „upoœledzony”
nie brzmi dobrze. Ale na szczêœcie
jêzyk zmienia siê, co obserwujemy
w przypadku okreœleñ zwi¹zanych

Gdy nie mówimy o swoich problemach, nie oznacza to,

że ich nie mamy. Problemy ze zdrowiem psychicznym

nierzadko są bagatelizowane i wypierane – przez nas

i przez rzeczywistość kreowaną w środkach masowego

przekazu oraz mediach społecznościowych. O mówieniu

(na szczęście coraz częstszym) o zdrowiu psychicznym,

problemach i chorobach psychicznych rozmawia

z Maciejem Orłosiem Renata Jeziółkowska.
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z osobami z niepe³nosprawnoœciami.
Z niepe³nosprawnoœciami, a nie niepe³-
nosprawnymi. S³owo „niepe³nospraw-
ny” nadal jest u¿ywane, choæ rzadziej,
bo mamy do czynienia z pewnym pro-
cesem zmian. S³owo „inwalida” ju¿ w³a-
œciwie nie funkcjonuje. Chodzi po pro-
stu o to, by z szacunkiem odnosiæ siê
do osób, które zmagaj¹ siê z ró¿nymi
chorobami, zaburzeniami, niepe³no-
sprawnoœciami. Mo¿na przyk³adowo
powiedzieæ, ¿e maj¹ ograniczenia mo¿-
liwoœci ruchowych albo umys³owych.
Szacunek to najwa¿niejsza sprawa
i media powinny to podkreœlaæ.

Czy przyznawanie siê do problemów

psychicznych, zdrowotnych staje siê

w coraz mniejszym stopniu tematem

tabu?

Mam nadziejê, ¿e tak. Co prawda nie
wszyscy mówi¹, do jakich lekarzy
chodz¹, ale faktycznie mniejszy mamy
k³opot z wyjawieniem: „By³em u leka-

rza, u internisty, na badaniu serca, po-

braniu krwi, u okulisty”. Z przyznaniem
siê do korzystania z pomocy psychiatry
jest gorzej, ale i to siê zmienia i coraz
mniej siê tego wstydzimy. Bo powodu
do wstydu zwyczajnie nie ma, co jest
coraz bardziej powszechnym pogl¹dem.
Mam wra¿enie, ¿e sformu³owania w
rodzaju „mój terapeuta powiedzia³” na-

dal kojarz¹ siê ze scenami z amerykañ-
skich filmów. Jednak brzmi¹ coraz mniej
obco.

W zagranicznych filmach kozetka, wizy-
ta u psychoterapeuty to rutyna: raz w ty-
godniu idê do swojego terapeuty, ¿eby siê
wygadaæ, ¿eby dostaæ wsparcie. Ja te¿
mam wra¿enie, ¿e to ju¿ nie jest tabu. Sam
parê razy zg³osi³em siê po pomoc. Czy np.
w czasach PRL przysz³oby mi do g³owy
szukanie wsparcia u psychiatry, terapeu-
ty? Pewnie nie, ale w mniej odleg³ych cza-
sach parê razy zdarzy³o mi siê pogadaæ
z jakimœ m¹drym cz³owiekiem i szukaæ
u niego profesjonalnej pomocy. Rozu-
miem, ¿e ludzie sobie czêsto sami nie
radz¹ z tym, co im siedzi w g³owie.

A przecie¿ jest pan postrzegany jako

ktoœ, kto nie ma prawa mieæ proble-

mów, bo jest popularny, dobrze za-

rabia, ma ciekaw¹ pracê itd. Zdarza

siê, ¿e gdy znane osoby – aktorzy,

muzycy – których nie podejrzewa

siê o depresjê, zaczynaj¹ o niej mó-

wiæ, inspiruj¹ innych do niebagateli-

zowania swoich problemów i do

zg³aszania siê po fachow¹ pomoc.

Owszem. I to jest bardzo pozytywny
efekt. A jednoczeœnie przera¿aj¹ce s¹
sytuacje, gdy ktoœ nic nie mówi, wrêcz
uœmiecha siê, i niespodziewanie dla

wszystkich pope³nia samobójstwo. Tak
dramatyczna jest przecie¿ historia Robi-
na Williamsa, który by³ aktorem kome-
diowym, znanym z tego, ¿e czêsto siê
uœmiecha³, ¿artowa³. Potem okaza³o siê,
¿e mia³ bardzo powa¿ny problem i zma-
ga³ siê z depresj¹. Pozory mog¹ myliæ.
Ludzie pozuj¹ przed œwiatem, czy to
w mediach, czy w serwisach spo³eczno-
œciowych, na osoby szczêœliwe, a w œrod-
ku z¿era ich coœ straszliwego. Mo¿e nie
wiedz¹, co ich naprawdê nêka, mo¿e nie
wiedz¹, ¿e powinni pójœæ do specjalisty,
a mo¿e wiedz¹, ale jest im g³upio. Albo
nie mog¹, albo ich na to nie staæ.

Historie medialne mog¹ dzia³aæ

mobilizuj¹co, ¿eby swoich proble-

mów nie ukrywaæ...

Zdecydowanie. Myœlê, ¿e np. twórcy po-
pularnych seriali, telenowel mogliby za-
stanowiæ siê nad czêstszym wplataniem
w fabu³ê w¹tków zwi¹zanych ze zdro-
wiem psychicznym. Telenowele s¹ do-
brym narzêdziem do ³amania tabu i zwiêk-
szania œwiadomoœci spo³ecznej. Czêsto
widzowie identyfikuj¹ siê z bohaterami,
¿yj¹ ich losami. Stworzenie postaci, która
zmaga siê z problemami psychicznymi czy
powa¿n¹ chorob¹ psychiczn¹, pokazywa-
nie, jak szuka wsparcia i je otrzymuje, le-
czy siê, jest pod opiek¹ specjalistów, na
pewno by³oby po¿yteczne. �
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J ako rzecznik zajmowa³am siê w ostatnim cza-
sie spraw¹ wezwania lekarza do zap³acenia kary
refundacyjnej po piêciu latach od z³o¿onych

przez niego wyjaœnieñ w Narodowym Funduszu
Zdrowia. W mojej ocenie takie postêpowanie godzi
w zasadê prowadzenia postêpowania w sposób bu-
dz¹cy zaufanie do jego uczestników, a tak¿e w zasa-
dy wspó³¿ycia spo³ecznego i dobre obyczaje. Stanow-
czo nie zgadzam siê, aby NFZ, jako podmiot
odpowiedzialny za finansowanie œwiadczeñ opieki
zdrowotnej udzielanych œwiadczeniobiorcom, prowa-
dzi³ postêpowanie z przerwami trwaj¹cymi po kilka
lat, co jest równie¿ niezgodne z kodeksem postêpo-
wania administracyjnego. Ponadto po przeprowadze-
niu analizy sprawy zg³oszonej do mojego biura
nie zgodzi³am siê równie¿ ze stanowiskiem NFZ,
w którym czytamy, ¿e pope³nienie b³êdu przy wysta-
wianiu recepty, polegaj¹cego na wpisaniu nieprawi-
d³owego numeru PESEL, powoduje mo¿liwoœæ do-
chodzenia kary. W przedmiotowej sprawie lekarz
zaordynowa³ lek osobie uprawnionej, a zatem nie
dosz³o do otrzymania nienale¿nej refundacji przez pa-
cjenta. Moim zdaniem niepoprawny PESEL czy te¿
inne uchybienia nie maj¹ znaczenia dla zasadnoœci
refundacji. Mimo to NFZ na³o¿y³ na lekarza karê.
W zwi¹zku z tym zwróci³am siê do Ministerstwa
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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 10/R-IX/22 z 20 kwietnia 2022 r., art. 2 ust. 2 oraz art. 5 pkt 14 ustawy o izbach lekarskich

(DzU z 2021 r., poz. 1342). Zgodnie z tym umocowaniem, podejmuję działania w naszych

wspólnych interesach zawodowych.

Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie wewnêtrznej procedu-
ry prowadzenia postêpowania kontrolnego, która bêdzie na-
rzuca³a NFZ obowi¹zek informowania strony tego postêpo-
wania o terminie jego zakoñczenia, aby zapobiec sytuacjom,
w których lekarz pozostawa³by w niepewnoœci co do statusu
prowadzonego postêpowania.

Jako rzecznik praw lekarza zauwa¿am w zg³aszanych spra-
wach niepokoj¹c¹ tendencjê obwiniania lekarzy, którzy pra-
wie zawsze s¹ na przegranej pozycji w stosunku do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Natomiast fundusz ma ca³kowit¹
dowolnoœæ w stosowaniu przepisów kodeksu administracyj-
nego, jak równie¿ w ocenie danej sytuacji. Uwa¿am to za
niedopuszczalne i bêdê siê stara³a w nowej kadencji wp³y-
n¹æ na zmianê stosunku NFZ do lekarzy i lekarzy dentystów
w zakresie refundacji recept.

