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DZIŚ I JUTRO

Gdy piszê te s³owa, ci¹-
gle jeszcze opada kurz
po decyzji Naczelnej Rady

Lekarskiej o podwy¿szeniu sk³adki
samorz¹dowej. Czym tak naprawdê
jest ta uchwa³a? To sprawdzian dla
samorz¹dów. Wyzwanie, którego
podjêcie bêdzie oceniane przez œro-
dowisko lekarskie. Krytyka, do któ-
rej ka¿dy lekarz i lekarz dentysta ma
prawo.

Jak zatem sprawiæ, by dodatkowe
œrodki zosta³y wydane na inicjaty-
wy wa¿ne dla œrodowiska? Myœlê,
¿e kluczow¹ rolê w najbli¿szym
czasie odegra dialog. Zmiana wy-
sokoœci sk³adki to szansa, by dzia-
³ania izby w wiêkszym stopniu spe³-
nia³y Wasze oczekiwania. Moment,
w którym chcemy przeprowadziæ
konsultacje z cz³onkami izby.

Speak up!
PIOTR PAWLISZAK – prezes ORL w Warszawie
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Zaproponujemy m.in. nowy, bogatszy katalog szko-

leñ Oœrodka Doskonalenia Zawodowego. Z przedsiê-

wziêciami stacjonarnymi wyjdziemy poza Warszawê

i wreszcie stworzymy elektroniczn¹ platformê obs³u-

gi lekarzy na naszej stronie internetowej. Planów ma-

my jeszcze wiele, ale najwa¿niejszy jest ten: bêdziemy

s³uchaæ. Ju¿ na najbli¿szym posiedzeniu okrêgowej rady

pod obrady zostanie poddany pierwszy pomys³ zg³oszo-

ny nam przez skrzynkê speakup@oilwaw.org.pl. Czeka-

my na kolejne Wasze inicjatywy.

Wiemy, jak sprawiæ, ¿eby zwiêkszone œrodki wróci³y do

lekarzy. Deklarujê jednak, ¿e mamy równie¿ tyle pokory,

by nie zak³adaæ, ¿e wiemy na ten temat wszystko. To mój

trzeci  „wstêpniak”, w którym zachêcam do dialogu, ale

chyba pierwszy, w przypadku którego czujê, ¿e nie mu-

szê nikogo przekonywaæ do takiej potrzeby. Je¿eli do tej

pory z jakiegoœ powodu samorz¹d nie spe³nia³ Waszych

oczekiwañ, jest czas, aby wskazaæ nam œcie¿kê wyjœcia

z impasu. To nie czas na biernoœæ czy obojêtnoœæ. Eldridge

Cleaver twierdzi³: „albo przyczyniasz siê do znalezienia

rozwi¹zania, albo pozostajesz czêœci¹ problemu”. �

Tytu³ ksi¹¿ki Agaty Tuszyñ-
skiej idealnie odzwierciedla
zamys³, który stoi za drug¹

konferencj¹ „Empatia a umieranie
i œmieræ” zorganizowan¹ pod koniec
paŸdziernika przez OIL w Warszawie
we wspó³pracy z Instytutem Dobrej
Œmierci. Konferencji, której ideê
uczyniliœmy g³ównym tematem ni-
niejszego numeru „Pulsu”, a prele-
gentkom udostêpniliœmy nasze ³amy.

Lekarz jest czêstym œwiadkiem prze-
mijania, odchodzenia, œmierci. Nie
zawsze jednak wie, jak radziæ sobie
z emocjami, które pojawiaj¹ siê
w tych trudnych sytuacjach. Mam na
myœli radzenie sobie z emocjami pa-
cjentów i ich bliskich, a tak¿e z w³a-

snymi. Agata Tuszyñska (nota bene jedna z uczestniczek

pierwszej konferencji) opisa³a w ksi¹¿ce swoje wspó³uczest-

niczenie w odchodzeniu mê¿a. By³y to wiêc dla niej æwicze-

nia metaforyczne. Ale uczestnicy konferencji rzeczywiœcie

æwiczyli. To, o czym tak czêsto mówi siê w ostatnich latach

w kontekœcie szkolenia lekarzy, tzw. umiejêtnoœci miêkkie.

Artyku³y w „Pulsie” zawieraj¹ namiastkê wiedzy przeka-

zanej podczas konferencji. Cieszymy siê, ¿e jako redakcja

mamy okazjê partycypowaæ w procesie edukacji.

Zawód lekarza zmienia siê, zmieniaj¹ siê oczekiwania pa-

cjentów, zmienia siê i samorz¹d zawodowy. Do tych zmian

staramy siê ewolucyjnie dostosowywaæ tak¿e Pañstwa mie-

siêcznik – i wizualnie, i pod wzglêdem treœci. Zmianom

poœwiêcamy wiêc czêœæ artyku³ów, tym zrealizowanym,

planowanym oraz nieplanowanym, ale koniecznym, zmia-

nom przepisów tworz¹cych prawne otoczenie zawodu

lekarza i lekarza dentysty. A tak¿e m.in. planowanym zmia-

nom sposobu finansowania ochrony zdrowia.  �
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PODCZAS NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

WYBRALI PIOTRA PAWLISZAKA NA PREZESA ORL W WARSZAWIE.

Piotr Pawliszak pe³ni³ funkcjê prezesa ORL od maja 2022 r.

Podczas Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy dele-

gaci zadecydowali, ¿e powinien kontynuowaæ pracê na tym

stanowisku.

– Chcia³bym, aby mojej kadencji jako prezesa ORL przyœwie-

ca³o has³o: „Izba bli¿ej lekarzy”. Uwa¿am, ¿e samorz¹d po-

winien nieœæ wiêksz¹ pomoc lekarzom w za³atwianiu formal-

noœci. Mo¿na tego dokonaæ, tworz¹c mobilne punkty obs³ugi

lekarza i zapewniaj¹c sk³adanie dokumentów w formie elek-

tronicznej z u¿yciem skrzynki ePUAP. Chcia³bym ponadto, by

OIL w Warszawie pod moim kierownictwem nawi¹za³a bli¿sz¹

wspó³pracê z konsultantami wojewódzkimi, a na naszej nowej

stronie internetowej powsta³a przestrzeñ komunikacji konsul-

tantów z lekarzami. Pragnê, byœmy zaczêli g³oœno mówiæ

o naszych problemach. Dlatego m.in. rozpoczêliœmy ju¿ pro-

mocjê kultury „speak up” i zainicjowaliœmy pierwsze przed-

siêwziêcia na rzecz przeciwdzia³ania mobbingowi – zapowie-

dzia³ w wyst¹pieniu przedwyborczym. Piotr Pawliszak nie mia³

kontrkandydata.

Nowo wybrany prezes ORL jest lekarzem specjalist¹ radiolo-

gii i diagnostyki obrazowej, przez wiêkszoœæ ¿ycia zawodo-

estem wdziêczny za zaufanie, jakim obdarzyli mnie ko-

le¿anki i koledzy. Wybranie mnie na stanowisko prezesa

uwa¿am za wyraz poparcia kierunku, który obra³a izba

pod moim wczeœniejszym tymczasowym przewodnictwem.

Przed nami ogrom pracy, ale do tego my, lekarze, jesteœmy

przyzwyczajeni – stwierdzi³ nowy prezes ORL. G³osowanie

odby³o siê w sobotê 8 paŸdziernika w Centrum Dydaktycz-

nym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

J

SAMORZĄD
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wego zwi¹zany by³ z Instytutem „Pomnikiem – Centrum Zdro-

wia Dziecka” w Warszawie, a tak¿e z Grup¹ Lux Med.

W samorz¹dzie zawodowym dzia³a od 2018 r., najpierw pe³-

ni³ funkcjê zastêpcy sekretarza ORL, potem wiceprezesa Okrê-

gowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Jest te¿ cz³onkiem Na-

czelnej Rady Lekarskiej, w jej strukturach przewodniczy

zespo³owi pracuj¹cemu nad projektem ustawy o systemie

rejestracji zdarzeñ niepo¿¹danych i systemie kompensacji

zdarzeñ medycznych.

Nadzwyczajny Okrêgowy Zjazd Lekarzy wybra³ tak¿e okrêgo-

wego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej. W wyniku de-

cyzji delegatów obj¹³ tê funkcjê Krzysztof Jankowski, który

uzyska³ 56 g³osów, jego kontrkandydat Jaros³aw £ojek – 52.

Wyboru dr. Jankowskiego dokonano w zwi¹zku z ust¹pieniem

dotychczasowej rzeczniczki Eweliny Bobek-Pstruchy. Do gro-

na zastêpców okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawo-

dowej OIL w Warszawie do³¹czy³y natomiast: Anita Gêbska-

-Kuczerowska, Agnieszka Nowak-Musiej i Hanna Odziemska.

Podczas NOZL uzupe³niono ponadto sk³ad Okrêgowego

S¹du Lekarskiego. Do zespo³u sêdziów wesz³a Anna Popis-

-Witkowska. � F
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Jednym z dzia³añ podjêtych podczas
realizacji projektu by³o przeprowa-
dzenie badania jakoœciowego obej-

muj¹cego 1494 osoby po poronieniu. Po-
ronienie to najczêstsze powik³anie ci¹¿y,
spotyka co najmniej jedn¹ na piêæ ciê-
¿arnych kobiet i z doœwiadczenia wiemy,
¿e potrafi odcisn¹æ piêtno na ca³ym jej
¿yciu. Nie jest tak zawsze. S¹ osoby, które
nie prze¿ywaj¹ ¿a³oby po stracie ani nie
dezorganizuje im ona ¿ycia. Niemniej
jednak wiêkszoœæ tych, które trafiaj¹ do
nas, powtarza:  „Nie samo poronienie

by³o dla mnie najbardziej traumatyczne,

lecz to, jak mnie potraktowano w szpita-

lu/w gabinecie lekarskim”.

Zdajemy sobie sprawê z faktu, ¿e takie

ujêcie tematu mo¿e zniechêciæ lekarzy do

dalszej lektury, ale naszym celem nie jest

udowodnienie tezy, ¿e wszyscy gineko-

lodzy celowo traumatyzuj¹ pacjentki.

Naszym celem jest oddanie g³osu kobie-

tom, które doœwiadczy³y straty, by móc

lepiej zrozumieæ ich optykê i potrzeby. 

KAŻDEGO ROKU W POLSCE CIĄŻĘ TRACI CO NAJMNIEJ 40 TYS. OSÓB (WYMIENNIE

PISZEMY  „OSOBY” I  „KOBIETY”, PONIEWAŻ OSOBY TRANSPŁCIOWE RÓWNIEŻ

ZACHODZĄ W CIĄŻE I JE TRACĄ). PROMIL Z NICH TRAFIA DO NAS, BY Z NASZYM

WSPARCIEM PRZEŻYĆ ŻAŁOBĘ, NAUCZYĆ SIĘ RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI

PO STRACIE, A CZASEM DOWIEDZIEĆ SIĘ, ŻE WYKAZUJĄ SYMPTOMY STRESU

POURAZOWEGO (PTSD). OD LAT POMAGAMY OSOBOM PO PORONIENIU  „WRÓCIĆ

DO CIAŁA”, KTÓRE W ODCZUCIU WIELU Z NICH  „ZAWIODŁO”. OWOCEM NASZEJ

PRACY JEST POWSTAŁY W PÓŁTORA ROKU PROJEKT #PORONIŁAM. PŁYNĄ Z NIEGO

M.IN. WNIOSKI DOTYCZĄCE STOPNIA (NIE)ZASPOKOJENIA POTRZEB KOBIET,

KTÓRE PORONIŁY, W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA ORAZ REKOMENDACJE

ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH OKOŁOPORODOWYCH I PRAKTYKACH

WSPIERANIA OSÓB PO PORONIENIU. 

Pacjentka, która czu³a, ¿e lekarz siê ni¹

zaopiekowa³, by³a traktowana podmio-

towo i z empati¹, której najbardziej

ludzka i atawistyczna potrzeba poczu-

cia bezpieczeñstwa by³a zaspokojona,

szybciej siê regeneruje, dochodzi do

zdrowia fizycznego i psychicznego, ma

szansê nie odczuwaæ negatywnych skut-

ków utraty ci¹¿y. Z naszego doœwiadcze-

nia, popartego badaniem, wynika, ¿e to

nie drogiego sprzêtu brakuje pacjent-

kom, ale zwyk³ej empatii i czegoœ tak

podstawowego, jak kontakt wzrokowy,

gdy lekarz przekazywa³ informacjê

o obumar³ej ci¹¿y. 

SŁOWA, KTÓRE
NIE MAJĄ PRAWA PAŚĆ

„Lekarz powiedzia³, ¿e to moja wina,

dziecko nie ¿yje, bo na pewno nie przyj-

mowa³am kwasu foliowego i jestem za

gruba (nadwaga 23 BMI). Wyrzuci³ mnie

zaraz po tych s³owach z gabinetu, bo ma

wa¿niejsze ¿ywe ci¹¿e do zbadania”.

tekst KAMILA RACZYŃSKA-CHOMYN i JOANNA FREJUS
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„Na moje pytania, czy dostanê tabletki, czy bêdzie czeka³ mnie

zabieg, powiedzia³: »Wszystkie chcia³ybyœcie dostaæ tabletki,

pewnie po to, ¿eby je odsprzedawaæ kole¿ankom na aborcjê«”.

Rozumiemy przeci¹¿enie lekarzy w Polsce, zarówno liczb¹
pacjentów, jak i „papierologi¹”. Widzimy niedofinansowane
szpitale, s³yszymy o pracy po 48 godzin, a czasem d³u¿ej.
Wiemy, czym jest wypalenie zawodowe. Znamy mechanizmy
psychologiczne stoj¹ce za znieczuleniem na cudzy ból i roz-
pacz, by ochroniæ w³asne zdrowie psychiczne. Ale zdania ta-
kie, jak zacytowane, pochodz¹ce z ankiety, nie maj¹ prawa
paœæ w gabinecie lekarskim, poniewa¿ ³ami¹ prawa pacjen-
tek. Kobiety pamiêtaj¹ je d³ugie lata po zdarzeniu, czêsto boj¹
siê iœæ do lekarzy nawet z innych powodów ni¿ kolejna ci¹¿a. 
Jednoczeœnie doskonale pamiêtaj¹ ka¿dy przejaw ciep³a, jaki
je spotka³ ze strony personelu medycznego. Fakt, ¿e lekarka
dotknê³a ramienia pacjentki, mówi¹c, ¿e jeszcze siê spotkaj¹
na porodówce, a po³o¿na przytuli³a po wyjœciu z gabinetu.
Jeden ma³y gest mo¿e sprawiæ, ¿e osoba zapamiêta rozmowê
z nami jako najlepsz¹ lub najgorsz¹ rzecz, jaka j¹ spotka³a
w tak trudnym momencie ¿ycia. 

WCIŚNIĘTA TABLETKA PORONNA
I POZOSTAWIONA SAMA SOBIE
NA CAŁĄ NOC

Czuwanie nad procesem ronienia, nawet jeœli nie jest niezbêdne
z medycznego punktu widzenia, powinno obejmowaæ dbanie
o stan psychiczny, jako nieod³¹czny element zdrowia i dobro-
stanu w ujêciu globalnym. Ignorowanie pacjentek, które nie
wymagaj¹ intensywnej opieki medycznej, ale potrzebuj¹ in-
formacji i wsparcia emocjonalnego, jest du¿ym b³êdem. Nie
tylko obni¿a skutecznoœæ leczenia, ale wp³ywa na pogorsze-
nie stanu pacjentki w innych aspektach jej funkcjonowania
i zmusza j¹ do dalszego korzystania z obci¹¿onego systemu
ochrony zdrowia. Jest to zatem dzia³anie wbrew przyjêtym
standardom opieki oko³oporodowej, stoj¹ce w sprzecznoœci
z prawami pacjentki, zasadami ekonomii oraz przyrzeczeniem
lekarskim i Kodeksem Etyki Lekarskiej. Tak jak wypadki opi-
sane przez uczestniczki ankiety: 

„Zosta³am po³o¿ona na sali z szeœcioma pacjentkami. Piêæ

by³o w zaawansowanej ci¹¿y, czeka³y na poród i mia³y co chwi-

lê wykonywane ktg. S³uchanie bicia tych serduszek ze œwiado-

moœci¹, ¿e mam w sobie martwe dziecko i mogê jedyne czekaæ

a¿ leki poronne zaczn¹ dzia³aæ, to by³ koszmar”.

„Lekarka zachowywa³a siê tak, jakbym ja mia³a czuæ ulgê. (...)

Kobieta powinna mieæ prawo do usuniêcia niechcianej lub po-

wik³anej ci¹¿y, ale te¿ powinna mieæ prawo do kochania i uro-

dzenia chorego dziecka, i nikogo to nie powinno dziwiæ”.

Zgodnie z przyjêtymi w 2019 r. standardami opieki oko³opo-
rodowej, ka¿da osoba podczas ronienia powinna mieæ zapew-
nione warunki, które nie bêd¹ dodatkowo negatywnie wp³y-
waæ na jej stan. Czynnikami rani¹cymi uczucia i potencjalnie
traumatyzuj¹cymi s¹: brak poszanowania godnoœci pacjentki,
przedmiotowe traktowanie, nieudzielanie informacji lub nie-

zrozumia³e ich przekazywanie, brak mo¿liwoœci spotkania
z psychologiem. Wiadomo, ¿e czasami nie da siê zaspokoiæ
wszystkich potrzeb kobiet na oddziale szpitalnym. W takiej
sytuacji nale¿y rozwa¿yæ, czy lepszym rozwi¹zaniem nie by-
³oby szczegó³owe poinstruowanie (to, jak dowodz¹ wyniki
badania, element kluczowy w przypadku ronienia domowe-
go), przepisanie leków i wypisanie do domu, aby pacjentka
mog³a prze¿yæ poronienie w bezpieczniejszych, domowych
warunkach.

Bardzo wa¿nym aspektem straty jest uznanie ca³ego wachla-
rza mo¿liwych reakcji pacjentki. Jeœli nie jesteœmy pewni, ja-
kie ma potrzeby czy oczekiwania wobec kontaktu z nami, naj-
lepiej zapytaæ i nie oceniaæ odpowiedzi. Nie musimy tej
potrzeby rozumieæ ani siê z ni¹ zgadzaæ. Empatia nie wymaga
rozumienia drugiej strony i nie oznacza zlania siê z emocjami
pacjentki. Takie zlanie siê nie by³oby korzystne dla ¿adnej ze
stron. Nale¿y odró¿niæ empatiê kognitywn¹, która oznacza,
¿e jesteœmy w stanie wyobraziæ sobie, co czuje druga osoba,
jesteœmy jej ciekawi i staramy siê jej towarzyszyæ, od empatii
emocjonalnej, czyli wspó³odczuwania, które faktycznie w za-
wodzie lekarza jest po prostu przeciwskuteczne. 

ZABRAKŁO LUDZKIEJ TWARZY
I ZWYKŁEGO  „PRZYKRO MI”

Najtrudniej pogodziæ siê z brakiem w Polsce odpowiedniej opie-
ki nad kobietami po poronieniach, bo przecie¿ wyjœcie im na-
przeciw nie jest zwi¹zane z nak³adami finansowymi. Najbar-
dziej brakuje prostych ludzkich gestów, okazania, jeœli nie
zrozumienia, to chocia¿ szacunku dla emocji roni¹cej i jej bli-
skich. Do tego nie s¹ potrzebne zaawansowane narzêdzia ani
drogie leki. Potrzebna jest empatia, której, niestety, tak czêsto
brak na szpitalnych oddzia³ach i w lekarskich gabinetach.