W nowej kadencji moje biuro bêdzie otwarte dla Pañstwa przez
dwa dni w tygodniu. Informacja o dniach dy¿uru znajdzie siê
na stronie internetowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie. W przypadku pytañ mo¿ecie Pañstwo kontaktowaæ siê
telefonicznie od poniedzia³ku do pi¹tku przez moje biuro,
tel.: 22 54 28 328.

Proszê zwracajcie siê Pañstwo do mnie ze wszystkimi proble-
mami zawodowymi. �
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Nale¿yta starannoœæ
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KAROLINA PODSIAD£Y-GÊSIKOWSKA – adwokat

ALEKSANDRA POWIER¯A – radca prawny

Pani W. 13 lutego 2017 r. zg³osi³a siê do porad-
ni stomatologicznej w miejscowoœci K., jako
dodatkowy pacjent z samoistnym bólem zêba

14. Lekarz dentysta D. podczas badania sprawdzi³a
wype³nienie, wykona³a badanie na ¿ywotnoœæ mia-
zgi i „na opuk” oraz zleci³a wykonanie RTG diagno-
stycznego, które wykaza³o obecnoœæ zmiany patolo-
gicznej przy jednym z korzeni oraz próchnicê wtórn¹
pod wype³nieniem. Na podstawie zebranych infor-
macji lekarka uzna³a, ¿e dosz³o do martwicy czêœcio-
wej i podjê³a decyzjê o leczeniu endodontycznym,
bez którego konieczna by³aby ekstrakcja zêba.
Poda³a znieczulenie nasiêkowo (Dentocaine) i do-
kona³a trepanacji komory. Poniewa¿ nie wyst¹pi³y
¿adne objawy niepo¿¹dane (silny ból, nadmierne
krwawienie), nie podejrzewa³a perforacji korzenia
ani innych powik³añ. Zdecydowa³a siê zatem zasto-
sowaæ œrodek dewitalizuj¹cy (Depulpin), a nastêp-
nie za³o¿y³a watkê do komory i zamknê³a ubytek
tymczasowo fleczerem.

Wed³ug pacjentki nastêpnego dnia po wizycie u le-
karza ból by³ jeszcze wiêkszy ni¿ wczeœniej. Kobie-
tê bola³o dzi¹s³o, które zaczê³o zmieniaæ kolor na
bia³y. Pani W. zauwa¿y³a brak czucia dzi¹s³a, nawet
przy dotyku. W zwi¹zku z tym 16 lutego 2017 r. uda³a
siê do innego lekarza, który stwierdzi³ perforacjê
korzenia. Wed³ug niego za³o¿enie œrodka dewitali-
zuj¹cego spowodowa³o martwicê brodawki dzi¹s³o-
wej. 7 marca 2017 r. z¹b usuniêto.

Pe³nomocnik pacjentki zg³osi³ roszczenie do ubez-
pieczyciela poradni stomatologicznej w K., w zwi¹z-
ku z doznan¹ przez pani¹ W. szkod¹, w wysokoœci
30 tys. z³ tytu³em zadoœæuczynienia oraz 6,65 tys. z³
tytu³em odszkodowania. Zarzuci³, ¿e na skutek nie-
w³aœciwego postêpowania medycznego, maj¹cego

PRAWO

W tej analizie przypomnimy, czy lekarz

i lekarz dentysta odpowiada za powikłania

w leczeniu stomatologicznym, będzie więc

ona szczególnie interesująca dla lekarzy

dentystów.

Analiza przypadku

miejsce 13 lutego 2017 r. w poradni stomatologicznej w K.,
polegaj¹cego na za³o¿eniu przez dentystkê D. œrodka dewita-
lizuj¹cego, dosz³o do martwicy brodawki dzi¹s³owej i perfo-
racji korzenia zêba 14.

W toku postêpowania likwidacyjnego ubezpieczyciel powo-
³a³ lekarza orzecznika dla oceny prawid³owoœci postêpowania
dr D. Lekarz opiniuj¹cy stan¹³ na stanowisku, ¿e na podsta-
wie przed³o¿onej dokumentacji nie mo¿na zarzuciæ ubezpie-
czonej lekarce b³êdu lub nienale¿ytej starannoœci. Wdro¿y³a
bowiem adekwatne leczenie, wyda³a zalecenia, wyznaczy³a
wizytê kontroln¹. W ocenie opiniuj¹cego postêpowanie ubez-
pieczonej by³o prawid³owe.

Opisane zdarzenie medyczne zakwalifikowano jako powik³a-
nie nieumyœlne nieskutkuj¹ce trwa³ym uszczerbkiem na zdro-
wiu. Przedostanie siê œrodka dewitalizuj¹cego poza obszar zêba
spowodowa³o martwicê brodawki zêbowej i jest powik³aniem
zwi¹zanym z ryzykiem dewitalizacji miazgi zêba, podobnie
jak powstanie martwiaka kostnego wyrostka zêbodo³owego.
Opiniuj¹cy zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e u pani W. zrobiono
jedynie trepanacjê zêba (nie wykonywano ¿adnych zabiegów
w obrêbie korzenia zêba), co oznacza, i¿ nie spowodowano
perforacji korzenia zêba.

W tym stanie rzeczy ubezpieczyciel odmówi³ uznania odpo-
wiedzialnoœci lekarki za szkodê poniesion¹ przez pani¹ W.
i nie wyp³aci³ œwiadczenia.

Pytanie redakcji: Czy pacjenci czêsto zg³aszaj¹ roszczenia
w zwi¹zku z powik³aniami w leczeniu?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Tak, to bardzo czêsta prakty-
ka. Pacjenci nie wiedz¹, ¿e lekarze nie odpowiadaj¹ za powi-
k³ania, i ¿e s¹ one niejako wpisane w ryzyko leczenia.

Pytanie redakcji: Czyli lekarz nigdy nie ponosi odpowiedzial-
noœci za powik³anie?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Nie do koñca. Lekarz zawsze
musi poinformowaæ pacjenta o mo¿liwoœci powik³añ. Wów-
czas pacjent, wyra¿aj¹c zgodê na zabieg, akceptuje ryzyko
zwyk³ych powik³añ. �
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PRAWO

AKTUALNOŒCI
PRAWNOMEDYCZNE

Zniesiono stan

epidemii

COVID-19

Od16 maja 2022 r. moc¹
rozporz¹dzenia Rady
Ministrów1 zniesiony

zosta³ stan epidemii w zwi¹zku z za-
ka¿eniami wirusem SARS-CoV-2.
W jego miejsce wprowadzono stan za-
gro¿enia epidemicznego, który zgod-
nie z ustaw¹ o zwalczaniu i zapobie-
ganiu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych
u ludzi2 definiowany jest jako sytu-
acja prawna wprowadzona na danym
obszarze w zwi¹zku z ryzykiem wy-
st¹pienia epidemii, w celu podjêcia
dzia³añ zapobiegawczych.

Zmiana ta ma charakter przede
wszystkim formalny i nie przynosi
istotnych korekt w dotychczasowych
ograniczeniach. Wiêkszoœæ obowi¹-
zuj¹cych w stanie epidemii obostrzeñ
zosta³a zniesiona wczeœniej, w tym
obowi¹zek poddania siê izolacji oraz
kwarantannie z powodu COVID-19.
Nie obowi¹zuje tak¿e nakaz zakrywa-
nia maseczk¹ ust i nosa w pomieszcze-
niach zamkniêtych, z wyj¹tkiem bu-
dynków, w których prowadzona jest
dzia³alnoœæ lecznicza, i w aptekach.

Zniesienie stanu epidemii nie wp³y-
nê³o na obowi¹zek szczepieñ przeciw-
ko COVID-19, który nadal obejmuje
osoby wykonuj¹ce zawód medyczny
w podmiotach œwiadcz¹cych us³ugi
lecznicze oraz osoby podejmuj¹ce
czynnoœci zawodowe w tych podmio-
tach, inne ni¿ zwi¹zane z zawodem
medycznym, osoby zatrudnione oraz
osoby realizuj¹ce us³ugi farmaceu-

tyczne, zadania zawodowe lub czynnoœci fachowe w aptece
ogólnodostêpnej lub punkcie aptecznym, a tak¿e studentów
kszta³c¹cy siê na kierunkach przygotowuj¹cych do wykony-
wania zawodu medycznego.

Omawiana zmiana nie wp³ynê³a równie¿ na regulacje doty-
cz¹ce mo¿liwoœci œwiadczenia pracy zdalnej. Na mocy wci¹¿
obowi¹zuj¹cej tzw. ustawy covidowej,3 zarówno w okresie
obowi¹zywania stanu epidemii COVID-19, jak i stanu zagro-
¿enia epidemicznego, a tak¿e w okresie trzech miesiêcy po
ich odwo³aniu, pracodawca mo¿e poleciæ pracownikowi wy-
konywanie pracy zdalnej.