Z naszego badania wynika coœ jeszcze. Dla czêœci kobiet kon-
takt z personelem medycznym podczas poronienia by³ na tyle
traumatyzuj¹cy, ¿e wp³yn¹³ negatywnie na ich plany zwi¹za-
ne z rodzicielstwem i nie podjê³y decyzji o kolejnej ci¹¿y.
Ponownie warto zaznaczyæ to, o czym byæ mo¿e nie myœli siê
na co dzieñ: nasze zachowania i sposób zwracania siê do oso-
by w bólu i w ¿a³obie maj¹ ogromny wp³yw na ca³e jej ¿ycie.
To wielka moc, ale te¿ wielka odpowiedzialnoœæ, z której
musimy zdawaæ sobie sprawê.  �

Kamila Raczyñska-Chomyn – pedago¿ka, edukatorka seksu-
alna, doula, trenerka umiejêtnoœci miêkkich. Wspó³autorka
ksi¹¿ki „Ona. Zdrowie, seksualnoœæ, æwiczenia miêœni dna
miednicy”, autorka projektu Dobre Cia³o. (dobrecialo.pl)

Joanna Frejus – psycholo¿ka, psychoterapeutka poznawczo-
-behawioralna wspieraj¹ca osoby w okresie oko³oporodowym,
psychoedukatorka, autorka profilu @omatkodepresja i podcastu
Radio Czu³oœæ, prezeska Fundacji Czu³oœæ. (joannafrejus.pl)

Projekt #poroni³am zosta³ zrealizowany dziêki dotacji programu

„Aktywni obywatele” – Fundusz Krajowy, finansowanego przez

Islandiê, Liechtenstein i Norwegiê w ramach funduszy EOG. 
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Rozterki autora przywo³anego fragmen-
tu s¹ udzia³em wielu lekarzy w chwi-
lach, gdy œmieræ pacjenta staje siê

elementem ich doœwiadczenia zawodowego.
Zwrot „rozmawiaæ z par¹” mo¿na swobodnie
zamieniaæ na rozmowê z rodzicem, ¿on¹, sy-
nem, wnuczk¹, partnerk¹, teœciem, babci¹ i jesz-
cze wieloma osobami, które przyjd¹ nam do
g³owy, bowiem œmieræ dotyka nas wszystkich,
bez wyj¹tku. Z drugiej zaœ strony rozmowy
o emocjonalnych konsekwencjach procesu
umierania i œmierci pacjenta niezbyt czêsto
nale¿¹ do tematów podejmowanych w proce-
sie kszta³cenia kandydatów na lekarzy i póŸ-
niej, podczas pracy zawodowej. Nie chcia³a-
bym, aby to stwierdzenie zosta³o potraktowane
jedynie jak powszechnie powtarzany stereotyp
czy wrêcz zarzut. Konsekwencje nieradzenia
sobie w sytuacjach tak trudnych, jak strata pa-
cjenta, stanowi¹ du¿e obci¹¿enie emocjonalne,
z powa¿nymi konsekwencjami dla jakoœci pra-
cy lekarza, ale równie¿ – co uwa¿am za nawet
wa¿niejsze – dla kondycji psychofizycznej i za-
sobów osobistych cz³owieka, którym medyk
jest przede wszystkim.

Gdy przyjê³am zaproszenie do udzia³u w pierw-
szej konferencji  „Empatia a umieranie i œmieræ.
Dobre praktyki w relacji lekarz – pacjent – ro-
dzina”, organizowanej przez Okrêgow¹ Izbê
Lekarsk¹ w Warszawie oraz Instytut Dobrej
Œmierci, wróci³o do mnie wspomnienie jedne-
go z moich pierwszych spotkañ ze œrodowi-
skiem medycznym, które mia³o miejsce w Bia-
³ymstoku w 2009 r. By³a to konferencja
poœwiêcona pamiêci Elizabeth Kübler-Ross
„¯yciodajna œmieræ”, podczas której, jak suge-
ruje tytu³, tematyka œmierci by³a szeroko obec-
na. Niemniej jednak podejmowano zagadnienia
techniczne, analizowano procedury, przypadki
i ich przebieg zdecydowanie czêœciej ni¿ kwe-
stie zwi¹zane z kondycj¹ emocjonaln¹ studen-

„To fatalne zaniedbanie, ¿e w trakcie studiów nikt nie uczy³ nas, jak rozmawiaæ z par¹ pogr¹¿on¹ w ¿a³obie. (...) Czy wspomnieæ, jak

bardzo im wspó³czujê? Ale po co mia³bym zawracaæ im w takiej chwili g³owê moimi emocjami? (...) A mo¿e powinienem ich uœciskaæ?

Czy to by³oby za wiele? A mo¿e za ma³o?”

Adam Kay, Bêdzie bola³o. Sekretny dziennik m³odego lekarza, Kraków 2019

tów medycyny lub samych lekarzy. Moje
stwierdzenie, ¿e przysz³ych lekarzy, podobnie
jak przysz³ych nauczycieli, nale¿a³oby przygo-
towywaæ do radzenia sobie z sytuacjami trud-
nymi (m.in. strat¹ pacjenta) zosta³o skwitowa-
ne pytaniem: „A po co? Przecie¿ lekarz ma

leczyæ. To jest walka. Po przegranej nie ma cza-

su na ³zy. Czeka kolejny pacjent”.

Typ narracji opisuj¹cy pracê lekarzy jako star-
cie na froncie, a œmieræ pacjenta jako niepowo-
dzenie w tej walce, wci¹¿ jest obecny w okre-
œlaniu pracowników ochrony zdrowia. Jego
konsekwencj¹ jest przekonanie wielu lekarzy
o boskim wymiarze ich pracy, o ich w³asnej
wszechwiedzy i nieomylnoœci (B. Antoszew-
ska, Obraz autointerpretacji profesji lekar-

skiej – narracje lekarzy, „Interdyscyplinarne
Konteksty Pedagogiki Specjalnej” nr 21/
2018). Niepowodzenia w przypadku tak my-
œl¹cych osób zdecydowanie czêœciej skutkuj¹
trudnoœciami emocjonalnymi ni¿ u tych, któ-
re œmieræ uznaj¹ za naturaln¹ kolej rzeczy,
nie walcz¹ z ni¹ (wkraczaj¹c nawet na teren
uporczywej terapii) i nie bagatelizuj¹ jej kon-
sekwencji dla budowania obrazu w³asnej sku-
tecznoœci zawodowej.

Niestety, nie ma zbyt wielu publikacji na temat
konsekwencji œmierci pacjenta dla lekarza. Za-
gadnienie to interpretowane jest zazwyczaj
w perspektywie b³êdu lekarskiego, a podjêcie
badañ ukierunkowanych na stres, wypalenie
emocjonalne i zawodowe oraz zaburzenia emo-
cjonalne lub ¿a³obê wi¹¿e siê z obaw¹ o wyko-
rzystanie wyników do formu³owania zarzutów
o nieprofesjonalizm. Oczekiwania spo³eczne s¹
natomiast zupe³nie odwrotne. Z badania prze-
prowadzonego przez Neeli M. Bendapudi i jej
zespó³ (L.L. Berry, K. Frey, J. Turner-Parish,
W.L. Rayburn), Patients’ perspectives on ideal

physician behaviors, za: B. Antoszewska,

tekst MARTA ANNA SAŁAPATA
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ibidem) wynika, ¿e najgorszym doœwiadczeniem wspominanym
przez pacjentów by³ brak szacunku i wra¿liwoœci ze strony le-
karza, bowiem uderza w szczególnie ods³oniête i delikatne ob-
szary ludzi pogr¹¿onych w cierpieniu i ¿alu – potrzebê wspar-
cia i ¿yczliwej opieki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e od udzielania
wsparcia s¹ oczywiœcie psycholodzy, a nie lekarze, ale to w³a-
œnie s³owa tych ostatnich, ich gesty czy te¿ „brak czasu” bardzo
wyraŸnie, czasem wrêcz traumatyzuj¹co zapisuj¹ siê w pamiê-
ci rodzin pacjentów.

Okazuje siê zatem, ¿e oczekiwania spo³eczne dotycz¹ce
roli lekarza obejmuj¹ nie tylko fachowoœæ i skutecznoœæ
w dzia³aniu, ale te¿ kompetencje komunikacyjne oraz
umiejêtnoœci spo³eczne. W mojej opinii tak samo istotne
s¹ umiejêtnoœci, które bêd¹ pomocne zarówno w kontak-
cie z pacjentami i ich rodzinami, jak i w procesie radzenia
sobie z emocjami przez lekarzy.

W pogl¹dowym artykule psychiatry R.A. Sansone’a (Ran-
dy A. Sansone MD, Lori A. Sansone MD, Physician Grief

with Patient Death, „Innovations in Clinical Neuroscien-
ce” 2012 Apr; 9(4): 22–26), zestawiaj¹cym wyniki ró¿nych
badañ poœwiêconych kategorii smutku i ¿alu u lekarzy, przy-
wo³ano kilka istotnych wniosków. Stwierdzono poczucie
nieprzygotowania do radzenia sobie z emocjami zwi¹za-
nymi ze œmierci¹ pacjentów u 50 proc. respondentów.
W nastêpstwie œmierci pacjenta sta¿yœci zg³aszali potrzebê
znacznie wiêkszego wsparcia emocjonalnego ni¿ lekarze
prowadz¹cy. G³ównym powodem p³aczu personelu podczas
pracy by³o identyfikowanie siê z cierpi¹cymi, umieraj¹cy-
mi pacjentami i ich rodzinami, a kluczowe zagadnienia zg³a-
szane przez lekarzy, wi¹¿¹ce siê z ich doœwiadczeniami
z umieraj¹cymi pacjentami, to: smutek i strata, niepewnoœæ
i brak kontroli, opieka a leczenie, kwestie zwi¹zane z roz-
wojem osobistym oraz w¹tpliwoœci, czy w³aœciwe jest oka-
zywanie w³asnych emocji pacjentom. Jak widaæ, lekarze nie
s¹ wolni od prze¿ywania w¹tpliwoœci po œmierci pacjen-
tów, a lokuj¹ siê one w reakcjach emocjonalnych (pojawia
siê bezradnoœæ i bezsilnoœæ, ulga po³¹czona z wyrzutami
sumienia, têsknota, lêk o najbli¿szych, lêk o samego sie-
bie, troska o osierocon¹ rodzinê, smutek i ¿al, gniew
i z³oœæ, a nawet wœciek³oœæ), w reakcjach poznawczych
(wspominanie pacjenta i myœlenie o nim nawet po powro-
cie do domu, spadek sprawnoœci myœlenia i koncentracji
uwagi, poszukiwanie sensu i wartoœci tej œmierci) oraz re-
akcjach somatyczno-behawioralnych (pojawiaj¹ siê ³zy,
zmêczenie, utrudnione wykonywanie obowi¹zków, chêæ
schowania siê gdzieœ, aby doœwiadczane reakcje by³y mniej
nasilone, lub wrêcz przeciwnie – potrzeba obecnoœci, udzia-
³u w pogrzebie pacjenta, modlitwie i po¿egnaniu siê).

W obliczu wymienionych stanów i zachowañ, do których le-
karze bardzo czêsto nie chc¹ siê przyznaæ (nie tylko publicz-
nie, ale nawet przed samym sob¹), niezwykle poruszaj¹cy jest
apel Bernarda Siegela: „Proszê, koledzy lekarze, nie p³aczcie

w pustych pokojach, na klatkach schodowych ani w szatniach.

P³aczcie publicznie, pozwólcie pacjentom i personelowi uzdro-

wiæ was i zobaczyæ, ¿e jesteœcie ludŸmi” (B. Siegel, Crying in

stairwells: how should we grieve for dying patients? „JAMA”.
1994;272:659).

Powróæmy do tytu³owego pytania: jak radziæ sobie po œmierci
pacjenta. Udzieliæ mo¿na odpowiedzi uwzglêdniaj¹cej kilka
istotnych obszarów. Po pierwsze, nale¿a³oby uznaæ prawo do
¿a³oby po œmierci pacjenta za naturalne prawo lekarza. Oczy-
wiste, ¿e nie ka¿dy lekarz bêdzie op³akiwa³ pacjentów. Ale
tym, którzy maj¹ tak¹ potrzebê, nale¿y stworzyæ sprzyjaj¹c¹
temu i akceptuj¹c¹ przestrzeñ. Aby nie pojawia³y siê obawy
o zarzut niekompetencji czy niezrównowa¿enia, które mog¹
prowadziæ do t³umienia w³asnych uczuæ, kumulowania siê ich,
a w efekcie do przeci¹¿enia emocjonalnego, trzeba podejmo-
waæ wysi³ki normalizuj¹ce proces ¿a³oby. Wi¹¿e siê to z po-
trzeb¹ wsparcia systemowego dla lekarzy w ró¿norodnych
formach, takich jak superwizja, pomoc psychologiczna, tre-
ningi balintowskie, grupy wsparcia lub rundy œmierci (tj. na-
rzêdzie edukacyjne maj¹ce na celu zaspokojenie emocjonal-
nych potrzeb osób szkolonych do opieki nad umieraj¹cymi
pacjentami).

Drugi obszar wsparcia to tanatoedukacja prowadzona ju¿
podczas studiów medycznych. Obejmuje ona koniecznoœæ
ujêcia w programach kszta³cenia zagadnieñ zwi¹zanych
ze specyfik¹ procesów straty i ¿a³oby, z budow¹ œwiado-
moœci o niezbêdnoœci troski o swój dobrostan oraz sztuki
radzenia sobie. Bardzo pomocnymi narzêdziami s¹ wszel-
kie warsztaty umierania, spotkania Death Cafe, warsztaty
grupy „Aeropag Etyczny”. Zasadna jest równie¿ koniecz-
noœæ otwarcia nauczania i uczenia siê medyków na wspó³-
pracê ze specjalistami z innych dziedzin (psychologami,
psychotraumatologami, pedagogami, pracownikami pomo-
cy spo³ecznej itd.). Tak szeroko rozumiana i realizowana
wspó³praca interdyscyplinarna w ramach zespo³ów terapeu-
tycznych daje mo¿liwoœæ holistycznego podejœcia do pro-
blemów pacjentów i ich rodzin, ale równie¿ tworzy siatkê
wzajemnego wsparcia spo³ecznego dla lekarzy.

W radzeniu sobie ze œmierci¹ pacjenta zasadnicze znaczenie
ma kondycja psychiczna lekarza – cz³owieka. Lekarz nie jest
jedynie zbiorem rozwi¹zañ medycznych problemów czy ka-
talogiem leków do przepisania. Czêsto zapomina siê o tym,
¿e bycie lekarzem „wyrasta z uzmys³owienia sobie konkret-

nego, osobistego zadania, osobistej misji” (V. Frankl, Lekarz

i dusza, Warszawa 2017). Dlatego tak istotne dla zachowania
w³asnego szczêœcia i poczucia sensu s¹: troska o zdrowie, sen
i dietê, aktywnoœæ fizyczna, hobby, zabiegi relaksacyjne, me-
dytacja, uwa¿noœæ, wsparcie bliskich i przyjació³, praca nad
rozwojem osobistym, kontakt z natur¹, praktyki religijne,
umiejêtnoœæ stawiania granic i to wszystko, co sprawia, ¿e
choæ jesteœmy œmiertelni, warto podejmowaæ wszelakie
wysi³ki, aby podtrzymywaæ ¿ycie, by mo¿na by³o siê nim
cieszyæ jak najd³u¿ej. �

Dr Marta Anna Sa³apata, Instytut Pedagogiki Akademii
Pomorskiej w S³upsku, Instytut Dobrej Œmierci
(alfabetzaloby.pl)
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Wramach badañ dotycz¹cych reakcji
na utratê bliskiej osoby rozmawia-
³am z kobiet¹, która zmaga³a siê

wiele lat z chorob¹ nowotworow¹ swojego
dziecka. Wi¹za³o siê to z jego d³ugotrwa³ymi
pobytami w szpitalach, bolesnymi procedu-
rami medycznymi, separacj¹ od rodziny i gru-
py rówieœniczej. Moja rozmówczyni wspo-
mina³a najjaœniejsze momenty tego trudnego
okresu, kiedy w szpitalu pojawiali siê wolon-
tariusze z fundacji opiekuj¹cych siê dzieæmi.
Ich zadaniem by³o odci¹¿enie rodziców i sku-
pienie uwagi dzieci na czymœ innym ni¿ cho-
roba. Nieraz w takich sytuacjach pojawia³y
siê znane osoby, dzieci i opiekunowie prze-
bierali siê, czasami umo¿liwiano im kosme-
tyczne metamorfozy.

Kobieta, z któr¹ rozmawia³am, docenia³a mo¿-
liwoœæ zmiany swojego wizerunku, now¹ fry-
zurê, makija¿, jakiego wczeœniej nigdy nie sto-
sowa³a. To wszystko by³o wa¿ne, dawa³o chwilê
emocjonalnego odpoczynku. Jednak¿e najbar-
dziej pozytywne emocje wzbudza³a w niej obec-
noœæ dokumentuj¹cych wydarzenie fotografów
i zdjêcia dzieci. By³y wywo³ywane i drukowa-
ne, rodzice mogli je powiesiæ w domach, stwo-
rzyæ poczucie symbolicznej obecnoœci dziec-
ka, nawet gdy przebywa³o na badaniach lub na
leczeniu w szpitalu. Po œmierci dziecka moja
rozmówczyni wielokrotnie wraca³a do tych fo-
tografii. Podczas naszej rozmowy potrafi³a
z detalami przywo³aæ wszystkie uœmiechy, ¿arty
i zabawy, które mia³y miejsce tego dnia. Zdjê-
cia dawa³y nadziejê na normalnoœæ, pokazywa³y
okruchy szczêœcia dzieci, które na co dzieñ
doœwiadcza³y cierpienia, ale i rodziców, którzy
stawali w obliczu trudnych decyzji i ¿ycia
z wizj¹ utraty dziecka.

Historia ta dowodzi terapeutycznego oddzia³y-
wania zdjêcia (jako przedmiotu). Fotografia
znalaz³a siê ju¿ w obszarze zainteresowania
psychologów. Ale na razie to zainteresowanie
ma charakter teoretyczny i nadal nie wywo³uje
dyskusji na temat mo¿liwoœci szerszego zasto-
sowania fotografii w pomocy umieraj¹cym i ich
rodzinom.

Tymczasem przyk³adów projektów fotograficz-
nych o charakterze terapeutycznym, nawet re-
alizowanych przez osoby niezajmuj¹ce siê za-
wodowo fotografi¹, mo¿na znaleŸæ sporo,
niektóre s¹ naprawdê wyj¹tkowe.

ŻYCIE PRZED ŚMIERCIĄ

Nale¿y do nich „Now I Lay Me Down to
Sleep” – inicjatywa podjêta w 2005 r. przez
Cheryl Haggard, matkê dziecka cierpi¹cego na
ciê¿k¹ chorobê genetyczn¹, miopatiê miotubu-
larn¹, i fotografkê Sandrê Puc. Projekt polega
na fotografowaniu umieraj¹cych lub zmar³ych
w szpitalach dzieci. Umo¿liwia wszechstronne
wspieranie rodziców po stracie dziecka i zna-
laz³ wielu naœladowców. Celem pierwszych
fotografii by³o upamiêtnienie i nadanie znacze-
nia ma³emu cz³owiekowi, który ¿y³ tylko szeœæ
dni. Zamys³ przerodzi³ siê w sta³¹ dzia³alnoœæ
organizacji wspieraj¹cej rodziny. Zg³aszaj¹ siê
do niej kobiety, które poroni³y, których dzieci
urodz¹ siê martwe lub z wad¹ letaln¹. Zdjêcia
maj¹ bardzo du¿e znaczenie w przystosowaniu
siê do trudnej sytuacji po utracie dziecka, do
bycia „osieroconym” rodzicem.

Projekt „Life Before Death” (fotografie wyko-
nane w latach 2002–2004) prowadzony by³
przez Waltera Schelsa i Beate Lakkota, doty-

tekst ŁUCJA LANGE

Z PROWADZONYCH W OSTATNICH DWÓCH DEKADACH OBSERWACJI I ANALIZ

PROJEKTÓW FOTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH CHOROBY, UMIERANIA I ŚMIERCI

WYNIKA, ŻE WYKORZYSTANIE TEJ FORMY SZTUKI MOŻE MIEĆ DUŻE ZNACZENIE

TERAPEUTYCZNE. ROLA FOTOGRAFII W RADZENIU SOBIE Z SYTUACJAMI

KRAŃCOWYMI I PRACA Z FOTOGRAFAMI POZOSTAJE JEDNAK NIEDOCENIONA.
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czy³ natomiast osób doros³ych. W jego ramach fotografo-
wano pensjonariuszy hospicjum, poznawano ich ¿ycio-
rysy, na tyle, na ile by³o mo¿liwe porozumienie siê
z nimi. PóŸniej, za wcze-
œniejsz¹ zgod¹ chorych, wy-
konywane by³y zdjêcia po
ich œmierci. Nastêpnie zor-
ganizowano wystawê, na
której zdjêcia zrobione za
¿ycia pensjonariuszy pre-
zentowane by³y obok tych
wykonanych po ich œmier-
ci, a towarzyszy³y im nagrania wypowiedzi bohaterek i bo-
haterów projektu.