Zwiększenie ochrony

prawnej farmaceutów

12 maja 2022 r. Sejm uchwali³ nowelizacjê prawa farmaceu-
tycznego oraz ustawy o zawodzie farmaceuty.4 Zgodnie z now¹
regulacj¹ zarówno farmaceuta, jak i technik farmaceutyczny
podczas i w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci zawodo-
wych w aptece ogólnodostêpnej lub punkcie aptecznym bêd¹
korzystali z ochrony nale¿nej funkcjonariuszowi publiczne-
mu na zasadach okreœlonych w kodeksie karnym. Zakres ich
ochrony analogiczny bêdzie do tego, jaki przys³uguje m.in.
lekarzom i ratownikom medycznym. Naruszenie nietykalno-
œci cielesnej, zniewa¿enie czy próba wymuszenia na funkcjo-
nariuszu podjêcia lub zaniechania czynnoœci s³u¿bowej sta-
nowi¹ przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicznego.

Ustawa o jakości

w ochronie zdrowia

Wstrzymano prace nad projektem ustawy o jakoœci w opie-
ce zdrowotnej i bezpieczeñstwie pacjenta, przygotowanym
przez Ministerstwo Zdrowia i rzecznika praw pacjenta.5

Pocz¹tkowo deklarowano, ¿e ustawa zawieraj¹ca pewne ele-
menty systemu no-fault wejdzie w ¿ycie z pocz¹tkiem 2022 r.
Tymczasem jej ostateczny projekt wci¹¿ nie zosta³ przed-
stawiony przez Ministerstwo Zdrowia. Do wczeœniejszej
wersji projektu odnios³o siê Prezydium Okrêgowej Rady Le-
karskiej w Warszawie. W stanowisku z 27 kwietnia 2022 r.6

wskaza³o m.in., ¿e system no-fault nie mo¿e polegaæ jedy-
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nie na odst¹pieniu od orzekania o winie czy nawet zniesie-
niu odpowiedzialnoœci karnej osób wykonuj¹cych zawody
medyczne za nieumyœlne spowodowanie œmierci. Powinien
byæ po³¹czony z obligatoryjnym systemem rejestrowania
zdarzeñ niepo¿¹danych oraz efektywnym i sprawiedliwym
systemem rekompensat dla pacjentów za uszczerbek do-
znany na zdrowiu.

Ustawa o wyrobach

medycznych

26 maja 2022 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o wyrobach medycz-
nych.7 Celem tego aktu jest wprowadzenie do polskiego po-
rz¹dku prawnego niezbêdnych instrumentów do skutecznego
stosowania prawa unijnego. Ustawa uchyla w zwi¹zku z tym
uprzednio obowi¹zuj¹c¹ ustawê8 z 2010 r. Omawiana ustawa
reguluje wiele kwestii zwi¹zanych z obrotem i korzystaniem
z wyrobów medycznych, w tym przeznaczonych do diagno-
styki in vitro. Znalaz³y siê w niej równie¿ szczegó³owe roz-
wi¹zania dotycz¹ce reklamy takich wyrobów.

Wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy jest narzêdzie,
urz¹dzenie, oprogramowanie, materia³ lub inny artyku³ stoso-
wany samodzielnie lub w po³¹czeniu z innymi w celu diagno-
zowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub ³agodze-
nia przebiegu choroby lub skutków urazu, a tak¿e badania,
zastêpowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub
procesu fizjologicznego.

Omawiana ustawa wskazuje prezesa Urzêdu Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych jako podmiot w³aœciwy do wdro¿enia unijnych
rozporz¹dzeñ. Bêdzie on uprawniony m.in. do tego, aby ¿¹daæ
informacji o wyrobach medycznych od instytucji zdrowia
publicznego i podmiotów prowadz¹cych taki obrót b¹dŸ sto-
suj¹cych te wyroby. Bêdzie móg³ prowadziæ kontrolê w tych
instytucjach, zakazywaæ wprowadzenia do obrotu i wycofy-
waæ z obrotu wyroby medyczne, które nie spe³niaj¹ wymo-
gów, a tak¿e bêdzie gromadzi³ informacje dotycz¹ce ryzyka
wyst¹pienia zagro¿enia dla pacjenta, u¿ytkownika lub osób
trzecich wynikaj¹cego z u¿ywania wyrobów.

W ustawie okreœlono zasady regeneracji wyrobów medycz-
nych jednorazowego u¿ytku, a jednoczeœnie wprowadzono za-
kaz u¿ywania w Polsce zregenerowanych wyrobów jednora-
zowego u¿ytku. Naruszenie regu³ w tym zakresie obwarowano
systemem kar administracyjnych.

Ustawa wprowadza szereg przepisów dotycz¹cych ochro-
ny nabywcy wyrobu medycznego bêd¹cego konsumentem
lub laikiem. Zgodnie z jej art. 16, zakazuje siê m.in. do-
starczania i udostêpniania z przeznaczeniem do samodziel-
nego u¿ywania wyrobu medycznego do diagnostyki in vi-

tro innego ni¿ wyrób do samokontroli, pojemnik na próbki
lub produkt laboratoryjny ogólnego zastosowania. Umowa
sprzeda¿y wyrobu poza lokalem przedsiêbiorstwa bêdzie

uwa¿ana za niewa¿n¹, chyba ¿e zawarta zostanie podczas
wizyty w domu konsumenta lub w miejscu jego pobytu, na
jego wyraŸne zaproszenie.

Zgodnie z omawian¹ regulacj¹ od 1 stycznia 2023 r. obowi¹-
zywaæ zaczn¹ nowe regu³y reklamy wyrobów medycznych.
Reklama wyrobu kierowana do publicznej wiadomoœci bêdzie
musia³a byæ sformu³owana w sposób zrozumia³y dla laika,
równie¿ w zakresie zagadnieñ medycznych i naukowych oraz
przywo³ywanych w reklamie badañ naukowych, opinii, lite-
ratury lub opracowañ naukowych. Zakazane zostanie wyko-
rzystywanie w reklamie wizerunku osób wykonuj¹cych za-
wody medyczne, podaj¹cych siê za takie osoby lub
przedstawiaj¹cych osoby prezentuj¹ce wyrób w sposób suge-
ruj¹cy, ¿e wykonuj¹ taki zawód. Zakazane zostanie równie¿
kierowanie reklam wyrobów medycznych bezpoœrednio do
dzieci lub s³u¿¹cych nak³onieniu rodziców do kupienia takich
wyrobów.

Nowelizacja ustawy

dotyczącej pomocy

uchodźcom z Ukrainy

15 kwietnia 2022 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy, w zwi¹zku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego pañstwa, oraz niektórych innych
ustaw,9 w której zawarto kilka kwestii dotycz¹cych zatrudnia-
nia lekarzy oraz œwiadczeñ medycznych. Na jej podstawie upo-
wa¿niono wojewodê do organizacji doraŸnej pomocy medycz-

nej w miejscach, w których
gromadz¹ siê obywatele Ukrainy
przebywaj¹cy w Rzeczypospo-
litej Polskiej w zwi¹zku z dzia-
³aniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium Ukrainy,
oraz do zapewniania personelu
medycznego. Nadto umo¿liwio-
no tymczasowe wykonywanie
zawodu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lekarzom i lekarzom den-
tystom z pañstw spoza Unii Eu-
ropejskiej w celu udzielania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej
obywatelom Ukrainy, którzy
przebywaj¹ w Rzeczypospolitej
Polskiej. Zapewniono te¿ mo¿-
liwoœæ sfinansowania ze œrod-
ków publicznych œwiadczeñ
opieki zdrowotnej udzielonych
wszystkim osobom, które
w okresie od 24 lutego do 12
marca 2022 r. wjecha³y legalnie
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zwi¹zku z dzia³ania-
mi wojennymi na Ukrainie. �

1 DzU 2022 r., poz. 1025.

2 DzU 2008 r., nr 234, poz. 1570.

3 Ustawa z marca 2020 r.

o szczególnych rozwi¹zaniach

zwi¹zanych z zapobieganiem,

przeciwdzia³aniem i zwalcza-

niem COVID-19,

innych chorób zakaŸnych

oraz wywo³anych nimi sytuacji

kryzysowych,

DzU 2020 r., poz. 374, ze zm.

4 https://orka.sejm.gov.pl

(dostêp: 17.05.2022).

5 https://www.gov.pl/

(dostêp: 17.05.2022).

6 https://izba-lekarska.pl/

(dostêp: 17.05.2022).

7 Ustawa z 7 kwietnia 2022 r.,

DzU 2022, poz. 974.

8 DzU nr 107, poz. 679.

9 Ustawa z 8 kwietnia 2022 r.,

DzU 2022, poz. 830.
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Wówczas o psychiatrii dzieci i m³odzie-
¿y jeszcze nie myœla³am. Zawsze by³am
humanistk¹ i w latach 60., gdy koñczy-
³am liceum, chcia³am zostaæ history-
kiem. Moja mama po doœwiadczeniach
II wojny œwiatowej, k³amstwa katyñ-
skiego i panuj¹cego ustroju polityczne-
go powiedzia³a: – Nie mo¿esz iœæ na hi-

storiê, bo tam nie us³yszysz ani s³owa

prawdy. Musisz mieæ niezale¿ny, wolny

od wp³ywów propagandowych zawód.

A takim zawodem jest medycyna. W ra-
mach studiów medycznych wybra³am
wiêc kierunek najbli¿szy charakterem
dyscyplinom humanistycznym, czyli
psychiatriê.

Czy wówczas na studiach

poruszano kwestie zdrowia

psychicznego dzieci?

W minimalnym stopniu. Do roku 1989,
kiedy zaproponowano mi posadê szefa
Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, nigdy w swojej praktyce
nie spotka³am autystycznego dziecka i
mia³am bardzo mgliste, jedynie teore-

tyczne, pojêcie o tzw. spektrum zabu-
rzeñ autystycznych i upoœledzeniu umy-
s³owym dzieci. Wiedz¹c, ¿e muszê na-
braæ doœwiadczenia w tej dziedzinie,
zapisa³am siê jako konsultant do domu
pomocy spo³ecznej. Chcia³am pracowaæ
z dzieæmi upoœledzonymi, przekonaæ
siê, jakie maj¹ problemy. Pojecha³am te¿
na dwutygodniowy turnus rodziców
z dzieæmi autystycznymi oraz persone-
lem, ¿eby poznaæ specyfikê tzw. ca³o-
œciowych zaburzeñ rozwojowych.
W zasadzie mo¿na by³o odbyæ kilka
krótkich nieobowi¹zkowych sta¿y, czy-
li koñcz¹c medycynê, mo¿na by³o nie
mieæ nic wspólnego z psychiatri¹ dzie-
ci i m³odzie¿y, mimo ¿e oddzia³y ist-
nia³y. Dzia³a³a w Warszawie Klinika
Wieku Rozwojowego, prowadzona
przez prof. Popielarsk¹, a potem przez
prof. Wolañczyka, oraz pojedyncze
oddzia³y dla dzieci i m³odzie¿y, np.
oddzia³ nale¿¹cy do Kliniki Psychiatrii
AM w Krakowie.

Jak funkcjonowa³a w tamtym okre-

sie systemowa pomoc psychiatrycz-

na dla dzieci i m³odzie¿y?

Pani profesor, jeszcze w XIX w. nie

przejmowano siê ¿yciem wewnêtrz-

nym dziecka. Kiedy podjêto pierw-

sze próby zbadania i opisu psychiki

dzieciêcej i jej zaburzeñ?

Toprawda, w dodatku dziecko
by³o w zasadzie w³asnoœci¹
rodzica, który móg³ zrobiæ

z nim, co chcia³. Myœleniem o psychice
dziecka zaczêto zajmowaæ siê dopiero
w XX w. Dopiero wtedy sta³o siê nie
tylko obiektem opieki rodzicielskiej,
lecz tak¿e pomocy medycznej. To po-
dejœcie zawdziêczamy przede wszyst-
kim oœrodkom higieny psychicznej, któ-
re w³aœciwie nie stanowi³y jeszcze
o psychiatrii dzieciêcej. By³ to jednak
ruch uznaj¹cy odrêbnoœæ tej dziedziny
od psychiatrii doros³ych. Podobn¹ ini-
cjatywê podj¹³ póŸniej w Polsce prof.
Kazimierz D¹browski z tzw. oœrodkami
higieny psychicznej opartymi na teorii
dezintegracji pozytywnej.

Czy podejmuj¹c studia medyczne,

myœla³a pani o wyborze psychiatrii

jako specjalizacji?

Dziecko jest ojcem cz³owieka

Dawniej osią leczenia był szpital, chociaż istniała

dobrze zorganizowana sieć państwowych poradni

zdrowia psychicznego i łatwiej się było do nich

dostać. Nowoczesna organizacja psychiatrii

zasadza się jednak na rozwoju ośrodków

środowiskowych, a szpital jest ostatecznością

– mówi prof. dr hab. Irena Namysłowska.

O rozwoju psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce,

terapii rodzin, zmieniających się na przestrzeni

lat problemach psychicznych młodych ludzi

oraz planach ulepszenia systemowej

pomocy psychiatrycznej z wykładowcą,

byłym konsultantem krajowym

w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

oraz kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci

i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii

i Neurologii w Warszawie rozmawia

Adrian Boguski.

NA PRZESTRZENI LAT
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Najczêœciej dzieci upoœledzone umys³o-
wo, które sprawia³y du¿o problemów,
umieszczano w specjalnych oœrodkach
opiekuñczo-leczniczych. Dziœ s¹ to
domy pomocy spo³ecznej. Zdarza³o siê
jednak, ¿e podczas mojej pracy w takim
oœrodku posy³a³am piêtnastolatków na
oddzia³ doros³ych, poniewa¿ nie by³o
innej mo¿liwoœci. Pomoc polega³a na
ich farmakologicznym uspokojeniu, by
nie zrobili sobie krzywdy. Oczywiœcie,
istnia³a w tych placówkach terapia za-
jêciowa, muzykoterapia, pewne for-
my psychoterapii.

Do poznania zagadnieñ zwi¹zanych

z psychiatri¹ dzieci i m³odzie¿y

dochodzi³a pani swoj¹ indywidualn¹

drog¹.

Zdecydowanie tak. Rzecz jasna, wiedzia-
³am, ¿e m³odzie¿ nie ró¿ni siê tak bardzo
od doros³ych i ¿e z m³odzie¿¹ bêdzie mi
³atwiej, ale muszê nabraæ doœwiadczenia
w dziedzinie psychiatrii dzieciêcej. Ponie-
wa¿ moja habilitacja dotyczy³a spo³ecz-
nej i emocjonalnej adaptacji rodzin
dotkniêtych problemami choroby psy-
chicznej osób bliskich, w 1978 r., korzy-
staj¹c z wyjazdu do USA,  doskonali³am
siê w terapii rodzin. W czasie mojego dru-
giego pobytu w Ameryce (1985) praco-
wa³am jako wolontariusz w Instytucie
Zdrowia Psychicznego w Bethesda. Jed-
noczeœnie uczy³am siê nadal terapii rodzin
w Instytucie Ackermana w Nowym Jor-
ku. Wtedy postanowi³am, ¿e bêdê praco-
waæ z rodzinami, a wiêc i z m³odzie¿¹. To
sta³o siê punktem wyjœcia do pracy w Kli-
nice Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y Insty-
tutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Jak przebiega³a pani adaptacja

do tej funkcji?

Psychiatriê dzieci i m³odzie¿y rozwijali
wówczas przede wszystkim prof. Ma-
ria Orwid, reprezentuj¹ca oœrodek kra-
kowski, do tej pory przoduj¹c¹ placów-
kê w zakresie niesienia pomocy
psychiatrycznej dzieciom i m³odzie¿y,
prof. Anna Popielarska, prof. Wolañ-
czyk oraz prof. Tadeusz Bilikiewicz.
Prof. Orwid zaszczepi³a we mnie ideê
poszanowania autonomii i wolnoœci
m³odzie¿y. Ta postawa dominowa³a na
jej oddziale. Potem bardzo chcia³am
wprowadziæ tê ideê w prowadzonej

przeze mnie klinice. Trzeba te¿ powie-
dzieæ, ¿e pacjenci, których pozna³am
w 1989 r., i którymi zajmowa³am siê
w latach 90., byli zupe³nie inni ni¿ ci,
z którymi koñczy³am pracê, przecho-
dz¹c na emeryturê, lub moi obecni pa-
cjenci w ambulatorium Warszawskiego
Oœrodka Psychoterapii i Psychiatrii.

Z czego wynikaj¹ te ró¿nice?

Kiedy nast¹pi³y zmiany problemów

psychicznych dzieci?