Mo¿na zastanawiaæ siê, jaki cel przyœwieca³ autorom projek-
tu, bo wydaje siê doœæ nietypowy. Po pierwsze, chcieli zwró-
ciæ uwagê na ludzi przebywaj¹cych w oœrodku. Udowodniæ,
¿e to osoby z ciekawym doœwiadczeniem ¿yciowym, którym
mog¹ siê podzieliæ z innymi, tymczasem s¹ czêsto osamot-
nione w zamkniêtych oœrodkach, gdzie czekaj¹ na œmieræ.
Pokazanie ich osobowoœci, emocji i historii, które w sobie
nosili, pozwoli³o zobaczyæ w nich ludzi – „takich samych jak

my”. Zainteresowanie, którym nagle ich obdarowano, mia³o
równie¿ niezwykle pozytywny wp³yw na samych bohaterów
tych historii. Wreszcie ktoœ dostrzega³ ich cz³owieczeñstwo,

widzia³ w nich wiêcej ni¿ jednost-
kê chorobow¹ i nadchodz¹c¹
œmieræ.

Drugi cel to oswajanie widza, ale
równie¿ i fotografa, ze œmierci¹,
której mo¿emy siê baæ. Projekt
mia³ podkreœliæ, ¿e jest nieuniknio-
na, spotyka ka¿dego, ¿e cia³o cz³o-

wieka zmienia siê po œmierci. Czasami na twarzach zmar³ych
utrwala siê grymas cierpienia, czasami widoczna jest ulga
i uœmiech. Rodziny mog³y w ten sposób obcowaæ zarówno
z portretem ¿ywego, jak i martwego cz³owieka.

NIE TYLKO NA ZACHODZIE

W Polsce równie¿ realizowane s¹ tego typu projekty fotogra-
ficzne. Przyk³adowo takie, które powsta³y z potrzeby chwili
i naturalnej reakcji doros³ego dziecka na umieranie rodzica.
Micha³ Adamski w ci¹gu roku utraci³ oboje rodziców. Jego

Zmuszanie kogoś do zgody na wykonanie

fotografii tego typu może uruchamiać

procesy psychologicznie szkodliwe

i trudne do przezwyciężenia, zamiast

przynosić korzyści z posiadania pamiątki.

�
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fotografie, zawarte w albumie „Nie mogê przebrn¹æ przez cha-
os”, ilustruj¹ ten rok. Zdjêcia s¹ pomnikiem wystawionym naj-
bli¿szym, ale te¿ sposobem na poradzenie sobie ze strat¹. Prze-
mek Chudkiewicz w projekcie „Nie ma takiego snu” utrwali³
odchodzenie swojego ojca, który z fotografii na fotografiê zni-
ka, zapada siê w sobie. Zarówno Adamski, jak i Chudkiewicz
poruszaj¹ nie tylko wa¿ne dla nich osobiœcie, ale te¿ spo³ecznie
aspekty ¿ycia u jego kresu, kiedy cz³owiek traci sprawczoœæ,
kurczy siê w sobie, gaœnie.

Towarzyszenie w chorobie i umieraniu ma sens nie tylko dla
osoby wykonuj¹cej zdjêcia, ale równie¿ fotografowanej. Z ba-
dañ Charlotte Shuber i Adriana Koka, dotycz¹cych wp³ywu fo-
tografii hospicyjnych na osoby przebywaj¹ce w tych oœrodkach,
ich rodziny i osoby tam pracuj¹ce, wynika, ¿e fotografia tego
typu mo¿e pozytywnie oddzia³ywaæ na pacjentów i ich rodzi-
ny, poniewa¿ umacnia relacje, u³atwia rozmowy terapeutycz-
ne, wspiera poczucie godnoœci i w³asnej wartoœci, a nawet zwiêk-
sza satysfakcjê z pracy osób zatrudnionych w hospicjach.

ZASADY

Dla osi¹gniêcia efektu terapeutycznego konieczne jest jed-
nak przestrzeganie pewnych regu³. W przypadku zdjêæ osób
chorych, równie¿ zmar³ych, lepiej przygotowaæ fotografie
w wersji czarno-bia³ej ni¿ kolorowej. Drug¹ kwestiê stano-
wi umiejêtnoœæ uchwycenia œmierci jako ulgi w cierpieniu.
Chodzi o takie ujêcia, które pozwalaj¹ na wywo³ywanie i za-

chowanie pozytywnych wspomnieñ. Zdjêcia w kolorze umo¿-
liwiaj¹ dostrze¿enie wiêkszej liczby szczegó³ów, co mo¿e wy-
wo³ywaæ negatywne myœli. Pojawiaj¹ siê wyrzuty sumienia,
wypominanie sobie, co nale¿a³o zrobiæ inaczej itp.

Czarno-bia³a fotografia, która przez sam fakt odwo³ania do
czegoœ bardziej szlachetnego, artystycznego, daje poczucie wy-
pe³nienia obowi¹zku wzglêdem zmar³ej osoby. Jest te¿ szans¹
na publiczne pokazywanie zdjêæ, bez negatywnych (niewspie-
raj¹cych!) reakcji otoczenia.

I kwestia trzecia – zapytanie o zgodê na wykonywanie fotografii.
Jeœli nie mo¿na zapytaæ osoby chorej, nale¿y uzyskaæ zgodê jej
najbli¿szych. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e zdjêcia maj¹ byæ wspar-
ciem, ich wykonanie musi byæ zaakceptowane przez zaintereso-
wanych. Zmuszanie kogoœ do zgody na wykonanie fotografii tego
typu mo¿e uruchamiaæ procesy psychologicznie szkodliwe i trud-
ne do przezwyciê¿enia, zamiast przynosiæ korzyœci z posiadania
pami¹tki. Nale¿y wiêc braæ pod uwagê fakt, ¿e ka¿da osoba ma
w³asne potrzeby i to one powinny nas interesowaæ najbardziej. �

£ucja Lange – wyk³adowczyni akademicka na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu £ódzkiego,
doktor socjologii, teatrolo¿ka, etnolo¿ka, psycholo¿ka
zwierz¹t, cz³onkini Instytutu Dobrej Œmierci. Zajmuje siê
m.in. ró¿nymi nieuznawanymi spo³ecznie stratami
oraz terapi¹ straty przez fotografiê i dramê.

�
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tekst JERZY BRALCZYK

POLSKI CZASOWNIK MRZEĆ BIERZE SIĘ Z PRASŁOWIAŃSKIEGO MRIETI,

A TO Z KOLEI MA ZA PRZODKA PRAINDOEUROPEJSKI RDZEŃ MER-./MOR-.

W SANSKRYCIE BYŁO NAJKRÓTSZE MR (ZE ZGŁOSKOTWÓRCZĄ PÓŁSAMOGŁOSKĄ R),

W ŁACINIE MORI – SKĄD DLA NAS ZABAWNY PRZEZ SWOJĄ HOMONIMICZNOŚĆ

(Z NAZWĄ MORSKIEGO SSAKA), ALE W ŁACINIE BARDZO POWAŻNY RZECZOWNIK MORS.

M
rzeæ wydaje siê szczególnym cza-
sownikiem. Jego kszta³t bezokolicz-
nikowy, jego imies³ów (mr¹cy),

a i pierwszoosobowe mrê, wszystko to jakoœ
dziwne – no, w przypadku pierwszej osoby ta
dziwnoœæ jest zrozumia³a. Trzecia osoba mo¿e
przez wiersz Leœmiana („mrze garbus dosyæ ko-

rzystnie”) brzmi nieco bardziej naturalnie.
Mo¿e w znaczeniu przenoœnym czasownik ten
bardziej nadaje siê do u¿ycia.

To oczywiœcie kwestia aspektu gramatyczne-
go, rozró¿niaj¹cego czynnoœci dokonane i nie-
dokonane. Marcie (kolejna dziwna forma, ale
mrzenie jest zupe³nie niedopuszczalne) to pro-
ces, czyli czynnoœæ (te¿ mi czynnoœæ!) rozci¹-
gniêta w czasie. £atwiej nam w tym wypadku
mówiæ i myœleæ (choæ i tak doœæ trudno ze
wzglêdu na znaczenie) o czynnoœci skoñczo-
nej. Dlatego za normalny uznamy przedrost-
kowy bezokolicznik umrzeæ – rzadziej mówi-
my zemrzeæ, choæ osobowe formy umar³

i zmar³ wydaj¹ siê równoznaczne. Nie jest tak
do koñca, zmar³ jest bardziej uroczyste i ofi-
cjalne ni¿ umar³, a formy przymiotnikowe
(dawne imies³owy przesz³e) te¿ raczej ró¿ni¹
siê znaczeniem: zmar³y to raczej ‘niebosz-
czyk’, a umar³y to raczej ‘trup’. Ciekawe, ¿e
ten pierwszy rzeczownik jest gramatycznie
traktowany jako w sposób oczywisty ¿ywot-
ny (widzê nieboszczyka, nie widzê niebosz-

czyk), drugi zaœ dawniej by³ nie¿ywotnym (wi-

dzê trup), po czym sta³ siê ¿ywotnym (dziœ
tylko widzê trupa).

Czasownik umrzeæ ma tak¿e jakoœ ³atwiejsz¹
do zaakceptowania odpowiedni¹ formê nie-
dokonan¹ umieraæ, która w pe³ni zast¹pi³a
czasownik mrzeæ.

Refleksje jêzykowe dotycz¹ce œmierci zdaj¹ siê
(mnie przynajmniej) nieco zdejmowaæ tabu
z tej rodziny wyrazów i pojêæ. W jêzyku natu-
ralnym naturalne jest unikanie tych s³ów, za-
stêpowanie ich innymi, mniej nieprzyjemnymi.
Sama œmieræ zreszt¹ ma specyficzny przedro-
stek. Pras³owiañskie smrt oznacza³o mianowi-
cie œmieræ szczególn¹ – dobr¹. Bo te¿ przedro-
stek su-, który w polszczyŸnie przybra³ formê
œ-, znaczy³ ‘dobry’. Odnosi³o siê to zapewne
do œmierci, w której cz³owiek godzi³ siê z Bo-
giem, by³ na ni¹ przygotowany. Œmieræ nag³a,
niespodziewana, uchodzi³a za coœ bardzo z³e-
go, „od nag³ej i niespodziewanej œmierci za-

chowaj nas Panie” – œpiewa siê do dziœ. Dziœ
ju¿ nawet w tej przedrostkowej œmierci niewiele
dobrego widzimy.

Do œmierci zapewne ka¿dy ma swój stosunek.
Niektórzy chc¹ j¹ przeb³agaæ podnios³ym trak-
towaniem i mówi¹ o oddawaniu duszy Bogu,
przenoszeniu siê na lepszy œwiat, spoczywaniu

na ³onie Abrahama. Inni eufemizuj¹ j¹ ¿arto-
bliwie, zuchowato z niej podkpiwaj¹c. Tacy
mówi¹ o kopniêciu w kalendarz, w¹chaniu

kwiatków od spodu albo u¿ywaj¹ dziwnie me-
taforycznych czasowników w rodzaju przekrê-

ciæ siê. Obie te postawy s¹ psychologicznie
³atwo wyt³umaczalne. Za wzglêdnie naturalne,
powa¿ne i zabawne zarazem, uznaæ wypada
rzymskie przy³¹czyæ siê do wiêkszoœci czy sto-
sunkowo niedawne przybraæ temperaturê oto-

czenia. Jedno z tych wyra¿eñ wskazuje na
aspekt duchowy, drugie na cielesny, ale oba
nios¹ coœ w rodzaju próby pogodzenia siê z tym,
co, jak siê znów powa¿nie mówi, jest i bêdzie
udzia³em nas wszystkich. Podobno ostatnio
mówi siê o wylogowywaniu siê – myœlê, ¿e to
ju¿ by³aby przesada. �
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Zapewne niejednego i niejedn¹ z nas
w czasie czytania tych pytañ przeszed³
dreszcz. A mo¿e w umyœle otworzy³a

siê szuflada z dawnym wspomnieniem? Bior¹c
pod uwagê statystyki, zak³adam, ¿e wiêkszoœæ
z nas odpowiedzia³o „tak” na przynajmniej jed-
no z tych pytañ. Bo problem umieralnoœci le-
karzy z powodu samobójstw jest powszechny.
Znajdujemy siê wœród zawodów o najwiêkszym
zagro¿eniu samobójstwem (z weterynarzami
i rolnikami). Szacuje siê, ¿e ryzyko œmierci sa-
mobójczej lekarza jest o 1,4 wy¿sze ni¿ mê¿-
czyzny z populacji ogólnej, a lekarki a¿ o 2,4
wy¿sze ni¿ kobiety z populacji ogólnej.

Zanim zaczniemy tak bardzo potrzebn¹ rozmo-
wê o zagro¿eniu œmierci¹ samobójcz¹ w na-
szych szeregach, siêgnijmy do podstaw.

CO O SAMOBÓJSTWIE POWINIEN
WIEDZIEĆ KAŻDY LEKARZ?

Samobójstwo nie jest jednorazowym wydarze-
niem. Jest procesem, w którym cierpienie psy-
chiczne urasta do takich rozmiarów, ¿e staje siê
nie do zniesienia. To nie dzieje siê z dnia na dzieñ.
Istniej¹ czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko, okolicz-
noœci wzmacniaj¹ce dzia³anie tych czynników
i sytuacje wyzwalaj¹ce zachowania suicydalne.

Znajomoœæ czynników ryzyka pomaga je osza-
cowaæ. To wiedza potrzebna ka¿demu lekarzo-
wi w codziennej pracy z pacjentami i w ogóle
ka¿demu cz³owiekowi, bo wszyscy mamy wokó³
siebie ludzi, z których czêœci grozi samobójstwo.

CZY ZNASZ LEKARZA, KTÓRY PRÓBOWAŁ ODEBRAĆ SOBIE ŻYCIE?

CZY ZDARZYŁO SIĘ, ŻE LEKARZ, Z KTÓRYM PRACUJESZ LUB PRACOWAŁEŚ, TARGNĄŁ SIĘ

NA SWOJE ŻYCIE? CZY ZNAŁEŚ LEKARZA, KTÓRY ZGINĄŁ ŚMIERCIĄ SAMOBÓJCZĄ?

CZY ZETKNĄŁEŚ SIĘ Z SYTUACJĄ NIEWYJAŚNIONEJ ŚMIERCI LEKARZA, CO DO KTÓREJ

ISTNIAŁO PODEJRZENIE, ŻE MOGŁO TO BYĆ SAMOBÓJSTWO?

tekst MAGDALENA FLAGA-ŁUCZKIEWICZ
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Oto g³ówne czynniki i okolicznoœci zwiêksza-
j¹ce ryzyko samobójstwa:
– podesz³y wiek, p³eæ mêska (ale uwaga, w nie-

których œrodowiskach, tak¿e wœród lekarzy,
wysokie ryzyko wystêpuje te¿ w grupie m³o-
dych kobiet)

– nieuleczalna choroba somatyczna, szczegól-
nie powoduj¹ca ból

– zachorowanie na powa¿n¹ chorobê, utrata
zdrowia i sprawnoœci, utrata mo¿liwoœci pe³-
nienia dotychczasowych ról

– zaburzenia psychiczne (depresja, choroba
dwubiegunowa, psychozy)

– bezsennoœæ
– nadu¿ywanie alkoholu i innych substancji

psychoaktywnych
– wykonywanie okreœlonych zawodów (leka-

rza, weterynarza, policjanta, rolnika itd.)
– trudna sytuacja materialna i/lub ¿yciowa
– samotnoœæ
– problemy prawne
– œmieræ bliskiej osoby
– wczeœniejsze zachowania samobójcze i auto-

agresywne u danej osoby
– œmierci samobójcze w rodzinie
– samobójcza œmieræ osoby bêd¹cej dla kogoœ

wa¿n¹ postaci¹, mentorem, wzorem

Nie wszystkie te czynniki maj¹ tak¹ sam¹ wagê.
Za szczególnie istotne uznaje siê wczeœniejsze
zachowania samobójcze, wystêpowanie objawów
zaburzeñ psychicznych (np. depresji) i nadu¿y-
wanie substancji psychoaktywnych.

EMPATIA A UMIERANIE I ŚMIERĆ
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Co robiæ, jeœli podejrzewamy, ¿e u kogoœ w naszym otoczeniu,
niezale¿nie czy jest to pacjent, czy kolega, mo¿e wyst¹piæ wy-
sokie ryzyko suicydalne? Przede wszystkim dzia³aæ. Nie uda-
waæ, ¿e nic siê nie dzieje. Nie bagatelizowaæ. Osoba w kryzysie
samobójczym cierpi, a my mo¿emy jej cierpienie zmniejszyæ.

Jak zachowaæ siê, gdy podejrzewamy, ¿e ktoœ mo¿e mieæ myœli
samobójcze? Zacz¹æ od rozmowy. Jako psychiatra przepro-
wadzam dziesi¹tki, a mo¿e i setki takich rozmów. Myœlê, ¿e
ka¿demu przyda siê przyk³adowy zestaw pytañ, które mo¿na
po kolei zadawaæ (wg zaleceñ Amerykañskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego).

Widzê, ¿e coœ siê z tob¹ dzieje, martwi mnie to i niepokoi.

Istnieje b³êdne przekonanie, ¿e próba rozmowy wprost o my-
œlach samobójczych sk³oni kogokolwiek do targniêcia siê na
swoje ¿ycie. Jest zupe³nie na odwrót: rozmowa, a nie mil-

czenie, mo¿e uratowaæ ¿ycie. Kiedy zagajenie mamy ju¿ za
sob¹, uda³o nam siê nawi¹zaæ kontakt i nadal czujemy, ¿e po-
trzebne jest oszacowanie ryzyka, przechodzimy do sedna:
Martwiê siê o ciebie, jesteœ dla mnie wa¿ny, dlatego muszê

zapytaæ ciê wprost: czy nie masz ostatnio takich myœli, ¿e ¿ycie

jest bez sensu? Albo takich, by zasn¹æ i siê nie obudziæ? Jeœli
odpowiedŸ jest twierdz¹ca, idziemy dalej: Czy ostatnio my-

œla³eœ o œmierci? Czy myœla³eœ o tym, by coœ sobie zrobiæ? Co

konkretnie? Jeœli odpowiedŸ jest twierdz¹ca, musimy dowie-
dzieæ siê wiêcej: Na ile realne jest, ¿e zrealizujesz te myœli?

UWAGA: jeœli nasz rozmówca ma myœli i plany samobójcze
oraz jest choæ czêœciowo prawdopodobne, ¿e mo¿e je zreali-

zowaæ, najlepsze rozwi¹zanie stanowi doprowadzenie do na-
tychmiastowej konsultacji z psychiatr¹. Jeœli nie mamy mo¿-
liwoœci zawieŸæ lub zaprowadziæ takiej osoby do lekarza (lub
z jakichœ wzglêdów nie chcemy tego robiæ), pozostaje telefon
112, poniewa¿ wyst¹pi³o bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia.
Z numeru awaryjnego mo¿emy skorzystaæ tak¿e w sytuacji,
gdy nasza rozmowa odbywa siê zdalnie.

Jeœli po rozmowie mamy przekonanie, ¿e obecnie nie istnieje
ryzyko bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia, staramy siê mimo
wszystko pomóc znajomemu trafiæ do specjalisty. Mo¿na np.
umówiæ wizytê, a nawet zaproponowaæ pomoc w dotarciu na
ni¹. Warto te¿ skontaktowaæ siê z osob¹ blisk¹ zagro¿onego.

JĘZYK MA ZNACZENIE!

Suicydolodzy postuluj¹, by zrezygnowaæ ze sformu³owania
„pope³ni³ samobójstwo”, poniewa¿ przywodzi skojarzenia
z czynami zabronionymi: pope³nia siê morderstwo, zbrodniê
itd. Mówienie w ten sposób podtrzymuje narracjê obwinia-
j¹c¹ osobê podejmuj¹c¹ czyn samobójczy, jakby by³ czymœ
nagannym, karygodnym. Tak¿e w tradycji chrzeœcijañskiej sa-
mobójstwo jest traktowane jako grzech.

Jak zatem powinniœmy mówiæ? Lepiej u¿ywaæ sformu³owa-
nia „zgin¹æ œmierci¹ samobójcz¹”, bo jest neutralne, zdejmu-
je odium moralnej nagannoœci.

To, jakiego jêzyka u¿ywamy, wp³ywa na ³adunek emocjonal-
ny naszego przekazu. Jêzyk kreuje rzeczywistoœæ. �
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Wuchwalonej w czerwcu ustawie
o sposobie ustalania najni¿szego
wynagrodzenia zasadniczego niektó-

rych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych zak³ada siê, ¿e zawody asystentki
i higienistki stomatologicznej s¹ zawodami me-
dycznymi. To oczywiœcie za³o¿enie co najmniej
karko³omne. Polskie prawo nie wymienia kata-
logu zawodów medycznych (co nawiasem mó-
wi¹c œwietnie obrazuje op³akany stan medycz-
nego prawodawstwa), niemniej jednak daje doœæ
jasne przes³anki, jakie zawody mo¿na do grupy
medycznych zakwalifikowaæ. W mojej i naszej
komisji opinii, co wiêcej w opinii potwierdzo-
nej ekspertyz¹ prawn¹ i przyjêtym przez ORL
w Warszawie stanowiskiem, ani asystentka, ani
higienistka stomatologiczna w œwietle prawa ta-
kiego statusu posiadaæ nie mog¹. Tu pozwolê
sobie zacytowaæ przyjêty przez radê dokument:

„Na mocy ustawy o dzia³alnoœci leczniczej

osoba wykonuj¹ca zawód medyczny to osoba

uprawniona na podstawie odrêbnych przepisów

do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych oraz

legitymuj¹ca siê nabyciem fachowych kwalifi-

kacji do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych

w okreœlonym zakresie lub w okreœlonej dzie-

dzinie medycyny. Natomiast œwiadczenia zdro-

wotne to dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu,

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdro-

wia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce

z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych re-

guluj¹cych zasady ich wykonywania. Ani asy-

stentka stomatologiczna, ani higienistka sto-

matologiczna nie s¹ pracownikami w pe³ni

samodzielnymi. Wykonuj¹ swój zawód jako

Wolna amerykanka
OD DAWNA MOŻEMY Z DOŚĆ DUŻYM PRZEKONANIEM STWIERDZAĆ, ŻE LEKARZE DENTY-

ŚCI NIE SĄ ULUBIONĄ GRUPĄ ZAWODOWĄ OSÓB STANOWIĄCYCH W POLSCE PRAWO.

NIE TYLKO DLATEGO, ŻE AKTY PRAWNE PRZYGOTOWUJE SIĘ, NIE UWZGLĘDNIAJĄC

ŻADNYCH OCZEKIWAŃ STOMATOLOGÓW I POTRZEB SPOŁECZNYCH Z ZAKRESU OCHRO-

NY ZDROWIA JAMY USTNEJ. TAKŻE DLATEGO, ŻE ZMIANY PRZEPISÓW MAJĄ CHARAKTER

NIESPÓJNY, NIECHLUJNY I NIELOGICZNY. NIEDAWNA USTAWA REGULUJĄCA WYNAGRO-

DZENIA W OCHRONIE ZDROWIA JEST KOLEJNYM TEGO PRZYKŁADEM. NA WNIOSEK

KOMISJI DS. LEKARZY DENTYSTÓW ORL PRZYJRZAŁA SIĘ OWYM ZMIANOM.

asysta lub na zlecenie i pod nadzorem lekarza

dentysty. Zawody medyczne charakteryzuj¹ siê

natomiast samodzielnoœci¹ w podejmowanych

œwiadczeniach zdrowotnych”.

Z pe³n¹ treœci¹ dokumentu mo¿ecie siê, Drodzy
Czytelnicy, zapoznaæ na izbowej stronie interne-
towej. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na po-
wody, jakimi kierowaliœmy siê, proponuj¹c radzie
przyjêcie takiego stanowiska. Po pierwsze, nie ule-
ga w¹tpliwoœci, ¿e nieprzemyœlane i niezgodne
z zasadami stanowienia prawa dokumenty przyj-
mowane przez w³adzê ustawodawcz¹ chyba ka¿-
dej kadencji wprawiaj¹ nas, dentystów, w nieusta-
j¹c¹ irytacjê. Ale nie chodzi przecie¿ tylko o nasze
dobre samopoczucie. Chodzi o konsekwencjê.
Opieka stomatologiczna zosta³a wydana na pa-
stwê wolnego rynku dawno temu. W obiegowej
opinii i pewnym uproszczeniu pacjentom „na
NFZ” pozwolono mieæ chore zêby tylko do „trój-
ki”, a z lekarzy dentystów zrobiono przedsiêbior-
ców, wiêc si³¹ rzeczy wy³¹czono spod ochronne-
go parasola kodeksu pracy. Jako prywatni
podwykonawcy realizujemy zadania bêd¹ce kon-
stytucyjnym obowi¹zkiem pañstwa, bo tym w³a-
œnie s¹ kontrakty podpisane z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Ale od obowi¹zków wzglêdem
nas system umywa rêce. Za to chêtnie nak³ada na
nas kolejne obowi¹zki, tak jak ten wynikaj¹cy
z uchwalonej w czerwcu ustawy – by dostoso-
waæ wskaŸniki wynagrodzeñ do arbitralnie
przez pañstwo narzuconych. Zamiast wolnego
rynku wprowadza ustawodawcz¹ woln¹ ame-
rykankê. Czy idzie to w parze z dostosowaniem
wycen gwarantowanych œwiadczeñ? To oczy-
wiœcie pytanie retoryczne. �

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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Choæ monitoring ustawodawstwa na-
le¿y do najwa¿niejszych zadañ Komi-
sji ds. Lekarzy Dentystów, to tak¿e
udzielamy siê spo³ecznie. W³¹czyliœmy
siê do akcji Fundacji „Mocni na star-
cie”, organizuj¹cej „Medyczne czwart-
ki” przed konsulatem Ukrainy w War-
szawie. Nasza komisja wspar³a
screening uzêbienia dzieci ukraiñskich.
O ich zdrowiu powinniœmy myœleæ nie
tylko w kategoriach humanitarnych, ale
tak¿e systemowych. Badania by³y wy-
konywane przez cz³onków warszaw-
skiego oddzia³u Polskiego Towarzy-
stwa Studentów Stomatologii.

Medyczne czwartki

Tymczasem pod koniec paŸdziernika
z warszawskim oddzia³em PTS po raz
kolejny zorganizowaliœmy week-
endow¹ konferencjê naukow¹ dla
lekarzy dentystów. I oczywiœcie nie-
ustannie myœlimy o kolejnych przed-
siêwziêciach edukacyjnych. �
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Ostatniego dnia wrzeœnia, w zasadzie
wieczorem, na stronach rz¹dowych
opublikowano za³o¿enia do projektu

nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz innych ustaw. Tak naprawdê
w³aœnie o „inne ustawy” chodzi, bo meritum
dokumentu dotyczy ustawy o œwiadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze œrodków pu-
blicznych. W najwiêkszym skrócie: jeœli prze-
pisy zostan¹ zmienione, bud¿et pañstwa nie
bêdzie finansowaæ procedur wysokospecjali-
stycznych, zakupów szczepionek w ramach
PSO, bezp³atnych leków dla seniorów i kobiet
w ci¹¿y, programów lekowych dla chorych
z HIV/AIDS oraz hemofiliê, a tak¿e zespo³ów
ratownictwa medycznego. Na tym nie koniec,
bo rz¹d chce równie¿ jednorazowego zasilenia
z Funduszu Przeciwdzia³ania COVID-19, czy-
li funduszu zapasowego NFZ, w którym zgro-
madzono ju¿ oko³o 16 mld z³. Tego samego,
z którego mia³y byæ finansowane wszystkie wy-
datki zwi¹zane z leczeniem i zapobieganiem
COVID-19, a który sta³ siê Ÿród³em finanso-
wania m.in… dodatków wêglowych.

Podczas debaty nad ustawami bud¿etowymi,
która odby³a siê w Sejmie na pocz¹tku paŸdzier-
nika, opozycja nie zostawi³a suchej nitki na
polityce bud¿etowej rz¹du i wyprowadzaniu
pieniêdzy spod kontroli Sejmu, do specjalnych
funduszy. To jeden z licznych aspektów ope-
racji „skok na kasê NFZ”. O ile pieni¹dze
pozostaj¹ce w bud¿ecie p³atnika, równie¿
w funduszu zapasowym, podlegaj¹ kontroli par-
lamentarnej (ka¿da zmiana planu finansowego
musi byæ zaopiniowana przez sejmowe komi-
sje Zdrowia oraz Finansów Publicznych), o tyle
jeœli pieni¹dze zostan¹ wyprowadzone do Fun-
duszu Przeciwdzia³ania COVID-19, kontrola
nad nimi stanie siê iluzoryczna. Co prawda bê-
dzie mo¿na zapewne w koñcu sprawdziæ (np.

Fundusze funduszu
EKSPERCI PODNOSZĄ NIEPOTRZEBNE LARUM NA ZAWOŁANIE POLITYCZNE? A MOŻE

JEDNAK PLANY RZĄDU, BY WSZYSTKIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PONOSIŁ

JUŻ OD PRZYSZŁEGO ROKU NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, RZECZYWIŚCIE POWINNY

BUDZIĆ NIEPOKÓJ? MOWA O MILIARDACH ZŁOTYCH, KILKU LUB NAWET KILKUNASTU

W SKALI ROKU, I O CZYMŚ JESZCZE WAŻNIEJSZYM: O ZAUFANIU DO PAŃSTWA.

ma prawo to zrobiæ Najwy¿sza Izba Kontroli,
a w przysz³oœci komisja œledcza lub prokuratu-
ra) na co zosta³y wydane, ale nie bêdzie to kon-
trola bie¿¹ca, lecz post factum, w dodatku
z du¿ym opóŸnieniem.

Eksperci s¹ zgodni: rz¹d rozpaczliwie próbu-
je zrównowa¿yæ przysz³oroczny bud¿et, szu-
kaj¹c oszczêdnoœci wszêdzie tam, gdzie siê da
– i doszed³ do wniosku, ¿e w ochronie zdro-
wia, na któr¹ wydajemy ju¿ przecie¿ 6 proc.
PKB, czyli – jak mówi³ prezes PiS Jaros³aw Ka-
czyñski – osi¹gnêliœmy „dobry europejski po-
ziom” – s¹ rezerwy. Tyle ¿e to nieprawda. Ta-
kie podejœcie œwiadczy albo o skrajnym
cynizmie, albo – nie wiadomo, czy nie jest to
gorszy scenariusz – o niebezpiecznych konse-
kwencjach ulegania w³asnej propagandzie
o realizacji ustawy najpierw 6, teraz 7 proc.
PKB na ochronê zdrowia. Bo Polska, jak wy-
nik z danych GUS, na ten cel realnie ci¹gle wy-
daje mniej ni¿ 5 proc. PKB – w latach pande-
micznych by³o to 4,8–4,9 proc. PKB. By³a
minister finansów Izabela Leszczyna mówi³a
podczas debaty w Sejmie, ¿e  „osza³amiaj¹cy
postêp” w stosunku do wydatków z 2015 r. wy-
nosi wiêc oko³o 0,3 punktu procentowego.
I mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e jest to postêp
z jednej strony osi¹gniêty dziêki wzrostowi
gospodarczemu, mniejszemu bezrobociu i wy-
¿szemu wolumenowi sk³adki zdrowotnej, z dru-
giej – na pewno nie zaszkodzi³o mu wiêksze
wsparcie z bud¿etu pañstwa. Z którym w³aœnie
rz¹d zamierza skoñczyæ.

– Pomys³, by NFZ przej¹³ finansowanie zadañ,

za które w tej chwili p³aci bud¿et pañstwa, uwa-

¿am za sprzeczny z interesem publicznym i in-

teresem ka¿dego pacjenta – komentuje dr Ma³-
gorzata Ga³¹zka-Sobotka, wiceprzewodnicz¹ca
Rady NFZ, ekspert w dziedzinie zarz¹dzania

tekst MAŁGORZATA SOLECKA
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ochron¹ zdrowia. Dr Tadeusz Jêdrzejczyk i Marcin Pakulski
– byli prezesi Narodowego Funduszu Zdrowia – mówi¹ zgod-
nie o „skoku na kasê NFZ” i o tym, ¿e fundusz bêdzie zmu-
szony do szukania oszczêdnoœci po stronie dotychczasowych
wydatków lub, zdaniem dr. Jêdrzejczyka, byæ mo¿e bêdzie
siê musia³ zapo¿yczyæ, by nie redukowaæ zbyt drastycznie
poziomu finansowania œwiadczeñ. O jakiej skali nowych ob-
ci¹¿eñ p³atnika mowa? Wojciech Wiœniewski z Federacji Pra-
codawców Polskich, zasiadaj¹cy w zespole ds. ochrony zdro-
wia RDS, wskazuje, ¿e mo¿e to byæ nawet 13 mld z³
w przysz³ym roku, choæ zapewne jest to górna granica. We-
d³ug szacunków Ministerstwa Zdrowia kwota bêdzie dwa razy
ni¿sza, oko³o 6 mld z³. Takie wstêpne obliczenia zaprezento-
wa³ Adam Niedzielski w rozmowie z „Rynkiem Zdrowia”,
bagatelizuj¹c ca³¹ sprawê. Minister powiedzia³ m.in. o „nie-
potrzebnym larum”, które eksperci podnosz¹ na polityczne
zamówienie. Stwierdzi³, ¿e poniewa¿ finanse NFZ maj¹ siê
znakomicie, nadszed³ moment na domkniêcie procesu porz¹d-
kowania finansów ochrony zdrowia, a kwota 6 mld z³ bêdzie
dla p³atnika, którego przychody z samych sk³adek zdrowot-
nych s¹ na przysz³y rok w planie finansowym szacowane na
ponad 134 mld z³, ma³o odczuwalna.

Czy aby na pewno? Nawet przyjmuj¹c za dobr¹ monetê s³o-
wa ministra o 6 mld z³ – choæ bior¹c pod uwagê doœwiadcze-
nia z obliczaniem kosztów ustawy o minimalnych wynagro-
dzeniach, nie ma najmniejszego powodu, by ufaæ
„kosztorysom” resortu – wystarczy spojrzeæ na plan finanso-
wy NFZ, by uœwiadomiæ sobie, o jakiej skali ubytku mówi-
my. 6 mld z³ to tyle, ile fundusz wyda ³¹cznie na opiekê psy-
chiatryczn¹ i leczenie uzale¿nieñ (5 mld z³) oraz opiekê
paliatywn¹ i hospicyjn¹ (nieco ponad 1,1 mld z³). To po³owa
(!) bud¿etu na AOS (ponad 11,6 mld z³). Kwota absolutnie
niebagatelna, nawet jeœli resort zdrowia zak³ada, ¿e wysoka

inflacja przyniesie funduszowi du¿o wiêksze wp³ywy, ni¿
wynika z szacunków, na których skonstruowany jest plan fi-
nansowy. Bo – o czym decydenci zdaje siê chc¹ nie pamiêtaæ
– szpitale ju¿ w tej chwili alarmuj¹ o eksplozji kosztów i na-
wet zamro¿enie cen energii, mimo ¿e jest to niew¹tpliwie do-
bra informacja z punktu widzenia samorz¹dów i placówek,
niewiele pomo¿e.

£ukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, mówi
o „cynicznych” i „bezczelnych” posuniêciach rz¹du, przy-
pominaj¹c porozumienie z ministrem zdrowia £ukaszem
Szumowskim zawarte w lutym 2018 r., które zakoñczy³o
protest m³odych lekarzy. Wtedy i ministerstwo, i rz¹d zo-
bowi¹za³y siê do przyspieszenia realizacji ustawy 6 proc.
PKB na zdrowie. I choæ ju¿ na tamtym etapie by³o wiado-
mo, ¿e pocz¹tkowe deklaracje, sk³adane jeszcze przez po-
przedniego ministra Konstantego Radziwi³³a, dotycz¹ce
przekazywania dodatkowych pieniêdzy z bud¿etu na ochro-
nê zdrowia, stoj¹ pod ogromnym znakiem zapytania (kie-
ruj¹cy w tamtym okresie NFZ Andrzej Jacyna mówi³, ¿e
ustawa 6 proc. PKB jest, ale on jej nie widzi, gdy¿ resort
finansów na pytania o dotacjê zwi¹zan¹ z realizacj¹ mapy
drogowej konsekwentnie odpowiada³ „zero z³otych”), mo¿-
na by³o mieæ nadziejê, ¿e powoli i w nieco iluzoryczny spo-
sób (metoda N-2 odnosz¹ca wydatki do PKB sprzed dwóch
lat neutralizowa³a z punktu widzenia finansów publicznych
niemal ca³y ciê¿ar wzrostu przy niskiej inflacji), ale wzrost
nak³adów bêdzie siê stawa³ faktem. Eksplozja inflacji prze-
kreœli³a sens ca³ego mechanizmu opisanego w ustawie
7 proc. PKB na zdrowie, o czym w ostatnich miesi¹cach
eksperci zajmuj¹cy siê analiz¹ finansów mówili wielokrot-
nie. Mo¿na siê wrêcz spodziewaæ, ¿e w 2022 i w 2023 r.
faktyczne nak³ady na zdrowie spadn¹ poni¿ej 4,8 proc. PKB
(poziom z roku 2020). �
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Minê³o 12 miesiêcy i na stronach
internetowych rz¹du pojawi³a siê
propozycja dotycz¹ca wycofania siê

bud¿etu pañstwa z finansowania zespo³ów ra-
townictwa medycznego. Pomys³ jest zaskaku-
j¹cy zw³aszcza w kontekœcie wspomnianych
ubieg³orocznych zapowiedzi ministra Niedziel-
skiego, które zmierza³y w diametralnie przeciw-
nym kierunku. Œwiadczyæ to mo¿e o braku prze-
myœlanej strategii polityki zdrowotnej w tym
obszarze albo o trudnej sytuacji bud¿etu, która
wymusi³a przerzucenie znacznej czêœci dotych-
czasowych wydatków zdrowotnych na NFZ.
Poza ratownictwem zmiana ma obj¹æ œwiadcze-
nia wysokospecjalistyczne, leki dla seniorów,
szczepienia obowi¹zkowe. Najprawdopodob-
niej mamy jednak do czynienia z jednym i dru-
gim. Strategii najwyraŸniej nie ma, a trudna
sytuacja finansowa jest faktem.

Zaniepokojenie przeniesieniem nowych zadañ
do NFZ bez dodatkowych œrodków wyrazi³a ju¿
wiceprzewodnicz¹ca Rady NFZ Ma³gorzata
Ga³¹zka-Sobotka. W jej ocenie jest oczywiste,
¿e ka¿dy pacjent na tym straci. Za te same pie-
ni¹dze nie da siê bowiem zagwarantowaæ od-
powiednich œwiadczeñ.

W przypadku ratownictwa medycznego do-
chodzi jeszcze istotna kwestia systemowa.
Uchwalona w 2001 r. ustawa o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym by³a uznawana za
najbardziej udane przedsiêwziêcie z zakresu

zmian wprowadzanych w systemie ochrony
zdrowia w kadencji 1997–2001. Przyjêto wów-
czas niezwykle wa¿n¹ przes³ankê publicznej od-
powiedzialnoœci za organizacjê medycznych
dzia³añ ratowniczych i bud¿etowego finanso-
wania znacz¹cej czêœci tych dzia³añ. Warto
przypomnieæ, ¿e w owym czasie, tu¿ po wpro-
wadzeniu kas chorych, liderzy reformy opieki
zdrowotnej nie byli wcale pewni zakresu po¿¹-
danej odpowiedzialnoœci publicznej za sprawy
zdrowia. Jednoznacznoœæ przyjêtej koncepcji
wiele z tych w¹tpliwoœci przeciê³a.

W kolejnych latach przesuwano wejœcie w ¿ycie
wiêkszoœci jej przepisów, w tym finansowania
zespo³ów ratownictwa medycznego z bud¿etu
pañstwa. Dopiero nowa ustawa o Pañstwowym
Ratownictwie Medycznym z 2007 r. ostatecznie
rozstrzygnê³a tê kwestiê, wprowadzaj¹c rozwi¹-
zanie przygotowane jeszcze w 2005. Œrodki na
utrzymanie zespo³ów ratownictwa medycznego
s¹ przekazywane NFZ przez wojewodów w ra-
mach dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.

W definicji ratownictwa medycznego WHO mówi
siê o skutecznym i skoordynowanym dzia³aniu w
zakresie zarz¹dzania zagro¿eniami bêd¹cymi kon-
sekwencjami nag³ych zdarzeñ, katastrof, klêsk
¿ywio³owych itp. Dlatego finansowane z bud¿e-
tów centralnych systemów ratownictwa medycz-
nego jest europejskim standardem przyjêtym przez
wiêkszoœæ krajów UE. Odejœcie od tego rozwi¹-
zania bêdzie b³êdem systemowym. �

tekst MAREK BALICKI

BEZ ZNIECZULENIA
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TAK NAJKRÓCEJ MOŻNA BY SCHARAKTERYZOWAĆ POLITYKĘ ZDROWOTNĄ RZĄDU

W ODNIESIENIU DO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.