Powiedzia³abym, ¿e ró¿nice wynikaj¹
z faktu, ¿e rodziny s¹ dziœ zupe³nie inne.
To powszechne przekonanie psychiatrów
osób doros³ych i psychiatrów dzieci
i m³odzie¿y, ale tak¿e socjologów.
Wspó³czesna rodzina prze¿ywa du¿o
wiêksze trudnoœci ni¿ dawniej, mimo ¿e
wówczas problemy ekonomiczne by³y
wyraŸnie wiêksze ni¿ dziœ. Procesy
transformacyjne w Polsce zmieni³y spo-
sób ¿ycia rodzin, co bardzo odbi³o siê
na dzieciach. Tradycyjne polskie war-
toœci przesta³y pasowaæ do ¿ycia w in-
nym ju¿ systemie ekonomiczno-spo-
³eczno-kulturowym, a równoczeœnie
zachodnie normy i zwyczaje równie¿ nie
do koñca siê przyjê³y. W warunkach pol-
skich najbardziej zak³óci³ funkcjonowa-
nie rodzin, a przede wszystkim najbar-
dziej odbi³ siê na dzieciach, postêpuj¹cy
brak dostêpnoœci emocjonalnej rodziców
wynikaj¹cy z chêci zapewnienia dobro-
bytu materialnego dzieciom. Nie mo¿na
te¿ pomin¹æ znaczenia pojawienia siê
Internetu i  komunikatorów spo³ecznych,
dziêki którym nawi¹zywanie kontaktów
sta³o siê bardzo ³atwe, a utrzymanie bar-
dzo trudne. Zaczê³y te¿ zmieniaæ siê re-
lacje w rodzinie, szczególnie rola kobie-
ty i mê¿czyzny, co niew¹tpliwie ma
wp³yw na funkcjonowanie systemu
rodzinnego.

Drugim tego typu okresem, który bardzo
zachwia³ zdrowiem psychicznym dzieci,
by³a pandemia. Œwiadcz¹ o tym badania

wykonywane przez najlepsze oœrodki na
œwiecie, np. Instytut Anny Freud w Lon-
dynie. Prawie 40 proc. dzieci po pande-
mii skar¿y siê na dojmuj¹ce uczucie sa-
motnoœci. Lockdown by³ bardzo trudny.
I wszystko zale¿a³o od tego, jaka rodzina
zosta³a ze sob¹ w domu. Je¿eli dobra, która
wreszcie mia³a czas na bycie razem, re-
zultaty relacyjne dziœ widaæ. Uczyli siê
razem gotowaæ, ogl¹dali filmy – wreszcie
rodzice stali siê dostêpni. Jeœli w rodzinie
wystêpowa³y konflikty, oczywiœcie w sy-
tuacji zamkniêcia zaczyna³y bardzo nara-
staæ. Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê
obserwowa³a nasilanie siê przemocy w ro-
dzinach i wobec dzieci. Z kolei dla m³o-
dzie¿y bardzo niekorzystne by³o odciêcie
od grupy rówieœniczej, tak wa¿nej w pro-
cesie socjalizacji stanowi¹cej obok indy-
widuacji g³ówn¹ w³aœciwoœæ dorastania.
A jeszcze w Polsce, gdzie system jest zo-
rientowany na leczenie szpitalne, okaza³o
siê, ¿e nie ma gdzie leczyæ dzieci z zabu-
rzeniami lêkowymi, nieradz¹cych sobie
z now¹ rzeczywistoœci¹, poniewa¿ nie ma
wystarczaj¹co rozwiniêtych struktur œro-
dowiskowych. Ponadto dziœ dzieci prze-
bywaj¹ w  pewnym odosobnieniu od ró-
wieœników, s¹ wo¿one ze szko³y do
domu i na dziesi¹tki innych zajêæ. Nie
maj¹ czasu na socjalizacjê poza szko³¹.
Dawniej spêdza³y czas razem na podwór-
kach. By³o wiadomo, jakie s¹ mocne stro-
ny ka¿dego z dzieciaków nale¿¹cych do
grupy. Dzieci siê bardzo dobrze socjali-
zowa³y, choæ oczywiœcie rozpaczano, ¿e
biedne dziecko z kluczem na szyi biega
gdzieœ bez celu. Ono jednak nigdy nie bie-
ga³o samo, ale z rówieœnikami. Teraz bra-
kuje im przys³owiowego „trzepaka”.

Kiedy (pod koniec lat 80.) obejmowa-
³am klinikê, profil pacjentów mo¿na by
nazwaæ œciœle psychiatrycznym, tzn.
przebywa³y tam g³ównie dzieci chore
psychicznie, cierpi¹ce na pierwszy epi-
zod schizofrenii w okresie m³odzie¿o-
wym, na g³êbokie depresje, anoreksjê.
Niewiele by³o natomiast przypadków
samouszkodzeñ, których teraz jest bar-
dzo du¿o. M³odzi ludzie rzadziej podej-
mowali próby samobójcze. Mniej by³o
dzieci z zaburzeniami, które teraz okre-
œlilibyœmy nerwicowymi albo lêkowy-
mi oraz z zaburzeniami zachowania.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e dawniej na od-
dzia³ trafia³y dzieci chore. Nie by³o In-
ternetu, który wprowadzi³ kolosaln¹

Procesy transformacyjne

w Polsce zmieniły sposób

życia rodzin, co bardzo

odbiło się na dzieciach.
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zmianê w naszym ¿yciu. Dziœ socjalizacja,
o której wspomnia³am, przenios³a siê do
Internetu. Dziewczêta opowiadaj¹ o mi³o-
œci do osób, których nigdy nie widzia³y.
Trzeba jednak równie¿ powiedzieæ, ¿e dla
niewielkiej liczby osób, które maj¹ pro-
blemy z nawi¹zywaniem relacji, np. dla
osób z szeroko pojêtym spektrum
autyzmu, Internet jest pomocny. D³ugi
kontakt wirtualny mo¿e u³atwiaæ realne
poznanie bez lêku drugiego cz³owieka.

Dawniej spo³eczna œwiadomoœæ

dotycz¹ca zdrowia psychicznego

by³a mniejsza.

Œwiadomoœæ problematyki zdrowia psy-
chicznego dzieci by³a znacznie mniej-
sza. W tej chwili spo³eczeñstwo zdaje
sobie z tych problemów sprawê z po-
wodu katastrofalnej sytuacji w psychia-
trii dzieci i m³odzie¿y – zbyt ma³ej licz-
by miejsc w szpitalach, przepe³nienia
tych szpitali, a jednoczeœnie rosn¹cych
problemów psychicznych dzieci.

Naj³atwiej zapewne by³o pani

obserwowaæ problemy psychiatrii

w okresie pe³nienia funkcji krajowe-

go konsultanta ds. psychiatrii dzieci

i m³odzie¿y.

Wówczas jednak oddzia³y nie by³y tak
przeci¹¿one. Sytuacja w psychiatrii dzie-
ciêcej by³a stabilniejsza. Obecnie ocena
zdrowia psychicznego dziecka sprowa-
dza siê do stwierdzenia, jak bardzo za-
gra¿a ono sobie oraz jak realne jest pod-
jêcie przez nie próby samobójczej. To
wyraŸnie za ma³o. To absolutny wierz-
cho³ek góry lodowej, a teraz czêsto tyl-
ko to decyduje, czy pacjent bêdzie przy-
jêty do szpitala. Chorzy wiedz¹, ¿e je¿eli
musz¹ trafiæ do szpitala, bo sobie nie
radz¹, to nie mog¹ mówiæ w izbie przyjêæ
o tym, jak sobie nie radz¹ z rzeczywisto-
œci¹, ile czuj¹ lêku, jak s¹ samotni, tylko
¿e chc¹ siê zabiæ. Wtedy istnieje szansa,
¿e dostan¹ siê do szpitala. To trudne rów-
nie¿ dla personelu, który nie ma czasu na
spokojn¹ pracê, na rozmowy z dzieæmi,
a przede wszystkim na konsultacjê
rodzinn¹ umo¿liwiaj¹c¹ diagnozê syste-
mu rodzinnego i jego wp³ywu na proble-
my pacjenta. W zwi¹zku z tym osoby, któ-
re powinny byæ podpor¹ emocjonaln¹
pacjentów, nie mog¹ temu zadaniu w pe³-
ni podo³aæ. Nadzieje na pewno nale¿y

wi¹zaæ z nowym systemem, ukierunko-
wanym na leczenie œrodowiskowe.

W zesz³ym roku Ministerstwo

Zdrowia zapowiedzia³o zmianê

modelu opieki psychiatrycznej.

Tak. Na szczêœcie pod wp³ywem silnej
spo³ecznej reakcji na sytuacjê w psychia-
trii dzieciêcej zmieni³ siê pogl¹d na or-
ganizacjê pomocy dzieciom z zaburze-
niami emocjonalnymi i psychicznymi.
Dawniej osi¹ leczenia by³ szpital, chocia¿
istnia³a doœæ dobrze zorganizowana sieæ
pañstwowych poradni zdrowia psychicz-
nego . Nowoczesna organizacja psychia-
trii zasadza siê jednak na rozwoju oœrod-
ków œrodowiskowych, a szpital jest
ostatecznoœci¹. Na samym dole tej sys-
temowej piramidy s¹ oœrodki diagno-
styczne, do których mo¿na dostaæ siê
natychmiast, w których pracuj¹ psycho-
logowie, terapeuci rodzinni i asystenci
spo³eczni. Na tym poziomie zaczyna siê
badanie problemu dziecka lub nastolatka
i wyznaczanie dalszego postêpowania bez
potrzeby konsultacji psychiatrycznej.
Jeœli stwierdzona zostaje taka potrzeba,
pacjent trafia  do ambulatorium, tzw. do
drugiego poziomu referencyjnego, gdzie
jest ju¿ obecny psychiatra. Tam te¿ usta-
lane jest leczenie farmakologiczne.