JESZCZE ROK TEMU MINISTER ZDROWIA ADAM NIEDZIELSKI ZASTANAWIAŁ SIĘ,

CZY RATOWNICTWO MEDYCZNE NIE POWINNO ZOSTAĆ W JAKIŚ SPOSÓB UPAŃSTWO-

WIONE. MÓWIŁ O POTRZEBIE PRZYGOTOWANIA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, KTÓRE

ZLIKWIDUJĄ ROZPROSZENIE W SYSTEMIE RATOWNICTWA. CO DOKŁADNIE ROZUMIAŁ

PRZEZ ROZPROSZENIE, NIE WYJAŚNIŁ, ALE ZAGROZIŁ ODEBRANIEM SAMORZĄDOM

PEWNYCH KOMPETENCJI. RZECZNIK RESORTU WYJAŚNIAŁ PÓŹNIEJ, ŻE MINISTROWI

CHODZIŁO O ZMIANY WŁAŚCICIELSKIE STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO,

CZYLI PRZEJĘCIE ICH PRZEZ WOJEWODÓW.
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Piszê w cudzys³owie, bo chocia¿ wszys-
cy interesuj¹cy siê gospodark¹ ucz¹ siê
na nowo tego pojêcia, nie znajd¹ go

w kodeksie pracy. Przedsiêbiorca, mened¿er,
szczególnie, kiedy bezrobocie w Polsce wci¹¿
jest niskie, dla w³asnego bezpieczeñstwa ofe-
ruje podwy¿kê inflacyjn¹ w swojej firmie.
Jednak dla pracowników instytucji publicz-
nych: ochrony zdrowia, nauczycieli, urzêd-
ników, s³u¿b specjalnych, wojska, inflacja to
tragedia.

£atwo powiedzieæ w dyskusji w telewizji – sfe-
ra bud¿etowa. W rzeczywistoœci pracuj¹ w niej
ci, którzy w sensie statystycznym tradycyjnie
w Polsce zarabiaj¹ najmniej, ale to na nich stoi
ca³a organizacja pañstwa. To oni zostali na po-
sterunku w czasach pandemii – pani w urzê-
dzie miasta wydaj¹ca dowody, pielêgniarz,
który tak¿e nie móg³ pracowaæ online i prze-
cie¿ doskonale zdawa³ sobie sprawê z tego,
¿e jest wiele prac, które mo¿na w ten sposób
wykonaæ, ale jego s³u¿by nie. Oni wszyscy,
schowani pod tym jednym has³em „sfera bu-
d¿etowa”, podwy¿ki inflacyjnej ³atwo nie do-
stan¹. Ci, którzy s¹ zale¿ni od pañstwowej
pensji, zwyk³ej podwy¿ki tak¿e nie. Wielu
z nich to pracownicy urzêdów miast czy
gmin. A nie dostan¹ podwy¿ki dlatego, ¿e
w³aœnie samorz¹dy najbardziej dostaj¹ teraz
po kieszeni. W czasach inflacji z miesi¹ca na

INFLACJI NIE DA SIĘ UKRYĆ PRZED LUDŹMI. I DLATEGO PRACOWNICY PRYWATNYCH

FIRM JUŻ OD ROKU DOSTAJĄ PODWYŻKI. PRZEDSIĘBIORCY DAWNO ZORIENTOWALI SIĘ,

ŻE NIE MAJĄ WYBORU – ABY UTRZYMAĆ PRACOWNIKÓW, MUSZĄ CO KILKA MIESIĘCY

OFEROWAĆ „PODWYŻKI INFLACYJNE”.

tekst PAWEŁ KOWAL
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OPINIE

Bez podwyzki inflacyjnej
.

miesi¹c pozycja „bud¿etówki” w stosunku do
innych grup spo³ecznych bêdzie siê pogarsza³a.

Pracownicy bud¿etowi w sensie socjologicz-
nym to klasa œrednia. Ale taka nasza klasa œred-
nia. W odró¿nieniu od klasy œredniej bogatych
zachodnioeuropejskich pañstw, nasza czêsto jest
bez maj¹tku, kamieniczki na wynajem i z³ota
w skarbonce. Nasza klasa œrednia ma mieszka-
nie na kredyt hipoteczny i pracuje w urzêdzie,
szpitalu, szkole, prawie bez mo¿liwoœci doro-
bienia dodatkowych paru stówek, ¿eby sobie
zrekompensowaæ brak podwy¿ki inflacyjnej.
Kiedy wiêc pielêgniarka otrzyma do zap³aty ko-
lejn¹ ratê kredytu, zrozumie, ¿e zacz¹³ siê dla
niej najgorszy czas od dekad. Mieszkanie
na kredyt staje siê obci¹¿eniem ponad miarê,
rata co miesi¹c Ÿród³em stresu, bo bywa, ¿e jej
wysokoœæ siêga kilku tysiêcy, a oszczêdnoœci
(statystycznie to jest w³aœnie tyle) kurcz¹ siê
w oczach. Za ch³odnymi informacjami o po-
nad 17-proc. inflacji kryje siê œwiadomoœæ ko-
lejnych stresów w domu pod koniec miesi¹ca.
Ka¿dy komunikat Adama Glapiñskiego, poda-
ny w formie polityczno-gospodarczego stand-

-upu, dla wielu dziennikarzy oznacza szanse
na nastêpne smakowite cytaty, ale dla pracowni-
ków bez podwy¿ki jest czekaniem na wyrok, czy
jeszcze w tym miesi¹cu dadz¹ radê. Tak zaczy-
na siê czarna noc polskiej klasy œredniej, która
jeszcze nie zd¹¿y³a dobrze powstaæ. �
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Przeczytawszy tytu³ felietonu, mo¿esz
odnieœæ Drogi Czytelniku mylne wra¿e-
nie, ¿e traktowaæ on bêdzie o niezwy-

k³ym postêpie w chirurgii dziêki analgezji.
A przecie¿ napisano o tym setki ksi¹¿ek i arty-
ku³ów, stworzono nawet poœwiêcon¹ temu
zagadnieniu specjalizacjê lekarsk¹ – anestezjo-
logiê. Nie o tym jednak mówi ten tekst. Nowa-
torskie techniki znieczulenia s¹ tylko wstêpem
do niezwyk³ej historii o chirurgii i uzale¿nie-
niu. Ironicznie pytam wiêc: któ¿ nie powie, ¿e
nic tak dobrze nie leczy uzale¿nienia od koka-
iny jak morfina?

Zacznijmy od przedstawienia bohatera felieto-
nu i mojego osobistego „ulubionego ojca chi-
rurgii” Williama Halsteda. Nazwisko to, a w³a-
œciwie eponim (wymawiany dziwnie i mylnie
z niemiecka: Halszted), zna ka¿dy student me-
dycyny. Radykalna mastektomia, operacja
napiêciowa przepukliny pachwinowej, klesz-
czyki – wszystko Halsteda. W drugiej po³owie
XIX w. nale¿a³ do najbardziej charyzmatycz-
nych i energicznych chirurgów nowojorskich.
Jedn¹ z pierwszych cholecystektomii w USA
wykona³ u w³asnej matki, o drugiej w nocy, na
kuchennym stole. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e po

zapoznaniu siê z doniesieniami Karla Kollera

o analgetycznych w³aœciwoœciach kokainy roz-

pocz¹³ seriê badañ nad znieczuleniem nasiêko-

wym za jej pomoc¹. Jak ka¿dy szanowany pio-

nier medycyny, swoje hipotezy (podobnie jak

Koller i Freud w Austrii) potwierdza³ – wraz

z kolegami z laboratorium – na sobie. Wszys-

cy uczestnicz¹cy w badaniach lekarze silnie

uzale¿nili siê od kokainy, tylko dwaj z nich

(w tym Halsted) nie przyp³acili tego ¿yciem.

Uzale¿nienie m³odego Williama doprowadzi³o

jego przyjació³ do podjêcia drastycznych œrod-

ków, a mianowicie porwania go i przymusowe-

go wys³ania statkiem do Europy (dwutygodnio-

wa podró¿ by³a jego pierwszym „detoksem”).

Halsted powróci³ do Stanów, gdzie leczono go

z kokainowego uzale¿nienia morfin¹, od któ-

rej pozosta³ uzale¿niony do koñca ¿ycia. Jego

kariera w Nowym Jorku zakoñczy³a siê w at-

mosferze nies³awy. Zmusi³o to Halsteda do

przeprowadzki do Baltimore, gdzie wspó³two-

rzy³ jeden z najwybitniejszych wspó³czeœnie

oœrodków medycznych – szpital Johns Hopkins.

Tam te¿ powsta³ system szkolenia specjaliza-

cyjnego, który do tej pory, z niewielkimi zmia-

nami, funkcjonuje w Ameryce Pó³nocnej. Sam

tekst PIOTR KOWALEWSKI
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WILLIAM STEWART HALSTED – TO JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH OJCÓW WSPÓŁ-

CZESNEJ CHIRURGII, TWÓRCA NOWATORSKICH TECHNIK CHIRURGICZNYCH,

NIESTRUDZONY NAUKOWIEC, NAUCZYCIEL POKOLEŃ WYBITNYCH LEKARZY,

POMYSŁODAWCA NARZĘDZI, KTÓRY Z JOHNEM DUNLOPEM STWORZYŁ RĘKAWICZKI

OPERACYJNE. ZAWDZIĘCZAMY MU ODEJŚCIE OD „ZABIEGÓW NA WYŚCIGI”,

BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW I PROGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO.

A W ZASADZIE NIE JEMU, LECZ BARDZIEJ JEGO UZALEŻNIENIU OD MORFINY.

OPINIE

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 11/2022 (331)20  



Halsted z rzutkiego chirurga nowojorskiego zmieni³ siê w sta-
tecznego pioniera chirurgii „skrupulatnej”, nastawionego na
bezpieczeñstwo operowanych pacjentów. Postawa ta, napê-
dzana prawdopodobnie przez opiaty, spowodowa³a falê kry-
tyki ze strony wizytuj¹cych Johns Hopkins chirurgów, w tym
Williama Mayo, który stwierdzi³, ¿e „nigdy nie widzia³ ope-

racji górnego bieguna rany, kiedy dolny

biegun ju¿ dawno siê zagoi³”.

Wracaj¹c jednak do samego szkolenia,
wspomnieæ nale¿y, ¿e Halsted, podobnie
jak wiêkszoœæ chirurgów w tamtych cza-
sach, pozostawa³ pod ogromnym wp³y-
wem niemieckiej edukacji chirurgicznej,
szczególnie w kontekœcie szkolenia spe-
cjalizantów w naukach podstawowych
i anatomii doœwiadczalnej. Niemniej jed-
nak w Johns Hopkins stworzy³ (dla sie-
bie) system rezydencki, oparty na rotacji
licznych pocz¹tkuj¹cych oraz œrednio za-
awansowanych asystentów, szkolonych
i nadzorowanych przez bardziej doœwiad-
czonych rezydentów, a nie samego szefa
lub profesora. Dlaczego napisa³em „dla
siebie”? Wielu historyków twierdzi, ¿e dziêki temu Halsted
móg³ wycofaæ siê z codziennego nadzorowania pracy klinicz-
nej (przy której ktoœ móg³by nabraæ podejrzeñ o jego odurze-
nie morfinowe), a jednoczeœnie optymalizowaæ opiekê nad
chorymi. „Wierni” rezydenci, np. Harvey Cushing, niejedno-
krotnie „kryli” Halsteda podczas jego nieuzasadnionych, na-
wet wielomiesiêcznych, nieobecnoœci, ale w póŸniejszych la-
tach, bêd¹c na stanowiskach kierowniczych, powielali jego

program rezydencki. Sam program Johns Hopkins wykszta³-
ci³ kilkudziesiêciu póŸniejszych pionierów chirurgii XX w.

Przytoczona historia jest obecnie w USA punktem wyjœcia
rozwa¿añ na temat reform w systemie rezydenckim. Dla mnie
jednak pozostaje niezwyk³ym przyk³adem jak¿e ciekawego

paradoksu: destruktywne uzale¿nienie do-
prowadzi³o do jednego z najwa¿niejszych
„kamieni milowych” szkolenia chirurgicz-
nego, czyli obdarzenia specjalizantów
i rezydentów zaufaniem i powierzenia im
odpowiedzialnoœci za decyzje kliniczne.
Ka¿demu szkol¹cemu chirurgowi pole-
cam takie podejœcie, gdy¿ sam by³em tak
szkolony. Jedn¹ z wielu ró¿nic miêdzy
szkoleniem w Polsce a w szpitalu Johns
Hopkins by³o (na szczêœcie) wsparcie nie-
pogr¹¿onych w morfinowym otêpieniu
nauczycieli.

Na koniec, w szczególnoœci ze wzglêdu na
czytelników oburzonych postaw¹ „æpuna”
Halsteda, pragnê podkreœliæ najwa¿niejszy
element tej historii: William Halsted po-

pad³ w uzale¿nienie, pragn¹c zapewniæ swoim pacjentom
uœmierzenie bólu. �

1 Tytu³ felietonu zaczerpn¹³em z artyku³u „Necessity is the mother

of invention: William Stewart Halsted’s addiction and its influence

on the development of residency training in North America” autorstwa

J. Wrighta i N. Schachara, opublikowanego w „Canadian Journal

of Surgery” w maju 2019 r.
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rozmawia MICHAŁ NIEPYTALSKI

CZYM JEST

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ,

JAK MOŻE WPŁYWAĆ

NA PRACĘ, M.IN.

PRACĘ LEKARZA,

I JAK WYGLĄDA ODBIÓR

SPOŁECZNY OSÓB Z NIE-

PEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W MIEJSCU PRACY

TAKIM JAK PLACÓWKA

OCHRONY ZDROWIA,

MÓWI ELŻBIETA

ZAKRZEWSKA-

-MANTERYS,

PROFESOR SOCJOLOGII

Z INSTYTUTU

STOSOWANYCH NAUK

SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU

WARSZAWSKIEGO.

W obiegowej opinii lekarz to zawód

raczej niewykonywany przez osoby

z niepe³nosprawnoœciami, a jeœli siê

to zdarzy³o, reakcja œrodowiska by³a

zwykle negatywna. Czy podejœcie

do tej kwestii siê zmienia?

Tak i myœlê, ¿e du¿y wp³yw ma
na to popkultura. Chocia¿by se-
riale, np. „The Good Doctor”,

którego g³ówny bohater jest lekarzem ze
spektrum autyzmu, czy wczeœniej s³yn-

ny „Dr House”. Niebagatelne znaczenie

ma te¿ fakt, ¿e osoby z widoczn¹ nie-

pe³nosprawnoœci¹ obejmuj¹ eksponowa-

ne funkcje. Dobrym przyk³adem jest nie-

widomy pe³nomocnik rz¹du do spraw

osób niepe³nosprawnych, mamy te¿ par-

lamentarzystów korzystaj¹cych z wóz-

ków inwalidzkich. Popkultura wywiera

ponadto pozytywny wp³yw na postrze-

ganie staroœci, która przecie¿ wielokrot-

nie wi¹¿e siê z niepe³nosprawnoœci¹. Sta-

roœæ jeszcze do niedawna, zw³aszcza

w przypadku kobiet aktorek, kojarzy³a

siê negatywnie, nie anga¿owano ich,

a teraz znowu podbijaj¹ ekrany. To

wszystko powoduje, ¿e coraz mniej jest

zawodów, o których myœlimy, ¿e abso-

lutnie nie mo¿e w nich pracowaæ osoba

niepe³nosprawna.

Powiedzia³a pani o staroœci

w kontekœcie niepe³nosprawnoœci, co

w przypadku lekarzy jest szczególnie

istotne. Statystyki wskazuj¹, ¿e

LEKARZE W SPOŁECZEŃSTWIE

F
o

t.
 M

. 
N

ie
p

y
ta

ls
k

i

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 11/2022 (331)22  



w niektórych specjalizacjach lekarze

w wieku emerytalnym s¹ dominu-

j¹c¹ grup¹. A doœwiadczenie dowo-

dzi, ¿e lekarzowi w ogóle trudno

przejœæ na emeryturê w zwi¹zku

z ogromnym zapotrzebowaniem na

œwiadczenia zdrowotne. Ale chyba

nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zaawanso-

wani wiekowo lekarze s¹ niepe³no-

sprawni?

Ach, czy mo¿e mi pan powiedzieæ, co to

w ogóle znaczy, ¿e ktoœ jest niepe³no-

sprawny? To nie jest jednoznaczne po-

jêcie. Zajmujê siê problematyk¹ niepe³-

nosprawnoœci od lat. Dla mnie to pojêcie

jest empirycznie puste. Zosta³o ukute dla

potrzeb biurokratycznych – w celu orze-

czenia o niepe³nosprawnoœci. Wiele osób

ma orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,

pobiera œwiadczenia, a w ogóle po nich

niepe³nosprawnoœci nie widaæ.

Przyk³adowo osoby po trans-

plantacji w¹troby.

Albo cierpi¹ce na niektóre choroby uk³a-

du kr¹¿enia. W potocznym rozumieniu

to chorzy, a nie niepe³nosprawni. Choæ

s¹ nimi formalnie. Z drugiej strony czêœæ

osób, u których widzimy niepe³nospraw-

noœæ, nie ma poczucia bycia niepe³no-

sprawnymi. Przyk³adowo ludzie, którzy

urodzili siê bez rêki czy nogi. Oni czê-

sto nie traktuj¹ swoich braków jak nie-

pe³nosprawnoœci, bo nauczyli siê tak po-

s³ugiwaæ swoim cia³em, ¿e funkcjonuj¹

bez k³opotów. Co nie znaczy, ¿e nie

pobieraj¹ ¿adnych œwiadczeñ.

S¹ wreszcie osoby z niepe³nosprawno-

œci¹ intelektualn¹. Sama jestem matk¹

dziecka z zespo³em Downa i, szczerze

mówi¹c, uwa¿am, ¿e kwalifikowanie ta-

kich osób do jednej kategorii z osobami

z ograniczeniami ruchowymi wprowa-

dza wiêcej zamêtu ni¿ po¿ytku, a bar-

dziej trafny jest termin „upoœledzenie

umys³owe”. Wprowadzanie wspólnej

nazwy dla wszystkich niepe³nospraw-

nych jest po prostu hipokryzj¹.

A co z osobami ze spektrum

autyzmu?

Oczywiœcie, czêœæ z nich ma tak g³êbok¹

postaæ autyzmu, ¿e musz¹ pozostawaæ

pod sta³¹ opiek¹. Ale wiêkszoœæ w spo-

sób z grubsza niezak³ócony funkcjonuje

w spo³eczeñstwie. Wiemy, ¿e spektrum

autyzmu mo¿e wi¹zaæ siê z geniuszem

w pewnych dziedzinach. Dziœ mówi siê

np., ¿e Einstein mia³ zespó³ Aspergera.

Diagnozowanie spektrum autyzmu

to osi¹gniêcie ostatnich kilkunastu lat.

Kiedy myœlê o moich znajomych z daw-

nych czasów, chwilami wydaje mi siê,

¿e po³owa mog³a byæ niezdiagnozowa-

na. Kiedyœ siê nazywa³o ich „samotni-

kami dziwakami”. Myœlê, ¿e to najlep-

szy dowód, jak bardzo nieostra jest

granica miêdzy sprawnoœci¹ a niepe³no-

sprawnoœci¹. Mówi¹c ¿artobliwie, jeœli

ktoœ jest uznawany za pe³nosprawnego,

pewnie nie zosta³ dobrze przebadany.

Jak w takim razie pani zdaniem po-

winno przebiegaæ zatrudnienie osób

z niepe³nosprawnoœciami? Stereoty-

powo myœli siê przecie¿, ¿e miejsce

pracy traci na takim pracowniku.

Obserwujê stosunkowo nowy trend,

który siê nazywa „zatrudnienie wspoma-

gane”. Polska przyst¹pi³a do Europej-

skiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.

To idea powsta³a w kontrze do staroœwiec-

kiego modelu, w którym osobê niepe³no-

sprawn¹ trzeba wpychaæ na rynek pracy

na specjalnych zasadach. Nadal zreszt¹

forsuje to Pañstwowy Fundusz Rehabili-

tacji Osób Niepe³nosprawnych. Realizu-

je tzw. projekty zatrudnieniowe, w ramach

których osoba niepe³nosprawna przycho-

dzi do pracy. Ale kiedy koñczy siê pro-

jekt, owa osoba nie znajduje w tym sa-

mym miejscu sta³ego zatrudnienia.

Nie brzmi to sensownie.

Dlatego zwolennicy zatrudnienia wspo-

maganego proponuj¹, ¿eby systemowo

wspieraæ niepe³nosprawnych, by mogli po

prostu uczestniczyæ w otwartym rynku

pracy, by byli „zwyk³ymi pracownikami”.

Nawiasem mówi¹c, praca w zespole ma

swoje zalety spo³eczne zwi¹zane z innym

trendem – polityk¹ zarz¹dzania ró¿norod-

noœci¹, która jest odejœciem od polityki

zrównywania na zasadzie dostosowywa-

nia. Uczenia jakichœ mniejszoœci wspó³-

¿ycia z wiêkszoœci¹ w myœl zasady: my

siê uczymy od was, a wy uczcie siê od

nas. Niech nasza relacja bêdzie syme-

tryczna. Najbardziej upokarzaj¹ca w sto-

sunkach spo³ecznych jest w³aœnie relacja

niesymetryczna: „Popatrz, jaka jestem do-

bra. Jak ci du¿o dajê, jeszcze ciê pog³asz-

czê po g³ówce, zrobiê ci prezent, zaopie-

kujê siê tob¹. A ty? Od ciebie nic nie chcê,

bo co ty mo¿esz mi daæ?”. W polityce

zarz¹dzania ró¿norodnoœci¹ mówi siê:

„My nie chcemy dobroczynnoœci. My

chcemy symetrycznej relacji, partner-

stwa, a przede wszystkim szansy na part-

nerstwo”. Nie dlatego, ¿e wszyscy jeste-

œmy tacy sami, ale w³aœnie dlatego, ¿e

jesteœmy inni i dziêki temu mo¿emy

sobie nawzajem coœ daæ. �

W odniesieniu do informacji zamieszczonej w „Pulsie” nr 9/2022,
dotyczącej obowiązku zgłoszenia miejsca przechowywania dokumentacji medycznej,

informujemy, że wspomniany obowiązek

DOTYCZY WYŁĄCZNIE LEKARZY,
KTÓRZY ZAPRZESTALI PROWADZENIA INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ,

A NIE ZGŁOSILI TEGO IZBIE.

Obowiązek powstał w związku weryfikacją stanu jakości danych w Rejestrze Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą, przeprowadzoną przez Rządowe Centrum e-Zdrowia

w oparciu o status aktywności gospodarczej uwzględnionej w bazie REGON.
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Nagrodami Nobla w dziedzinie medycy-
ny zazwyczaj honorowano odkryw-
ców, których naukowa spuœcizna

pomog³a poznaæ procesy fizjologii lub toro-
wa³a drogê nowym metodom leczenia. Ten wa-

runek spe³niaj¹ w tym roku bez ¿adnych za-

strze¿eñ zwyciêzcy w dyscyplinie chemicznej.

Carolyn Bertozzi, Morten Meldal i Barry Shar-

ples opracowali narzêdzia ³¹czenia moleku³ za

pomoc¹ „klikniêæ”, co pobudzi³o badania nad

nowymi lekami. Porównanie ich metody do

budowania najbardziej wymyœlnych konstruk-

cji z klocków LEGO do pewnego stopnia j¹

trywializuje, ale we wspó³czesnej nauce trze-

ba uciekaæ siê do najprostszych odniesieñ, aby

z du¿o powa¿niejszym przes³aniem trafiæ do

opinii publicznej. Reakcje „chemii klikniêæ”

s¹ szybkie, wydajne i nie wytwarzaj¹ niepo-

¿¹danych produktów ubocznych, wiêc ideal-

nie nadaj¹ siê do budowania z³o¿onych cz¹-

steczek dla przemys³u farmaceutycznego oraz

mapowania DNA. Medycyna zrobi³a z nich

bardzo dobry u¿ytek, a wykorzystanie poten-

cja³u kolejnych zastosowañ jest wci¹¿ przed

nami.

Równie¿ polskie badania, przeprowadzone na

Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

docenione przez kapitu³ê nagrody z Harvar-

du przyznaniem anty-Nobla, maj¹ praktycz-

ne znaczenie. Wbrew utartym schematom

i rozbawieniu, jakie do tej pory towarzyszy-

³o tej nagrodzie, przyznawanej w poprzednich

latach np. za sposoby zwalczania karaluchów

w ³odziach podwodnych lub badania homosek-

sualnej nekrofilii wœród kaczek. Na tym tle wy-

ró¿nieni Ig-Noblem lekarze z Kliniki Chorób

Wewnêtrznych, Hematologii i Onkologii

WUM (w wiêkszoœci, gdy¿ g³ówny autor pra-

cy, dr hab. Emilian Snarski, od niedawna kie-

ruje Oddzia³em Hematologii w Szpitalu Uni-

wersyteckim w Zielonej Górze), to zupe³nie

inna liga. Jeszcze nie ta, w której graj¹ zdo-

bywcy rzeczywistych Nobli, otwieraj¹cy nam

CO O KONDYCJI WSPÓŁCZESNEJ NAUKI MÓWIĄ TEGOROCZNE NAGRODY NOBLA?

CZY ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, SKĄD POCHODZIMY I CO NAS ŁĄCZY Z PRZODKAMI,

MOŻE BYĆ PRZYDATNA DLA ROZWOJU MEDYCYNY?

oczy na najwiêksze zagadki biologii, ale k³a-

d¹c na szali praktyczny wymiar odkrycia, nie

mamy powodu do kompleksów.

Znaczenie naukowych wynalazków nale¿y

przecie¿ mierzyæ ich u¿ytecznoœci¹, a w bran-

¿y medycznej – korzyœciami dla pacjentów

w zakresie diagnostyki lub leczenia chorób.

Teoria ma znaczenie, ale o ile mniej satys-

fakcji dawa³aby praca badawcza, gdyby jej

wyniki nie wp³ywa³y na codzienne ¿ycie,

a konkretnie na poprawê wyników kuracji

rozmaitych schorzeñ. I tak jest w przypadku

tegorocznych Nobli i anty-Nobli. Opubliko-

wany dok³adnie rok temu w „Scientific Re-

ports” artyku³ zespo³u hematologów z WUM

dotyczy³ poprawy komfortu leczenia onko-

logicznego podczas przeszczepiania szpiku.

„To by³ pomys³ naszych studentów” – zdra-

dzi³ prof. Wies³aw Jêdrzejczak, d³ugoletni

szef kliniki, w rozmowie z Polsk¹ Agencj¹

Prasow¹, i za swoj¹ zas³ugê uzna³ fakt, ¿e nie

utr¹ci³ tego pomys³u. A chodzi³o o karmie-

nie pacjentów, którzy otrzymywali przed

przeszczepem lek melfalan, czêsto wywo³u-

j¹cy owrzodzenie œluzówki w jamie ustnej,

najzwyklejszymi lodami smakowymi. Trady-

cyjne kostki lodu oziêbiaj¹ce b³onê œluzow¹

pomaga³y, ale przecie¿ lody s¹ du¿o smacz-

niejsze! Badanie by³o randomizowane, a za-

tem zgodne ze standardem naukowym i ko-

rzyœæ z niego jest oczywista. Bynajmniej nie

przeœmiewcza, co za spraw¹ Polaków nada³o

nagrodzie Ig-Nobla powagi.

Nie musia³ o ni¹ zabiegaæ Svante Pääbo,

z wykszta³cenia genetyk, który znalaz³ dziêki

swoim prze³omowym badaniom odpowiedŸ na

pytanie, sk¹d pochodzimy i co nas ³¹czy z przod-

kami. Stworzy³ dziedzinê, o której zapewne s³y-

sza³o niewielu. Paleogenetyka siêga korzeniami

do wczesnego pochodzenia gatunku ludzkiego,

ale ze wzglêdu na drugi cz³on nazwy ma aspira-

cje wybiegaj¹ce w przysz³oœæ. Dla Komitetu

tekst PAWEŁ WALEWSKI

Autor jest publicystą

„Polityki”.

MEDYCZNE NOBLE
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Noblowskiego uhonoro-

wanie naukowca, który

w ostatnich latach prowa-

dzi³ prze³omowe badania

genomów wymar³ych ho-

mininów i rozszerzy³ nasz¹

wiedzê o ewolucji, by³o,

rzec mo¿na, oczywistoœci¹.

W uzasadnieniu napisano, ¿e pochodzenie cz³owieka zawsze

intrygowa³o ludzkoœæ. Co nas, Homo sapiens, ³¹czy i dzieli

z przodkami na Ziemi? „Dziêki swojej pracy Svante Pääbo

dokona³ czegoœ niemo¿liwego: zsekwencjonowa³ genom ne-

andertalczyka i denisowianina z epoki paleolitu. Nastêpnie

przeanalizowa³ pradawny przep³yw genów do wspó³czesno-

œci, udowadniaj¹c, ¿e ma to znaczenie i wp³yw na fizjologiê

ludzi, którzy ¿yj¹ obecnie” – przerzucenie mostu miêdzy prze-

sz³oœci¹ a wspó³czesn¹ nauk¹ okaza³o siê dla ekspertów war-

toœci¹ ponadczasow¹.

Svante Pääbo przez kilkadziesi¹t lat opracowywa³ nowe, wy-

rafinowane metody, by móc analizowaæ archaiczne DNA ne-

andertalczyków – najpierw

z mitochondriów z kawa³-

ka koœci sprzed 40 tys. lat,

a nastêpnie j¹der komórek.

Pierwsza sekwencja geno-

mu neandertalskiego (opi-

sana w „Science” 7 maja

2010 r.) pokaza³a, ¿e nean-

dertalczycy i Homo sapiens

krzy¿owali siê w okresie

wspó³istnienia. „Stale mnie

pytano o korzyœci, które

mog¹ siê wi¹zaæ z obecno-

œci¹ neandertalskiego DNA

w naszym genomie” – przy-

zna³ w 2014 r. w autobiogra-

ficznej ksi¹¿ce „Neanderthal

Man. In Search of Lost Ge-

nomes” (ukaza³a siê w Pol-

sce w t³umaczeniu Anny

Wawrzyñskiej, pt. „Nean-

dertalczyk. W poszukiwaniu

zaginionych genomów”).

„Choæ to ca³kiem rozs¹dne

pytanie, mia³em siê na bacz-

noœci, gdy na nie odpowia-

da³em. Obawia³em siê, ¿e

wielu pytaj¹cych zak³ada, ¿e

musi byæ coœ szczególnie po-

zytywnego w domieszce ne-

andertalskich genów, poniewa¿ wystêpuje ona u Europejczy-

ków i Azjatów, jak¿e chêtnie postrzegaj¹cych siê jako ludzie

uprzywilejowani wzglêdem populacji z innych stron œwiata”.

A jednak wyniki jego badañ maj¹ wymiar wspó³czesny, o któ-

ry tak wielu siê upomina³o. Chodzi zw³aszcza o funkcjono-

wanie ludzkiego uk³adu odpornoœciowego i jego naturalne

reakcje na p³yn¹ce z ze-

wn¹trz zagro¿enia dla orga-

nizmu. Wzajemne relacje

miêdzy neandertalczykami,

denisowianami i ludŸmi

¿yj¹cymi obecnie (u wspó³-

czesnych Europejczyków

1–4 proc. genomu pochodzi

w³aœnie z neandertalskiego) nie pozostaj¹ bez wp³ywu na fi-

zjologiê, a konkretnie np. na wydolnoœæ organizmu. Deniso-

wiañska wersja genu EPAS1 umo¿liwia Tybetañczykom prze-

trwanie na du¿ych wysokoœciach z niskim stê¿eniem tlenu,

a po neandertalczykach mamy sk³onnoœci do takich chorób

autoimmunologicznych jak toczeñ lub choroba Leœniowskie-

go-Crohna. Ale s¹ i dobre strony tego dziedzictwa – po nean-

dertalczykach mamy geny, które wp³ywaj¹ na nasz¹ odpowiedŸ

immunologiczn¹ na infekcje.

A zatem korzyœci¹ z docenionych przez Komitet Noblowski

badañ jest nie tylko pe³niejsze zrozumienie ewolucji, lecz

co najmniej kilka implikacji medycznych. To dowód, ¿e od-

daj¹c siê pracy naukowej

nawet nad staro¿ytnym

DNA, mo¿na przyczyniaæ

siê do postêpu wspó³cze-

snej nauki i pomagaæ w zro-

zumieniu nieodkrytych

jeszcze prawide³ fizjologii.

Z takim przes³aniem po-

winno byæ du¿o ³atwiej

przysz³ym noblistom prze-

kraczaæ próg laboratoriów

lub wystêpowaæ o granty na

prowadzenie badañ nauko-

wych. Tegoroczny laureat

nigdy nie ukrywa³, ¿e za-

nim uda³o mu siê uzyskaæ

3 mld nukleotydów, by od-

czytaæ ca³y antyczny ge-

nom, poniós³ kilka pora¿ek

i wysnu³ wiele b³êdnych

wniosków. Czy jednak one

nie s¹ elementem procesu

badawczego? Od 2016 r.

nie mieliœmy jednego lau-

reata Nobla w dziedzinie

medycyny, wiêc uhonoro-

wanie nim kogoœ, kto spaja

przesz³oœæ z przysz³oœci¹,

wyidealizowany obraz na-

ukowca z cz³owiekiem tar-

ganym w¹tpliwoœciami (Svante Pääbo otwarcie przyznaje siê

do swojego biseksualizmu), a tak¿e jest przedstawicielem

nauk doœæ odleg³ych od medycyny klinicznej i praktycznej

– to wybór tyle¿ nieoczywisty, co potwierdzaj¹cy ¿elazn¹

regu³ê, ¿e mo¿na liczyæ na sukces zawsze, kiedy swoj¹ pra-

cê traktuje siê jak hobby; pod jednym warunkiem wszak¿e:

trzeba siê jej oddaæ z pe³nym poœwiêceniem. �

Dla Komitetu Noblowskiego uhonorowanie

naukowca, który w ostatnich latach

prowadził przełomowe badania genomów

wymarłych homininów i rozszerzył naszą

wiedzę o ewolucji, było, rzec można,

oczywistością.

Svante Pääbo

Carolyn Bertozzi Morten Meldal

Barry Sharples
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Podstawê odpowiedzialnoœci karnej
za pope³nione b³êdy medyczne stanowi
kilka przepisów kodeksu karnego chro-

ni¹cych ¿ycie i zdrowie cz³owieka. W pierw-
szej kolejnoœci odnosz¹ siê one do czynów za-
bronionych, polegaj¹cych na spowodowaniu
œmierci lub uszczerbku na zdrowiu cz³owieka
– art. 155 k.k. mówi¹cy o nieumyœlnym spo-
wodowaniu œmierci, art. 156 §2 k.k. opisuj¹cy
nieumyœlny ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu cz³o-
wieka oraz art. 157 §3 przewiduj¹cy karê za
niezamierzone spowodowanie œredniego lub
lekkiego rozstroju zdrowia. We wszystkich
wymienionych sytuacjach odpowiedzialnoœæ
karna zale¿na jest od wyst¹pienia okreœlonego
skutku, sprowadzaj¹cego siê do œmierci orga-
nizmu lub wyrz¹dzenia ciê¿szego lub l¿ejsze-
go uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

Odpowiedzialnoœæ karna mo¿e byæ egzekwo-
wana równie¿ za sprowadzenie bezpoœrednie-
go niebezpieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia pa-
cjenta. Przestêpstwo z art. 160 k.k. dokonane
jest ju¿ w momencie powstania stanu powa¿-
nego zagro¿enia, niezale¿nie od tego, ¿e zosta-
³o w przysz³oœci odwrócone. B³êdy lecznicze
prowadz¹ce do pogorszenia stanu zdrowia cz³o-
wieka lub utrzymywania niebezpieczeñstwa,
mimo mo¿liwoœci jego (szybszego) odwróce-
nia, mog¹ byæ œcigane w³aœnie w oparciu o art.
160 k.k. W praktyce przepis ten bywa tak¿e
podstaw¹ odpowiedzialnoœci karnej lekarza,
gdy nie da siê ustaliæ (czêsto z powodu skom-
plikowanego obrazu medycznego danego przy-

NALEŻY ODRÓŻNIĆ SKUTKI DZIAŁANIA LEKARZA OD SPOSOBU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH. UMYŚLNE NARUSZANIE STANDARDÓW OSTROŻNOŚCI, NIEZALEŻNIE

OD BRAKU ZAMIARU WYRZĄDZENIA PACJENTOWI SZKODY, NIE POWINNO ZWALNIAĆ OD

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA  POPEŁNIONY BŁĄD W SYSTEMIE NO-FAULT.

padku), czy i w jakim zakresie konkretne dzia-

³ania lub zaniechania przyczynia³y siê do final-

nego skutku, np. œmierci pacjenta.

Ka¿de ze wspomnianych przestêpstw nieumyœl-

nych ma w k.k. swój umyœlny odpowiednik.

To oczywiste, ¿e odpowiadamy karnie równie¿

za zamierzony, czyli umyœlny, atak na zdrowie

i ¿ycie cz³owieka. W sytuacjach oko³oleczni-

czych najczêstsze i typowe s¹ jednak przypad-

ki nieumyœlnego – niezamierzonego – powo-

dowania zagro¿enia pacjenta.

Wydaje siê bezdyskusyjne, ¿e system no-fault,
wy³¹czaj¹cy odpowiedzialnoœæ karn¹ lekarza za

dopuszczenie siê b³êdu medycznego, mo¿e do-

tyczyæ wy³¹cznie nieumyœlnych, niezamierzo-

nych zaniechañ lub dzia³añ powoduj¹cych sku-

tek opisany w k.k. Jedn¹ z podstawowych

przes³anek zastosowania mechanizmu no-fault
powinna byæ nieumyœlnoœæ wyrz¹dzania szko-

dy, czy te¿ – w nomenklaturze prawa karnego

– nieumyœlne spowodowanie skutku, jak

w przypadku wskazanych wczeœniej art. 155,

156 §2, 157 §3 i 160 §3 k.k. Kwestia ta wyma-

ga jednak doprecyzowania.

Odpowiedzialnoœæ za skutek w prawie karnym

(za œmieræ, za uszczerbek na zdrowiu, za nie-

bezpieczeñstwo dla zdrowia lub ¿ycia) uzale¿-

niona jest od wykazania, ¿e sprawca pope³ni³

b³¹d w sztuce lub naruszy³ okreœlone proce-

dury i regu³y postêpowania w danej sytuacji,

których wykonanie lub wdro¿enie by³o jego

PRAWO
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Dr hab. Mikołaj Małecki – nauczyciel akademicki

w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego,

autor kilkuset publikacji poświęconych prawu

karnemu, twórca portalu i bloga „Dogmaty Karnisty”

obserwowanego przez ponad 64 tys. osób

obowi¹zkiem. Przes³ankê tê podaje art. 9 §2 k.k. – ogólny

przepis dotycz¹cy wszystkich przestêpstw nieumyœlnych.

Stanowi on, ¿e warunkiem przypisania sprawcy skutku jest

stwierdzenie niezachowania ostro¿noœci wymaganej w danych

okolicznoœciach.

Standardy ostro¿noœci wyznaczane s¹ przez rodzaj koniecz-

nych dzia³añ w zale¿noœci od sytuacji („dane” okolicznoœci),

kwalifikacje podmiotu zdatnego do wykonania okreœlonej

czynnoœci, u¿ywanych narzêdzi, sposobu przeprowadzenia

czynnoœci, w ramach których mo¿e zdarzyæ siê b³¹d leczni-

czy prowadz¹cy do niepo¿¹danego skutku.

Umyœlnoœæ lub nieumyœlnoœæ ze strony sprawcy mo¿e byæ

odnoszona zarówno do konkretnych decyzji w procesie lecz-

niczym, gdy lekarz dzia³a lub dopuszcza siê zaniechania,

jak i do finalnych skutków, które mog¹ nast¹piæ wraz z roz-

wojem sytuacji. Zale¿noœæ tê dobrze ilustruje nastêpuj¹ca

para pojêæ: diagnoza i prognoza. Diagnoza formu³owana

jest tu i teraz, w zwi¹zku z konkretn¹, ju¿ zastan¹ sytuacj¹;

prognoza wybiega w przysz³oœæ, ku temu, co mo¿e lub ma

nast¹piæ.