Trzecim i ostatecznym etapem jest szpi-
tal. Dlatego psychiatrzy dzieci i m³odzie-
¿y nie s¹ entuzjastami budowy szpitala
psychiatrycznego przez jedn¹ z komer-
cyjnych stacji telewizyjnych, choæ doce-
niaj¹ dobre intencje twórców tej idei.
Wolelibyœmy, aby powsta³o kilka rejono-
wych oœrodków opieki œrodowiskowej,
w tym oddzia³ów dziennych. Do wspo-
mnianego szpitala, który na pewno
bêdzie wspaniale wyposa¿ony, luksuso-
wy i bogaty w dobr¹ kadrê, dziecko z od-
leg³ej miejscowoœci lub wsi trafi z tru-
dem. Rozs¹dniej by³oby pójœæ za nurtem

psychiatrii œrodowiskowej, której rozwój
jest teraz ustawowo gwarantowany.

Na koniec warto zapytaæ, jakie

zmiany nast¹pi³y w nauczaniu

psychiatrii dzieciêcej?

Kiedy zosta³am konsultantem krajowym
psychiatrii dzieci i m³odzie¿y, walczyli-
œmy z moim zespo³em w ministerstwie
o poszerzenie tego obszaru w edukacji
medyków. I rzeczywiœcie tak siê sta³o.
Przede wszystkim na przestrzeni lat
w psychiatrii pojawi³a siê œwiadomoœæ
znaczenia psychoterapii. Kilkadziesi¹t lat
temu problem dotyczy³ dzieci chorych
psychicznie, poddawanych leczeniu far-
makologicznemu. Teraz naszymi pacjen-
tami s¹ g³ównie dzieci z zaburzeniami
lêkowymi, depresyjne, z tendencj¹ do
samouszkodzeñ. Narasta liczba pacjen-
tów z szeroko pojêtym spektrum auty-
zmu. Przyczyny tego zjawiska nie s¹ do
koñca jasne.

Drugim dominuj¹cym dziœ problemem
jest kwestia to¿samoœci p³ciowej/seksu-
alnej. Niemal co drugi mój m³ody pacjent
twierdzi, ¿e jest niebinarny. W latach,
kiedy zaczyna³am, do wyj¹tków zalicza-
no przypadki transseksualizmu. Dziœ nie-
rzadko okazuje siê, ¿e to jedyna forma
powiedzenia rodzicom: „ja nie jestem
taka jak wy”, innymi s³owy poszukiwa-
nia w³asnej to¿samoœci, które jednak od-
bywa siê na poziomie o wiele g³êbszym
ni¿ kiedyœ, gdy pytanie o to, kim jestem
lub kim bêdê, dotyczy³o g³ównie  wybo-
ru zawodu, ¿ycia osobistego. Wobec tych
osób najskuteczniejsza jest psychotera-
pia, dlatego g³ówn¹ zmian¹ w kszta³ce-
niu przysz³ych psychiatrów dzieciêcych
jest przesuniêcie œrodka ciê¿koœci z le-
czenia farmakologicznego na psychote-
rapeutyczne, a zw³aszcza terapiê rodzin.

Niestety, terapeutów rodzinnych ci¹gle
brakuje. Nawet w dobrych oœrodkach
prywatnych trzeba czekaæ na terapiê ro-
dzinn¹, mimo ¿e jest p³atna. A powinno
siê przecie¿ zadbaæ przede wszystkim
o leczenie systemowe, ca³oœciowe w ra-
mach NFZ. Leczenie dzieci i m³odzie-
¿y powinno byæ bezp³atne. Lecz¹c dzie-
ci, leczymy przysz³ych obywateli.

Pamiêtajmy, jak powiedzia³ Zygmunt
Freud, „dziecko jest ojcem cz³owieka”. �

Dziś socjalizacja,

o której wspomniałam,

przeniosła się do Internetu.

Dziewczęta opowiadają

o miłości do osób, których

nigdy nie widziały.
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Nadszedł czas, by zmierzyć się

w prawdziwym koszykarskim turnieju

i wyłonić najlepszych koszykarzy

z grona lekarzy.

24–25 czerwca 2022 r.

£ódŸ, Al. Politechniki 10,

Zatoka Sportu Politechniki £ódzkiej

Gor¹co zapraszamy do zg³aszania dru¿yn.

Szczegó³owe informacje oraz formularz zg³oszeniowy
znajduj¹ siê na stronie: www.mplbasket.pl.

ŒledŸ nas na bie¿¹co na Facebooku:
II Mistrzostwa Polski Lekarzy w Koszykówce 2022

#OIL
#mistrzostwapolskilekarzywkoszykowce
#lekarzsportowiec
#lekarskarywalizacja

Śpiewajmy razem

Próby odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, od godz. 19.00,
w siedzibie OIL w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18,
w Sali  im. Szenajcha.

Kontakt: dyrygent.smim@interia.pl,
krzysztof.moczarski@gmail.com;
501 213 438, 507 058 663

Chór Medicantus

Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów

do wspólnego śpiewania.

PODZIĘKOWANIE

,,Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim

człowiekiem, bo człowiek jest dla człowieka zawsze

spełnieniem obietnicy, obietnicą”.
Dante Alighieri

W imieniu mieszkańców i dyrektora Domu Leka-

rza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza składamy ser-

deczne podziękowania lekarzom świadczącym

usługi na rzecz starszych kolegów – lekarzy senio-

rów. Jesteśmy pełni wdzięczności za rzetelną

pracę i zaangażowanie w swojej profesji, za życz-

liwość, profesjonalizm, empatię i szacunek. Pra-

gniemy podziękować dr Lucynie Brandt, dr Marii

Różańskiej, dr Aleksandrze Szczęsnej, dr. Janowi

Tkaczowowi.

Dyrektor i Rada Mieszkańców

Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza

w Warszawie

II Mistrzostwa

Polski Lekarzy

w Koszykówce

2022
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Jak to siê sta³o, ¿e w ¿yciu
zawodowym pod¹¿a pani dwiema
œcie¿kami?

W liceum by³am przekonana,
¿e chcê iœæ na medycynê.
Mam „obci¹¿enie genetycz-

ne”, moja mama jest lekarzem, ale te¿
œpiewaczk¹. I choæ by³am zdecydowa-
na na studia medyczne, muzyka i œpiew
zawsze mi towarzyszy³y. Gdy mama
przygotowywa³a siê do przedstawieñ,
a œpiewa³a m.in. w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie,
w operze w Monachium oraz w Hagen,
s³ucha³am jak æwiczy. Uwielbia³am
barwê jej g³osu, spektakl „Trubadur”
ogl¹da³am w Monachium 20 razy. Na
drugim roku studiów w tajemnicy zapi-

Tak, w dodatku mój debiut odby³ siê
w przedstawieniu premierowym „Cza-
rodziejskiego fletu” Wolfganga Amade-
usza Mozarta, które re¿yserowa³ Achim
Freyer, a dyrygowa³ znakomity Kazi-
mierz Kord. To rozpoczê³o moj¹ przy-
godê z oper¹. W Królow¹ Nocy, któr¹
w Teatrze Wielkim – Operze Narodo-
wej w Warszawie œpiewa³am kilka
sezonów, wciela³am siê jeszcze kilka-
krotnie, m.in. w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu i Teatrze Wielkim w £odzi.
Bra³am tak¿e udzia³ w innych przedsta-
wieniach, m.in. w „Don Giovannim”
Mozarta i „Strasznym dworze” Stanis³a-
wa Moniuszki. Obydwa spektakle w re-
¿yserii Wies³awa Ochmana wysta-
wiono na deskach Opery Œl¹skiej w By-
tomiu. Hann¹ ze „Strasznego dworu”
by³am równie¿ w Teatrze Wielkim
– Operze Narodowej w Warszawie,
gdzie wyst¹pi³am tak¿e w spektaklu
„Œpiewnik domowy”, z pieœniami Mo-
niuszki, wyre¿yserowanym przez legen-
darn¹ œpiewaczkê i wielk¹ propagator-
kê muzyki tego kompozytora oraz moj¹
profesor œpiewu Mariê Fo³tyn. Twór-
czoœæ Moniuszki zawsze by³a mi bliska.
Obecnie jestem sekretarzem Towarzy-
stwa Mi³oœników Muzyki Moniuszki.
Wykonujê równie¿ inny repertuar, nie-
dawno ukaza³a siê p³yta Aleksandra Ko-
œciówa, kompozytora muzyki wspó³cze-
snej, gdzie œpiewam „Pieœni japoñskie”.

Wystêpowa³a pani tak¿e za granic¹.

Koncertowa³am w Pradze z Orkiestr¹
Kameraln¹ Berg, której dyrektorem jest
dyrygent Peter Vrábel. Œpiewa³am wte-
dy cykl pieœni „S³opiewnie” Karola
Szymanowskiego.

W 2017 r. ze znakomit¹ pianistk¹ Tamar¹
Granat odby³yœmy tournée po Bliskim
Wschodzie. Odwiedzi³yœmy Bahrajn,
Kuwejt i Abu Zabi. Koncerty odbywa³y
siê z okazji stulecia odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³oœci. Podró¿ przynios³a
mi nieprawdopodobne prze¿ycia, nigdy
nie by³am w tamtej czêœci œwiata. Moje
obawy dotyczy³y te¿ zdrowia, bo œpie-
wak zawsze zastanawia siê, czy siê nie
zaziêbi. Lot by³ d³ugi, z przesiadkami,
a w samolocie bywa ch³odno. Tym ra-
zem by³o wrêcz zimno, personel rozda-
wa³ kocyki. Ale kocyk na gard³o? Dla
œpiewaka przeci¹g jest niebezpieczny,

sa³am siê do chóru. Na czwartym po-
wiedzia³am mamie, ¿e chcê siê uczyæ
œpiewu solowego. I zaczê³am.

Uzdolnienia siê dziedziczy?

Uwarunkowania genetyczne uzdolnieñ
s¹ faktem, istnieje wiele muzykuj¹cych
rodzin. Ale trzeba te¿ æwiczyæ, bo ina-
czej nie pozna siê swoich mo¿liwoœci.
Ostatnio zajmowa³am siê tym tematem,
przygotowa³am wyk³ad „Czy istnieje
genetyczne pod³o¿e uzdolnieñ muzycz-
nych i œpiewu”.

W 2006 r. zadebiutowa³a pani na
scenie Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w niezwykle trudnej roli
Królowej Nocy.

Genetyczne
uzdolnienia

Anna Kutkowska-Kaźmierczak jest pediatrą, specjalistą

genetyki klinicznej, doktorem nauk medycznych,  adiunktem

w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Po dyżurze w szpi-

talu do głosu dochodzi jej druga miłość – śpiew. W świecie

artystycznym jest znana jako Anna Kutkowska-Kass.

O tym, jak spełnia się w dwóch zawodach, opowiada

Urszuli Wolińskiej-Kułaj.

PO GODZINACH
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a ja mam sopran koloraturowy, g³os wy-
j¹tkowo delikatny, najwy¿szy w skali.
Jakimœ cudem nie przeziêbi³am siê. PóŸ-
niej, ju¿ na miejscu, wci¹¿ obawia³am siê
klimatyzacji. Na zewn¹trz 35 st., a w sali
koncertowej, gdzie mia³am wystêpowaæ,
mniej ni¿ 20. Na szczêœcie obs³uga tro-
chê zwiêkszy³a temperaturê.

Czy w takich sytuacjach wykorzy-
stuje pani swoj¹ wiedzê medyczn¹?
Czy daje ona pani przewagê nad
innymi œpiewakami, podsuwa sposo-
by na zachowanie czystego g³osu?

Nigdy nie zastanawia³am siê, czy dlate-
go, ¿e jestem lekarzem, umiem lepiej
o siebie zadbaæ, czy po prostu ka¿dy
œpiewak tak robi. Na tournée zabra³am
bardzo du¿o medykamentów: antybio-
tyk, witaminy, wapno, rozmaite table-
tki do ssania. W klimatyzowanych
pomieszczeniach bardzo wysycha œlu-
zówka, wiêc trzeba j¹ stale nawil¿aæ.
Czêsto wo¿ê s³oiczek oleju s³oneczni-
kowego, ¿eby chocia¿ parê kropli co
jakiœ czas sobie aplikowaæ, oraz termos
z ciep³ym napojem. Ka¿dy œpiewak ma
swoje metody. W dniu wystêpu oszczê-
dzam g³os, ma³o mówiê, energiê zacho-
wujê na przedstawienie.

Gdy wychodzi pani na scenê – jest
publicznoœæ, oœlepiaj¹ce reflektory
– co wtedy pani czuje?

Olbrzymi stres. Tremê zawsze siê ma
i powinno siê mieæ, jeœli ktoœ przejmuje
siê tym, co robi. Wyjœcie na scenê to
wyzwanie i piêkne prze¿ycie. Œpiewam
ekstremalne dŸwiêki i zawsze mam oba-
wê, choæby w domu wszystko wycho-
dzi³o perfekcyjnie, czy przed publicz-
noœci¹ te¿ siê uda. Staram siê ograniczaæ
kontakt wzrokowy z widzami. Oni
myœl¹, ¿e na nich patrzê, w rzeczywi-
stoœci ich nie widzê, tak bardzo koncen-
trujê siê na utworze. Czasem myœlê
o kolejnych s³owach, lecz jeœli utwór jest
doskonale opanowany, zazwyczaj zosta-
je ju¿ tylko interpretacja. Stajê siê tym
g³osem i œpiewaniem. Oczywiœcie, wi-
dzowie powinni mieæ poczucie, ¿e nie
patrzê w sufit, ale nawi¹zywanie kon-
taktu rozprasza, a to niebezpieczne.

Co zrobiæ, gdy tekst wypadnie
z g³owy?

Przed samym wystêpem wydaje mi siê,
¿e nic nie pamiêtam. Najwa¿niejsze s¹
pierwsze s³owa. Za s³owem idzie mu-
zyka. Jak artysta pomyli s³owa, mo¿e
pomyliæ siê tak¿e w muzyce. Czêsto gdy
siê zacznie œpiewaæ pierwsze takty, dal-
szy tekst nagle przychodzi, g³owa siê
otwiera. Pomy³ki zdarzaj¹ siê ka¿demu,
najwa¿niejsze, ¿eby œpiewaæ dalej.
Wszyscy profesorowie powtarzali mi:
„Nie zatrzymuj siê, œpiewaj dalej”. Pia-
nista te¿ pomaga wyjœæ z opresji.

Œpiewanie to przyjemnoœæ?
Jak pani reaguje na krytykê?

Podczas koncertu nie myœli siê o przy-
jemnoœci. Jest zadanie, które trzeba
wykonaæ jak najlepiej. Œwiadczy to
o mi³oœci do muzyki. Radoœæ sprawia
przygotowywanie siê do wystêpu,
a wystêp jest tego ukoronowaniem.
Trafne motto stanowi¹ s³owa Ryszarda
Wagnera: „Muzyka jest namiêtnoœci¹,

mi³oœci¹ i têsknot¹”. Najwiêksz¹ na-
grod¹ dla artysty jest aplauz widowni.
Krytyczne uwagi s¹ wa¿ne, ale tylko
wtedy, gdy cechuje je ¿yczliwoœæ. Ta-
kim krytykiem jest moja mama – ¿ycz-
liwym, lecz ostrym zarazem.

Znajduje pani czas na inne pasje?

Uwielbiam czytaæ ksi¹¿ki, jestem fank¹
m.in. krymina³ów Agathy Christie
i Conan Doyle’a. O przygodach Herku-
lesa Poirota i Sherlocka Holmesa mogê
czytaæ na okr¹g³o. Lubiê zagadki, pa-

sjonuj¹ mnie, na co dzieñ rozwi¹zujê
zagadki genetyczne i siê w tym spe³-
niam. Lubiê te¿ s³uchaæ muzyki, nie tyl-
ko powa¿nej, podobaj¹ mi siê np. fran-
cuskie piosenki.

Ale kluczowe role graj¹ jednak me-
dycyna i œpiew... By³ taki moment,
¿e te zawody przenika³y siê?

Tak, zdarzy³a siê taka niezwyk³a sytu-
acja. Trwa³y próby przed premier¹
„Œpiewnika domowego” w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej w War-
szawie. W tym samym czasie przygoto-
wywa³am siê do egzaminu do specjali-
zacji z genetyki klinicznej. Re¿ysera nie
poinformowa³am o egzaminie, ponie-
wa¿ wyzwanie muzyczne by³o dla mnie
bardzo wa¿ne, a w instytucie nie mówi-
³am o przedstawieniu, aby z niczego nie
rezygnowaæ. Uczy³am siê dniami i no-
cami. Dr¿a³am o terminy, ale na szczê-
œcie wystêp nie zbieg³ siê z egzaminem.
Tydzieñ przed premier¹ jednak wszyst-
ko stanê³o na g³owie – datê egzaminu
przesuniêto na dzieñ premiery. – Los

rzuca mi k³ody pod nogi, ale siê nie pod-

dam – postanowi³am. Posz³am na egza-
min. Zda³am. Wróci³am do domu, ¿eby
siê zregenerowaæ. Zasnê³am na godzi-
nê. A póŸniej posz³am do teatru na
przedstawienie.