Odró¿nienie, o którym mowa, znane jest k.k., w przepisie

o nieumyœlnym wypadku drogowym. Art. 177 k.k. stanowi,

¿e odpowiada za nieumyœlny wypadek ten, kto powoduje

uszczerbek na zdrowiu cz³owieka, naruszaj¹c, chocia¿by nie-

umyœlnie, zasady bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym. Przepis

zak³ada wiêc, ¿e czym innym jest nieumyœlne powodowanie

wypadku (brak zamiaru odnoœnie do skutków wypadku), czym

innym jednak „chocia¿by nieumyœlnoœæ” odniesiona do za-

sad bezpieczeñstwa. Te ostatnie mog¹ byæ z³amane umyœlnie

albo nieumyœlnie przez kieruj¹cego pojazdem, który jad¹c

umyœlnie z ra¿¹co nadmiern¹ prêdkoœci¹, nie ma jednak

zamiaru zderzyæ siê z innym pojazdem.

Regulacja dotycz¹ca ruchu drogowego zachowuje sens na

gruncie b³êdów leczniczych. Podmiot udzielaj¹cy pacjentowi

pomocy mo¿e dzia³aæ oczywiœcie w pe³ni nieumyœlnie odno-

œnie do przewidywanych skutków zdarzenia. Nie ma zamiaru

spowodowaæ œmierci ani zagro¿enia dla zdrowia pacjenta. Robi

wszystko, co w jego mocy, by zapobiec niebezpieczeñstwu.

Odrêbn¹ spraw¹ jest jednak ustalenie, czy dzia³a³ nieumyœl-

nie równie¿ co do zasad ostro¿noœci, przestrzeganych tu

i teraz, gdy pe³ni³ dy¿ur i mia³ udzielaæ pomocy.

We wszystkich omawianych wypadkach lekarz odpowiada za

przestêpstwo nieumyœlne. Istnieje jednak ró¿nica miêdzy nie-

umyœlnym powodowaniem skutku w wyniku nieumyœlnego

naruszenia regu³ sztuki a nieumyœlnym powodowaniem skut-

ku w wyniku umyœlnego godzenia w zasady ostro¿noœci. Po-

s³u¿my siê skrajnym przyk³adem: lekarz znajduje siê w stanie

nietrzeŸwoœci na dy¿urze. W tym stanie przystêpuje do zabie-

gu. Nie ma zamiaru wyrz¹dziæ pacjentowi szkody. Chce mu

pomóc i skutek, jaki nast¹pi, bêdzie spowodowany nieumyœl-

nie. Jednak¿e fakt umyœlnego naruszenia zasad bezpieczeñ-

stwa (nietrzeŸwoœæ na dy¿urze) nie powinien wy³¹czaæ jego

odpowiedzialnoœci karnej za innego typu b³êdy pope³nione

w procesie leczenia.

Przes³ank¹ systemu no-fault powinno byæ zatem nie jedynie

dopuszczenie siê nieumyœlnego czynu zabronionego w rozu-

mieniu np. art. 155 czy 156 §2 k.k. (typologicznie), lecz tak¿e

nieumyœlnoœæ odniesiona do niezachowania ostro¿noœci, in-

nymi s³owy równie¿ nieumyœlnoœæ naruszenia standardu dzia-

³ania lekarza w momencie udzielania pomocy. Je¿eli lekarz

narusza zasady bezpieczeñstwa umyœlnie, jego dzia³anie nie

powinno byæ usprawiedliwiane.

Kryterium „ra¿¹cego b³êdu”, wykluczaj¹ce mechanizm no-
-fault, mog³oby zostaæ uzupe³nione o kryterium umyœlnego

(czy te¿ – dla spójnoœci terminologicznej – „ra¿¹cego”) naru-

szenia zasad ostro¿noœci zwi¹zanych ze standardem udziela-

nia œwiadczeñ zdrowotnych.  �
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USTAWA O MEDYCYNIE
LABORATORYJNEJ

Kompleksowe uregulowanie warunków
wykonywania czynnoœci z zakresu
medycyny laboratoryjnej, zasad wyko-

nywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, regu³
kontroli laboratoriów oraz norm dzia³ania samo-
rz¹du diagnostów laboratoryjnych – to cele pod-
pisanej  19 paŸdziernika 2022 r. przez prezydenta
ustawy o medycynie laboratoryjnej.*  Wejdzie ona
w ¿ycie w ci¹gu miesi¹ca od dnia og³oszenia
i zast¹pi dotychczas obowi¹zuj¹c¹ ustawê z 27
lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.*

W œwietle nowych przepisów tytu³ diagnosty
laboratoryjnego bêd¹ mog³y uzyskaæ wy³¹cznie
osoby, które ukoñczy³y studia wy¿sze na kierun-
ku analityka medyczna lub medycyna laborato-
ryjna. Uprawniony do samodzielnego wykony-
wania czynnoœci medycyny laboratoryjnej
w laboratorium bêdzie diagnosta laboratoryjny,
lekarz maj¹cy prawo wykonywania zawodu
i specjalizacjê I lub II stopnia w dziedzinie ana-
lityki, mikrobiologii lub diagnostyki laborato-
ryjnej, lekarz maj¹cy specjalizacjê II stopnia
w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lekarz
z tytu³em specjalisty w dziedzinie diagnostyki
laboratoryjnej lub mikrobiologii lekarskiej.

Diagnoœci laboratoryjni bêd¹ mieli mo¿li-
woœæ wykonywania zawodu w ramach regu-
lowanej ustaw¹ praktyki zawodowej. Ozna-
cza to w szczególnoœci, ¿e tytu³em diagnosty
laboratoryjnego pos³ugiwaæ mo¿e siê jedynie
osoba maj¹ca prawo wykonywania tego zawo-
du, którego szczegó³owy tryb otrzymania lub
uznania okreœla ustawa. Diagnosta laboratoryj-
ny powinien wykonywaæ swój zawód z nale-
¿yt¹ starannoœci¹, zgodnie z zasadami etyki za-
wodowej oraz z wykorzystaniem wskazañ

tekst FILIP NIEMCZYK – adwokat
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aktualnej wiedzy medycznej. W tym ostatnim

zakresie na diagnostów laboratoryjnych na³o-

¿ono obowi¹zek ustawicznego kszta³cenia, re-

alizowany przez doskonalenie zawodowe lub

szkolenie specjalizacyjne, który skorelowany

zosta³ z prawem do p³atnego urlopu szkolenio-

wego w wymiarze szeœciu dni w roku.

Nowa regulacja umo¿liwia osobom o innych

ni¿ wymienione kwalifikacjach wykonywanie

czynnoœci z zakresu medycyny laboratoryjnej

pod nadzorem diagnostów. Bêd¹ to w szcze-

gólnoœci ci, którzy posiadaj¹ tytu³ zawodowy

technika analityki medycznej, tytu³ zawodowy

licencjata uzyskany na kierunku analityka me-

dyczna, oraz osoby, które ukoñczy³y jednolite

studia magisterskie lub studia pierwszego i dru-

giego stopnia w zakresie biologii, biologii me-

dycznej, mikrobiologii lub biotechnologii.

Ustawa okreœla równie¿ kompetencje i sposób

dzia³ania Krajowej Rady Diagnostów Labora-

toryjnych, zakres uprawnieñ i obowi¹zków

zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji kierownika

laboratorium, zasady wizytacji laboratoriów,

a tak¿e zawiera przepisy umo¿liwiaj¹ce wyko-

nywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego

w formie jednoosobowej dzia³alnoœci gospodar-

czej jako indywidualna praktyka diagnosty la-

boratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów.

APEL ORL W GDAŃSKU

22 wrzeœnia 2022 r. ORL w Gdañsku wyst¹pi³a

z apelem* do prezesa Rady Ministrów i ministra

sprawiedliwoœci o niezw³oczne podwy¿szenie

wynagrodzenia bieg³ych lekarzy i lekarzy denty-

stów, którzy wydaj¹ opinie z dziedziny medycy-

ny na potrzeby postêpowañ cywilnych i karnych.

Autorzy apelu zwrócili uwagê, ¿e jedn¹

z g³ównych przyczyn deficytu specjalistów

MEDYCYNA LABORATORYJNA, FINANSOWANIE BIEGŁYCH SĄDOWYCH, ORZECZNICTWO

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – TO KWESTIE, KTÓRYCH

UREGULOWANIAMI PRAWNYMI ZAJMOWANO SIĘ W OSTATNICH TYGODNIACH.
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podejmuj¹cych siê wydawania opinii z dziedziny medycyny

dla s¹dów i prokuratur jest brak godziwego wynagrodzenia.

Aktualnie stawka podstawowa za godzinê pracy bieg³ego jest

niezwykle niska i wynosi od 22,90 do 32,39 z³ netto. Wy¿sza

jest w przypadku bieg³ych ze stopniem naukowym doktora

(45,63 z³), doktora habilitowanego (55,11 z³) i profesora (70,32

z³). Zdaniem ORL w Gdañsku ¿adna z tych kwot nie stanowi

realnej zap³aty za wysokospecjalistyczn¹ wiedzê lekarsk¹,

a czas poœwiêcony na wydanie opinii oznacza skrócenie cza-

su, który lekarz przeznacza na leczenie pacjentów.

Autorzy apelu postuluj¹ w zwi¹zku z tym pilne zwiêkszenie kwoty

wynagrodzenia bieg³ych o co najmniej 50 proc. Wnioski i postu-

laty zawarte w apelu s¹ w moim przekonaniu w pe³ni uzasadnio-

ne. W postêpowaniach cywilnych i karnych czas oczekiwania na

wydanie opinii z zakresu medycyny liczony jest w miesi¹cach,

a niejednokrotnie przekracza rok. Wp³ywa to znacz¹co na czas

trwania tych postêpowañ, a w rezultacie ogranicza prawo oby-

watela do s¹du i rozpoznania jego sprawy w rozs¹dnym termi-

nie. Niskie stawki powoduj¹ równie¿, ¿e w niektórych dziedzi-

nach trudno w ogóle znaleŸæ bieg³ego, który podejmie siê wydania

opinii, co dodatkowo wyd³u¿a czas trwania postêpowañ i gene-

ruje koszty dla stron, zwi¹zane chocia¿by z koniecznoœci¹ dojaz-

du na badanie lekarskie do odleg³ej miejscowoœci.

RPO PYTA O REFORMĘ SYSTEMU
ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rzecznik praw obywatelskich zwróci³ siê* do ministra rodziny

i polityki spo³ecznej o przekazanie informacji dotycz¹cej stanu

prac nad reform¹ systemu orzecznictwa oraz podanie terminu jej

zakoñczenia. W wyst¹pieniu zwróci³ uwagê, ¿e w Polsce funk-

cjonuje a¿ szeœæ systemów orzekania o niepe³nosprawnoœci,

w tym cztery ustalaj¹ce uprawnienia do œwiadczeñ rentowych

(w ramach ZUS, KRUS, MSWiA i MON), pi¹ty, który orzeka

o stopniu niepe³nosprawnoœci, i szósty – okreœlaj¹cy zakres po-

trzeb zwi¹zanych z kszta³ceniem specjalnym. Rezultatem jest ko-

niecznoœæ poddawania siê badaniom przez ró¿ne zespo³y orzecz-

nicze, które bior¹ pod uwagê ró¿ne aspekty stanu zdrowia. Dla

osób chorych wi¹¿e siê to z du¿ymi utrudnieniami, chocia¿by

w zakresie pozyskiwania i kompletowania dokumentacji medycz-

nej z przebiegu leczenia. Rzecznik zwraca przy tym uwagê,

¿e obowi¹zuj¹ce przepisy s¹ niejednokrotnie sprzeczne, dez-

orientuj¹ osoby z niepe³nosprawnoœciami i utrudniaj¹ im ko-

rzystanie ze swoich praw. Dodatkowym, istotnym aspektem

opisywanej sytuacji s¹ prognozy demograficzne dla naszego

kraju i zwi¹zana z nimi koniecznoœæ wprowadzenia rozwi¹-

zañ systemowych w zakresie opieki d³ugoterminowej.

Odpowiedzia³ rzecznikowi pe³nomocnik rz¹du ds. osób niepe³-

nosprawnych.* Wskaza³, ¿e stworzenie ogólnokrajowego, kom-

pleksowego systemu orzekania, skoncentrowanego w jednej

instytucji orzeczniczej, wymaga gruntownych zmian funkcjo-

nuj¹cego przez 20 lat systemu, w tym zmiany ponad 80 ustaw,

oraz wi¹¿e siê z ogromnymi wydatkami finansowymi dla pañ-

stwa. Niezbêdne reformy zostan¹ wobec tego podzielone na

etapy. Pierwszym bêdzie zmiana systemu orzekania o niepe³-

nosprawnoœci realizowanego przez powiatowe i wojewódzkie

zespo³y do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci. Drugi etap

zak³ada podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie no-

wego modelu orzekania opartego na dwóch stopniach niepe³-

nosprawnoœci, a tak¿e opracowanie i wdro¿enie nowych narzê-

dzi do oceny stopni niepe³nosprawnoœci u dzieci i doros³ych.

Trzeci etap prac polegaæ bêdzie na scaleniu i ujednoliceniu

systemu orzecznictwa pozarentowego, rentowego oraz dla

celów edukacyjnych w ramach jednego systemu orzekania

wraz z utworzeniem nowej struktury organów orzekaj¹cych.

Zakoñczenie pierwszego etapu przewidziane zosta³o na 1 stycz-

nia 2024 r. Czas realizacji pozosta³ych nie zosta³ okreœlony.

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY
O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o* o rozpoczêciu prac

nad nowelizacj¹ ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.*

Celem nowelizacji jest m.in. wprowadzenie zmian w termi-

nologii wykorzystanej w przepisach ustawy, która jest archa-

iczna i mo¿e przyczyniaæ siê do stygmatyzacji osób dotkniê-

tych zaburzeniami psychicznymi. Projekt przewiduje zmiany

w przepisach dotycz¹cych przed³u¿enia przez lekarza stoso-

wania przymusu bezpoœredniego w formie unieruchomienia

lub izolacji. Proponuje siê równie¿, aby pomieszczenia prze-

znaczone do obserwacji osoby unieruchomionej wyposa¿ano

w monitoring umo¿liwiaj¹cy sta³y nadzór nad tak¹ osob¹ oraz

kontrolê wykonania czynnoœci zwi¹zanych

z unieruchomieniem. Zaproponowano rów-

nie¿, aby w sprawach dotycz¹cych przyjê-

cia bez zgody lub wypisania ze szpitala psy-

chiatrycznego osoby przyjêtej bez zgody

uczestnikiem postêpowania z mocy prawa

by³ szpital psychiatryczny. �

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

* Zródła:`
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tekst
KAROLINA PODSIADŁY-GĘSIKOWSKA – adwokat
ALEKSANDRA POWIERŻA – radca prawny

Analiza przypadku
PRAWO

Pan R. zg³osi³ siê do centrum chi-
rurgii w J. z powodu utrzymuj¹-
cej siê opuchlizny lewej nogi.

Przeprowadzone badania ultrasonogra-
ficzne wykaza³y powiêkszenie wêz³ów
ch³onnych. Mimo zastosowania lecze-
nia przeciwzapalnego, podczas badania
kontrolnego nie stwierdzono poprawy
i skierowano pacjenta na badanie biop-
sji cienkoig³owej (BACC) wêz³a ch³on-
nego. Badanie zosta³o wykonane 30
czerwca 2013 r. przez lekarza specjali-
stê patologii K. w pracowni centrum
chirurgii.

2 lipca 2013 r. pacjent otrzyma³ wynik,
który wskazywa³ na obecnoœæ podejrza-
nych komórek. Zalecono zatem pobra-
nie ca³ego wêz³a ch³onnego do badania
histopatologicznego. Zabieg wykonano
13 lipca.

24 lipca 2013 r. pan R. otrzyma³ pierwsz¹
korektê wyniku badania z 2 lipca, w któ-
rej poprawiono jedynie miejsce pobra-
nia biopsji, tj. z pachy na pachwinê.
Natomiast druga korekta dotyczy³a
charakteru znalezionych komórek.
Stwierdzono, ¿e w badanym materiale

TEMAT BŁĘDÓW MEDYCZNYCH POWRACA

NICZYM BUMERANG.  NA PEWNO WIECIE, ŻE DO

ZANIEDBAŃ W PROCESIE LECZENIA MOŻE DOJŚĆ

PRAKTYCZNIE NA KAŻDYM ETAPIE: PODCZAS BADAŃ,

W TRAKCIE ORDYNACJI LECZENIA, ZE WZGLĘDU

NA ZŁĄ ORGANIZACJĘ PLACÓWKI. CZYTAJĄC NASZ CYKL,

ZAPEWNE JUŻ ZORIENTOWALIŚCIE SIĘ, ŻE PACJENCI

ZGŁASZAJĄ ROSZCZENIA W ZWIĄZKU  Z BŁĘDAMI

POPEŁNIONYMI W CAŁYM PROCESIE LECZENIA.

DZIŚ CHCEMY WAM PRZYBLIŻYĆ PRZYPADEK ROSZCZENIA

DOTYCZĄCEGO BŁĘDU DIAGNOSTYCZNEGO.

nie znaleziono komórek nowotworo-

wych, tylko przewlek³y, odczynowy stan

zapalny. Korekta trafi³a do pacjenta do-

piero po zabiegu resekcji wêz³a ch³on-

nego. Badanie wyciêtego wêz³a ch³on-

nego potwierdzi³o przewlek³y stan

zapalny.

W tych okolicznoœciach pe³nomocnik

pana R. zg³osi³ zdarzenie do ubezpie-

czyciela centrum chirurgii w J. Stwier-

dzi³, ¿e wydanie nieprawid³owego wy-

niku badania histopatologicznego

przez placówkê wyczerpa³o znamiona

b³êdu diagnostycznego. Na podstawie

tego wyniku podjêto bowiem decyzjê

o pobraniu wêz³a ch³onnego, co po

uzyskaniu korekty wyniku badania hi-

stopatologicznego okaza³o siê niepo-

trzebne. W ocenie pe³nomocnika

z powodu braku wêz³ów ch³onnych

u pacjenta dosz³o do niewydolnoœci

uk³adu limfatycznego z wtórnym

obrzêkiem limfatycznym koñczyny

dolnej lewej. Od czasu zabiegu ko-

nieczne sta³o siê noszenie uciskowej

poñczochy, systematyczne wykony-

wanie automasa¿u oraz spanie z koñ-

czyn¹ górn¹ lekko uniesion¹.

www.prawniklekarza.pl
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nia patologicznego, poniewa¿ tylko w wyniku tego badania

mo¿na dokonaæ pe³nego rozpoznania.

Wyst¹pienie istotnego obrzêku ch³onnego lewej koñczyny

dolnej (w dokumentacji brak adnotacji o tym problemie, poza

jednym wpisem dotycz¹cym obrzêku obu goleni) mo¿na wi¹-

zaæ ze zmianami zapalnymi, które powsta³y jeszcze przed

zabiegiem i doprowadzi³y do powiêkszenia wêz³a lub s¹

powik³aniami po powsta³ym po zabiegu stanie zapalnym

miejscowo.

Reasumuj¹c, uznano, ¿e postêpowanie lekarza i placówki

medycznej by³o prawid³owe, bez wp³ywu na wyst¹pienie

powik³añ. Wobec tego ubezpieczyciel odmówi³ wyp³aty œwiad-

czenia na rzecz roszcz¹cego.

Pytanie redakcji: Co jest najczêstsz¹ przyczyn¹ wyst¹pienia

b³êdu diagnostycznego?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: W naszej opinii niestaran-

nie przeprowadzony wywiad z pacjentem. Czêstym zanie-

dbaniem ze strony lekarzy jest w tym przypadku tak¿e po-

stawienie diagnozy bez badania fizykalnego. Warto w tym

miejscu wskazaæ wyrok  S¹du Najwy¿szego z 1 kwietnia

2008 r. (sygn. akt IV K 381/07): „Trudno sobie w ogóle wy-
obraziæ sytuacjê, w której badanie fizykalne nie jest poprze-
dzone wywiadem i to wywiadem nie »byle jakim«, lecz ta-
kim, w którym lekarz docieka przebiegu i objawów zg³aszanej
choroby oraz chorób przebytych, bowiem tylko taki wywiad
wrêcz warunkuje poprawnoœæ diagnozy i zastosowanie
nastêpnie w³aœciwej terapii”. �

W celu ustalenia, czy dosz³o do b³êdu diagnostycznego, ubez-

pieczyciel zasiêgn¹³ opinii medycznej lekarza specjalisty

z zakresu chirurgii onkologicznej. Orzecznik wskaza³, ¿e

powiêkszenie wêz³ów ch³onnych pachwin powstaje z trzech

zasadniczych powodów:

1. przerzutów raka,

2. nowotworów wêz³ów ch³onnych (ch³oniaków),

3. przewlek³ych zmian zapalnych.