Chcê byæ bardzo dobrym lekarzem
i chcê bardzo dobrze œpiewaæ. Chcê byæ
po prostu traktowana jak profesjonalist-
ka w jednym i drugim zawodzie. �
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BIULETYN ORL

Obwieszczenie nr 6/2022/IX

Okrêgowej Komisji Wyborczej

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

z 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie og³oszenia wyników wyborów

pierwszego i drugiego zastêpcy

okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej

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 t.j.) oraz §45 ust. 1 Re-
gulaminu 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 stanowi-
ska w organach i trybu odwo³ywania cz³onków tych organów
i osób zajmuj¹cych stanowiska w tych organach oraz wybo-
rów komisji wyborczych (j.t. obwieszczenie nr 7/16/VII pre-
zesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 14 lipca 2016 r., ze zm.),
obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów na podstawie proto-
ko³ów zgromadzenia wyborczego okrêgowego rzecznika od-
powiedzialnoœci zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie i jego zastêpców og³asza siê, ¿e:
1) na pierwszego zastêpcê okrêgowego rzecznika odpowie-
dzialnoœci zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warsza-
wie zosta³ wybrany:
– Józef Œwierczek – lekarz,
2) na drugiego zastêpcê okrêgowego rzecznika odpowiedzial-
noœci zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
zosta³ wybrany:
– Jaros³aw £ojek – lekarz dentysta.

§2
Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

Obwieszczenie nr 7/2022/IX

Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie

z 17 maja 2022 r.

w sprawie wygaœniêcia mandatu prezesa

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

IX kadencji 2022–2026

Na podstawie §45 ust. 3 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 od-
wo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych sta-
nowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
(j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Le-
karskiej z 14 lipca 2016 r., ze zm.), i uchwa³y nr 10/2022/IX
Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z 17 maja 2022 r. w sprawie wygaœniêcia man-
datu prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie IX ka-
dencji 2022–2026 obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wygaœniêcie mandatu lek. £ukasza Jankow-
skiego jako prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-
wie IX kadencji 2022–2026.

§2
Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

Obwieszczenie nr 8/2022/IX

Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie

z 17 maja 2022 r.

w sprawie wygaœniêcia mandatu zastêpcy

okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

IX kadencji 2022–2026

Na podstawie §45 ust. 3 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 od-
wo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych sta-
nowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
(j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Le-
karskiej z 14 lipca 2016 r., ze zm.), i uchwa³y nr 11/2022/IX
Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie z 17 maja 2022 r. w sprawie wygaœniêcia man-
datu zastêpcy okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci za-
wodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kaden-
cji 2022–2026 obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wygaœniêcie mandatu lek. £ukasza Szpindy
jako zastêpcy okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci za-
wodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kaden-
cji 2022–2026.

§2
Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.
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Obwieszczenie nr 9/2022/IX

Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie

z 17 maja 2022 r.

w sprawie wygaœniêcia mandatu cz³onka

Okrêgowego S¹du Lekarskiego

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

IX kadencji 2022–2026

Na podstawie §45 ust. 3 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 sta-
nowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
(j.t. – obwieszczenie nr 7/16/VII prezesa Naczelnej Rady Le-
karskiej z 14 lipca 2016 r., ze zm.), i uchwa³y nr 12/2022/IX
Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie z 17 maja 2022 r. w sprawie wygaœniêcia man-
datu zastêpcy okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci za-
wodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kaden-
cji 2022–2026 obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wygaœniêcie mandatu lek. dent. Piotra Sobie-
cha jako cz³onka Okrêgowego S¹du Lekarskiego Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–2026.

§2
Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okrêgowej
Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie.

Przewodnicz¹ca
 Okrêgowej Komisji Wyborczej

Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie

lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka
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WSPOMNIENIA

Halina

Fajêcka-Zaremba
(1924–2019)

Urodzi³a siê w Warszawie,
z któr¹ by³a zwi¹zane przez ca³e
¿ycie. Ojciec Wac³aw by³ przed-
siêbiorc¹ budowlanym, matka
Stefania zajmowa³a siê domem

i wychowaniem Haliny oraz jej siostry Ireny. Halina ma-
turê zda³a w prywatnym gimnazjum. Wybuch wojny za-
koñczy³ beztroski etap jej ¿ycia. Zaanga¿owa³a siê
w niesienie pomocy rodzinom, których bliscy zostali
aresztowani przez Niemców. Zbiera³a dla nich pieni¹-
dze i dary.

W 1942 r. rozpoczê³a studia medyczne na tajnych kom-
pletach Akademii Medycznej. Rok póŸniej wraz z rodzin¹
zosta³a aresztowana i wywieziona do niemieckiego obo-
zu przejœciowego w Burgweide. Wac³awowi Fajêckiemu
uda³o siê, dziêki pomocy dyrektora banku emisyjnego,
uwolniæ rodzinê, która wróci³a do Warszawy.

Podczas Powstania Warszawskiego Halina pracowa³a
w punkcie opatrunkowym przy ul. Olkuskiej. Po upad-
ku Powstania ca³a rodzina zosta³a deportowana do Du-
lagu 121 w Pruszkowie. Tam zosta³a rozdzielona – Ire-
na pozosta³a przy matce, a Halina z ojcem pojecha³a do
Prucheñska, gdzie mieszkali do stycznia 1945. Po za-
koñczeniu wojny rodzina spotka³a siê w Czêstochowie.

W 1948 r. Halina ukoñczy³a rozpoczête podczas wojny
studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Warszawie, w 1951 uzyska³a pierwszy,
a w 1957 drugi stopieñ specjalizacji z ftyzjatrii. Po ukoñ-
czeniu studiów w 1949 r. poœlubi³a Leonarda Zarembê
(póŸniejszego projektanta elektrowni wodnej w Por¹b-
ce), mieli dwóch synów – Piotra i Rados³awa.

Pracowa³a w szpitalu przy ul. Saskiej, gdzie by³a kie-
rownikiem Poradni i Przychodni GruŸlicy i Chorób P³uc.
W szpitalu przy ul. P³ockiej zak³ada³a razem koleg¹ za-
k³ad bakteriologii. W Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprza-
ka by³a zastêpc¹ ordynatora.

Anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ „Solidarnoœci” od pocz¹t-
ku jej istnienia. W stanie wojennym wraz z kole¿ank¹
lekark¹ uwalnia³y z internowania kolegów, fa³szuj¹c
dokumentacjê medyczn¹.

Zosta³a odznaczona Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ „Za za-
s³ugi dla Warszawy” i Medalem im. Jerzego Moskwy.

Interesowa³a siê sztuk¹, szczególnie malarstwem i grafik¹.

Syn Rados³aw Zaremba

Z ¿alem ¿egnamy

 prof. dr hab. n. med.

Mariê Szpringer-Nodzak

 prekursorkê stomatologii dzieciêcej w Polsce,
wieloletni¹ kierowniczkê Zak³adu Stomatologii IS

Akademii Medycznej w Warszawie.

  Pani Profesor by³a dla nas wzorem
lekarza, naukowca, wielkim autorytetem moralnym.

 Rodzinie sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

 Doktoranci i byli pracownicy Zak³adu Stomatologii Dzieciêcej

Z ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci lekarzy

 dr Eleonory Sobieckiej-Bryndal

i dr. Kazimierza Bryndala

 Dr Kazimierz Bryndal by³ wieloletnim prezesem
Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej,

zas³u¿onym samorz¹dowcem.

 Rodzinie, Bliskim i Przyjacio³om wyrazy g³êbokiego
wspó³czucia sk³ada wiceprezes Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie Piotr Pawliszak
oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Z g³êbokim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci

  dr n. med.

Eweliny Hrycaj-Ma³anicz

 lekarza kardiologa,
prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie

oraz Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 Ewelina Hrycaj-Ma³anicz urodzi³a siê we Lwowie
w 1940 r. W rodzinnym mieœcie ukoñczy³a polsk¹ szko³ê,

studiowa³a medycynê na uniwersytecie lwowskim.

  Z wielkim zaanga¿owaniem dzia³a³a na rzecz
polskiego œrodowiska we Lwowie.

 Odznaczona m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, honorow¹ odznak¹ „Zas³u¿ony dla kultury polskiej”.

 Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
Rodzinie, Bliskim i Przyjacio³om sk³ada wiceprezes

Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Piotr Pawliszak
oraz Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie.
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SĄDY OKRĘGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

POSZUKUJĄ KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI

LEKARZA SĄDOWEGO LUB BIEGŁEGO SĄDOWEGO.

Lekarze specjaliści zainteresowani

wykonywaniem czynności lekarza sądowego

lub biegłego sądowego proszeni są

o nadsyłanie zgłoszeń listownie

do sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

lub pod adresem e-mailowym: sekretarz@oilwaw.org.pl
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