Prawid³owe postêpowanie w takich przypadkach polega na

wykonaniu BACC wêz³a w celu wykluczenia przerzutów raka

(w przypadku stwierdzenia przerzutu brak wskazañ do biop-

sji ca³ego wêz³a). Po wykluczeniu przerzutu kolejny etap sta-

nowi pobranie do badania histopatologicznego ca³ego wêz³a

ch³onnego, gdy¿ jest to niezbêdne do odró¿nienia nowotworu

wêz³a (ch³oniaka) od stanu zapalnego.

Pobranie do badania pojedynczego wêz³a z pachwiny mo¿e

byæ przyczyn¹ niewielkiego, okresowego obrzêku koñczyny.

Nie jest to jednak zmiana o du¿ym i d³ugotrwa³ym nasileniu,

a co wiêcej ustêpuje samoistnie po kilku tygodniach. W pa-

chwinie wystêpuje od kilku do kilkunastu wêz³ów ch³onnych

i dopiero ca³kowite ich wyciêcie mo¿e byæ przyczyn¹ znacz-

nego trwa³ego obrzêku ch³onnego.

Podobna sytuacja mo¿e wyst¹piæ w przypadku zmian nowo-

tworowych w wêz³ach. Czasami dochodzi do samoistnego

obrzêku ch³onnego koñczyny w przebiegu zmian zapalnych

wêz³ów powoduj¹cych niedro¿noœæ naczyñ ch³onnych.

Argumentuj¹c zasadnoœæ swojego stanowiska, opiniuj¹cy

wskaza³, ¿e badanie cytologiczne z wêz³a ch³onnego wykaza-

³o podejrzane zmiany, które kwalifikowa³y do wyciêcia wêz³a

ch³onnego, powiêkszonego do 45 mm, do klasycznego bada-
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L ekarz oskar¿any o pope³nienie b³êdu w sztuce to woda
na m³yn dla œrodków masowego przekazu. I choæ sam
materia³ z pozoru powinien byæ wywa¿ony, wystar-

czy spojrzeæ na wywo³ywane przez niego komentarze, choæ-
by pod pierwszym z brzegu artyku³em dotycz¹cym œmierci
pacjentki, w tym przypadku z Jarocina:

„To nie szpital, to umieralnia! Strach tam trafiæ... Lekarze za-
miast leczyæ i siê interesowaæ pacjentem, pierdz¹ w sto³ki
i jacy to oni wielce zmêczeni dy¿urni. ̄ al pl i tyle na temat!!!”.

„Powinien mieæ zakaz wykonywania do¿ywotnio swojego za-
wodu. Tak ciê¿ko by³o zrobiæ, zleciæ podstawowe badania. To
siê w g³owie nie mieœci!!!”.

„Musi ponieœæ odpowiedni¹ karê, ¿ycia kobiecie nie wróci,
ale nie mo¿e czuæ siê bezkarny!!!”.

Temat noœny, g³oœny. Jednak wykorzystywanie emocji

w celu zwiêkszenia zainteresowania odbiorców tytu³em praso-

wym czy ogl¹dalnoœci stacji jest moralnie dwuznaczne

i niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. W apelu OIL czy-

tamy: „Zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej, sformu³owa-
nymi w takich dokumentach jak Kodeks Etyki Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich, dziennikarz powinien »informowaæ opi-

WOBEC ZANIEPOKOJENIA, JAKIE WZBUDZA W ŚRODOWISKU LEKARSKIM POZBAWIONY

OBIEKTYWIZMU SPOSÓB PREZENTOWANIA PRZEZ MEDIA W POLSCE SPORÓW M.IN.

NA LINII PACJENT – LEKARZ, OIL W WARSZAWIE Z INICJATYWY RZECZNIK PRAW LEKARZA

MONIKI POTOCKIEJ WYSTĄPIŁA Z APELEM DO PRZEDSTAWICIELI CZWARTEJ WŁADZY

O ZACHOWANIE ETOSU PRACY, ETYKI I WARSZTATU DZIENNIKARSKIEGO.

niê publiczn¹ w sposób zrównowa¿ony i dok³adny, tak by odbior-
ca móg³ odró¿niæ fakty od przypuszczeñ i plotek«. Powinien rów-
nie¿ »prezentowaæ fakty we w³aœciwym kontekœcie i opieraæ siê
na wiarygodnych i mo¿liwie wielostronnych Ÿród³ach«”.

Obecnie przyjmowana przez media narracja stawia lekarzy

w roli winnych, przedstawiaj¹ one bowiem jedynie relacje pa-

cjentów i ich pe³nomocników oraz bliskich. Bazowanie na sil-

nych emocjach i prostych schematach oraz prezentowanie

daleko posuniêtych opinii w miejsce rzetelnej informacji pro-

wadzi do przek³amywania obrazu oraz manipulowania opini¹

publiczn¹. Efektem jest nara¿enie lekarza na hejt i zniewagê

ze strony spo³eczeñstwa. To tak¿e przyzwalanie na wydawa-

nie wyroku bez prawa do obrony.

Zachowanie obiektywizmu wynikaj¹cego z zasad etyki dzienni-

karskiej w du¿ym stopniu wp³ynie na wykluczenie z dyskusji

publicznej negatywnych i obraŸliwych okreœleñ, takich jak: „bia³a

mafia”, „mordercy w bia³ych rêkawiczkach”, „konowa³y” etc.
Publikuj¹c swój apel, Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie li-

czy na zrozumienie i wspó³pracê przedstawicieli mediów inter-

netowych, prasy i telewizji w trosce o poszanowanie i godnoœæ

zawodu lekarza w dobrze pojêtym interesie spo³ecznym. �

tekst KAMILA HOSZCZ-KOMAR

– Za niedopuszczalny uwa¿amy brak w dyskusji medialnej dotycz¹cej sporów g³osu przedstawicieli

œrodowiska lekarskiego. Cytowanie naszych wypowiedzi uwa¿amy za element konieczny i gwaranta

bezstronnoœci, jak¹ powinni wykazaæ siê dziennikarze. Brak obiektywizmu mediów w ww. zakresie

jest wysoce szkodliwy nie tylko dla tego konkretnego lekarza, ale tak¿e dla ca³ego œrodowiska,

prowadz¹c do pog³êbienia ostracyzmu spo³ecznego, z jakim coraz czêœciej mierz¹ siê lekarze

– uwa¿a Monika Potocka, rzecznik praw lekarza.F
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Jaros³aw Kaczyñski mówi o obronie korporacyjnych inte-
resów i o tym, ¿e m³odzi lekarze, którzy przejêli w³adzê
w samorz¹dzie, s¹ zaniepokojeni wizj¹ znacz¹co wiêk-

szej liczby lekarzy, co spowoduje, ¿e ich zarobki nie bêd¹
rosn¹æ tak szybko.

Tok myœlenia – a w ka¿dym razie mówienia – lidera Zjedno-
czonej Prawicy opiera siê na przekonaniu, ¿e wystarczy kilka
lat, mo¿e dekada, zapewniania nie dziesiêciu, ale wrêcz kil-
kunastu tysiêcy miejsc na pierwszym roku studiów lekarskich,
by polska ochrona zdrowia ros³a w si³ê, a kadrom medycz-
nym ¿y³o siê mniej dostatnio (prezes Kaczyñski nawet nie
ukrywa, ¿e jednym z celów operacji „uczelnia medyczna
w ka¿dym powiecie” jest zmniejszenie presji p³acowej). Kal-
kulacja ta nie uwzglêdnia przynajmniej trzech czynników, któ-
rych wp³ywem na ostateczn¹ liczbê lekarzy w Polsce w per-
spektywie kilkunastu lat powinni pilnie zaj¹æ siê specjaliœci
od socjologii i demografii zawodów medycznych.

Pierwszy czynnik jest oczywisty: ju¿ w tej chwili wysoka œred-
nia wieku w zawodach lekarskich. Zanim roczniki „czarnkowe”
(spiritus movens operacji otwierania kierunków lekarskich wszê-

dzie, gdzie to tylko mo¿liwe, jest bowiem minister edukacji

i nauki Przemys³aw Czarnek, choæ jego wspó³dzia³anie z resor-

tem zdrowia w tej sprawie mo¿na uznaæ za wzorcowe) wejd¹ na

rynek pracy, minie minimum 10–11 lat. W tym czasie luka poko-

leniowa bêdzie siê coraz bardziej rozwieraæ. Dlaczego?

Przes¹dziæ o tym mo¿e czynnik drugi, czyli feminizacja zawo-

dów lekarskich. Wystarczy spojrzeæ na dane publikowane na

stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. W m³odszych rocznikach

kobiety stanowi¹ blisko dwie trzecie lekarzy posiadaj¹cych

PWZ. We wszystkich jest ich wiêcej, choæ w starszych roczni-

kach ró¿nica siêga raczej kilkunastu, maksymalnie 20 proc. To

bêdzie mieæ konsekwencje ju¿ za kilkanaœcie lat, gdy wiek

emerytalny zaczn¹ osi¹gaæ dzisiejsi piêædziesiêciolatkowie.

Nawet jeœli wiadomo, ¿e kobiety lekarki pracuj¹ statystycznie

d³u¿ej ni¿ ich rówieœniczki w innych zawodach i przejœcie na

emeryturê najczêœciej ³¹cz¹ z dalsz¹ aktywnoœci¹ zawodow¹,

ju¿ z raportu opublikowanego kilka dobrych lat temu przez oœro-

dek analiz NIL wynika³o, ¿e równoczeœnie du¿o wczeœniej ni¿

mê¿czyŸni kobiety rezygnuj¹ z aktywnoœci zawodowej w pe³-

nym wymiarze, znacz¹co redukuj¹c swój czas pracy.

Do tego dochodzi czynnik trzeci. Lekarze pracuj¹ jak d³ugo

siê da, bo czuj¹ misjê, bo chc¹ wykonywaæ swój zawód, bo

nie potrafi¹ „nie byæ lekarzem”. Ale robi¹ to w tej chwili rów-

nie¿ dlatego, ¿e nie staæ ich, by nie zarabiaæ. Emerytury wy-

pracowane przez obecnych lekarzy-seniorów s¹ stosunkowo

lub ra¿¹co niskie, praca w poradniach, a nawet na oddzia³ach

szpitalnych jest nie tylko wyborem (nie umniejszaj¹c znacze-

nia pobudek), ale wrêcz koniecznoœci¹. Jednak do wieku eme-

rytalnego nieuchronnie, w perspektywie lat kilkunastu, gdy

na rynek pracy zacznie wchodziæ „wy¿ czarnkowy”, zaczn¹

siê zbli¿aæ roczniki, których dochody osi¹gane w okresie ka-

riery zawodowej, nawet jeœli nieca³ej, neutralizuj¹ czynnik nie-

satysfakcjonuj¹cej wysokoœci emerytury z ZUS (¿e pozosta-

nie ona niska, jest wiêcej ni¿ mo¿liwe, skoro zdecydowana

wiêkszoœæ lekarzy pracuje na kontraktach, op³acaj¹c sk³adki

w minimalnej wysokoœci).

Opisanie konsekwencji zmian demograficznych i kulturowych

oraz ich wp³ywu na przysz³oœæ zawodów lekarskich mo¿e za-

j¹æ ca³e tomy. Warto by³oby zdawaæ sobie sprawê, ¿e przy-

sz³oœæ mo¿e wygl¹daæ zupe³nie inaczej, ni¿ kreœl¹ j¹ w tej

chwili politycy. �

#Sprawdzam

tekst MAŁGORZATA SOLECKA

SYSTEM

PREZES PIS W POŁOWIE PAŹDZIERNIKA OSKARŻYŁ WŁADZE SAMORZĄDU LEKARSKIEGO

O CHĘĆ BLOKOWANIA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA ZAWODU PRZEZ ABSOLWENTÓW

NOWO OTWARTYCH KIERUNKÓW LEKARSKICH, KTÓRE WYRASTAJĄ JAK GRZYBY

PO DESZCZU I NADAL BĘDĄ POWSTAWAĆ. TO POKŁOSIE LISTU, JAKI PREZES NRL

SKIEROWAŁ DO OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH, DOTYCZĄCEGO PRZYGOTOWANIA

PROCEDUR WERYFIKACJI WIEDZY LEKARZY KOŃCZĄCYCH UCZELNIE NIEDAJĄCE

RĘKOJMI WŁAŚCIWEGO POZIOMU KSZTAŁCENIA, NP. POSIADAJĄCE NEGATYWNĄ

OCENĘ PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ.
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 O efektach Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy

pisa³a wiêkszoœæ mediów medycznych. Relacje ze zjazdu zna-

leŸæ mo¿na by³o m.in. w „Rynku Zdrowia”, „Medycynie Prak-

tycznej”, „Pulsie Medycyny”, Termedia.pl i Cowzdrowiu.pl.

musia³by jeszcze przyj¹æ procedurê antymobbingow¹. Dla za-

pewnienia sta³oœci spe³niania standardów o odnowienie cer-

tyfikatu bêdzie trzeba wyst¹piæ co 2–3 lata” – wyjaœnia³ na

³amach „Polityki Zdrowotnej”.

 „Medycyna Praktyczna” opisa³a natomiast opublikowa-

ny z inicjatywy rzecznik praw lekarza Moniki Potockiej apel

do przedstawicieli czwartej w³adzy: „Okrêgowa Izba Lekar-

ska w Warszawie w trosce o poszanowanie i godnoœæ zawodu

lekarza apeluje do przedstawicieli mediów internetowych, pra-

sy oraz telewizji o zachowanie obiektywizmu w prezentowa-

niu tematów zwi¹zanych ze sporami miêdzy pacjentami czy

te¿ rzecznikiem praw pacjenta a œrodowiskiem lekarskim,

w szczególnoœci dotycz¹cymi wyst¹pienia b³êdu medycznego”.

„Koncepcja opieki stomatologicznej refundowanej przez NFZ

jest niezgodna z koncepcj¹ nowoczesnego leczenia stomatolo-

gicznego. Stomatolodzy alarmuj¹ i wzywaj¹ resort do zmian,

ale nie maj¹ takiej si³y przebicia, jak kardiolodzy wykonuj¹cy

procedury ratuj¹ce ¿ycie lub lekarze rodzinni mog¹cy zagroziæ

zamkniêciem gabinetów. Nic nie osi¹gniemy, jeœli ubierzemy

siê na czarno i podpalimy pod Sejmem fotel dentystyczny” – to

z kolei opublikowane na portalu Ofeminin.pl s³owa Dariusza

Paluszka, wiceprezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-

wie, pochodz¹ce z ksi¹¿ki „Kana³. Co mówi¹ dentyœci, kiedy

nie trzymaj¹ jêzyka za zêbami” Agnieszki Fiedorowicz.

 Cz³onek Prezydium ORL w Warszawie, ginekolog Micha³

Gontkiewicz, w TVN24 komentowa³ wejœcie w ¿ycie obo-

wi¹zku wpisywania do Systemu Informacji Medycznej infor-

macji o ci¹¿y pacjentki, czyli tzw. rejestru ci¹¿. – Od roku

spadek liczby ci¹¿ widaæ go³ym okiem. Mo¿e nie na porodów-

ce w P³oñsku, gdzie liczba porodów utrzymuje siê na sta³ym

poziomie, ale w prywatnym gabinecie zauwa¿am du¿y spa-

dek. Kobiety boj¹ siê zostawaæ matkami z ró¿nych wzglêdów.

Strach przed rejestrem jest jednym z nich – stwierdzi³.

MEDIA

opracowanie MICHAŁ NIEPYTALSKI

W  ETERZEW  ETERZE
TAK ZWANY REJESTR CIĄŻ, WYNIKI WYBORÓW PREZESA ORL W WARSZAWIE,

SYTUACJA KADROWA W OCHRONIE ZDROWIA I JAKOŚĆ OPIEKI MEDYCZNEJ,

A TAKŻE MEDIALNY WIZERUNEK LEKARZY W OCZACH DZIENNIKARZY I POLITYKÓW

– TO GŁÓWNE KWESTIE, W JAKICH W OSTATNIM MIESIĄCU NASI

PRZEDSTAWICIELE ZABIERALI GŁOS.

 W jednym z pierwszych wywiadów po wyborze na stano-

wisko prezesa ORL w Warszawie Piotr Pawliszak mówi³

o walce z mobbingiem w ochronie zdrowia. „Opracowaliœmy

schemat postêpowania antymobbingowego dla pracowników

biura izby. Chcia³bym, aby by³ on punktem wyjœcia do two-

rzenia w³asnych polityk antymobbingowych przez placówki

medyczne, a w I kwartale 2023 r. zamierzam wprowadziæ

opart¹ na tym dokumencie certyfikacjê szpitali pod has³em

»Szpital bez mobbingu«. Je¿eli akcja przyjmie siê na terenie

dzia³ania naszej izby, bêdziemy proponowali pozosta³ym

izbom, aby skorzysta³y z wypracowanych przez nas wzorców

i wdra¿a³y je w podmiotach leczniczych na swoim terenie. Cer-

tyfikacja by³aby prowadzona za zgod¹ dyrekcji, w pierwszym

kroku na podstawie ankiety, któr¹ bêdziemy rozsy³aæ do wszyst-

kich pracowników medycznych. Kolejnym krokiem bêd¹ szko-

lenia dla kadry zarz¹dzaj¹cej i dla lekarzy. Na koniec szpital

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 11/2022 (331)34  



 Dr Gontkiewicz wypowiada³ siê tak¿e na antenie tej stacji

w reporta¿u poruszaj¹cym problem „ubóstwa menstruacyjne-

go” i dostêpnoœci œrodków higieny intymnej: – Lekarz doda-

je, ¿e wci¹¿ zdarza siê, i¿ dziewczynka nie mówi rodzicom

o tym, ¿e zaczê³a miesi¹czkowaæ, a œrodki higieniczne kupuje

we w³asnym zakresie. – Zazwyczaj te najtañsze, z du¿¹ iloœci¹

wybielacza w bawe³nie. Ale nie mo¿e sobie pozwoliæ na zakup

wk³adek miêdzy miesi¹czkami albo nawet nie wie, ¿e powinna

je nosiæ. Noszenie wk³adek niskiej jakoœci diametralnie zwiêk-

sza liczbê infekcji –  mówi dr Gontkiewicz.

 Serwis Prawo.pl pyta³ prezesa ORL w Warszawie o przy-

czyny niewielkiej liczby lekarzy chêtnych do obejmowania

placówek na wsiach i w ma³ych miastach. „Wsie to mniejsza

liczba placówek, brak wysokospecjalistycznych oœrodków,

a wiêc tak¿e mniejsze szanse na rozwój zawodowy. (…) S¹-

dzê, ¿e nie bez znaczenia s¹ tak¿e wzglêdy osobiste. Uczelnie

medyczne znajduj¹ siê w du¿ych miastach. Okres studiów przy-

nosi nowe przyjaŸnie, a tak¿e zwi¹zki. Tym sposobem tworz¹

siê równie¿ silne wiêzi z danym miastem” – stwierdzi³ Piotr

Pawliszak.

 „Rynek Zdrowia” natomiast poprosi³ prezesa ORL o re-

akcjê na s³owa Jaros³awa Kaczyñskiego, który zarzuci³ le-

karzom przetrzymywanie w poczekalniach pacjentów wy-

magaj¹cych natychmiastowej pomocy. „Sugestia, ¿e lekarze

œwiadomie, bo tak zrozumia³em tê wypowiedŸ, skazuj¹ pa-

cjentów na d³ugie oczekiwanie w kolejce, nara¿aj¹ ich na

utratê zdrowia, podwa¿a zaufanie do zawodu lekarza. A to

zaufanie jest niezbêdne do komunikacji z pacjentem i jego

skutecznego leczenia. Z ró¿nych badañ wynika, ¿e zawód leka-

rza jest jednym z najbardziej powa¿anych zawodów (72 proc.

respondentów odpowiedzia³o, ¿e darzy ten zawód du¿ym

i bardzo du¿ym powa¿aniem), natomiast pos³owie na Sejm pla-

suj¹ siê na czwartym miejscu od koñca (na poziomie 19 proc.)”

– zauwa¿y³ Piotr Pawliszak. �
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HARMONOGRAM ZAJÊÆ
Terminy i tematy wyk³adów, które planowane s¹ w dalszym ci¹gu I semestru roku akademickiego 2022/2023:

8.11.22 r., godz. 11.00 „COVID-19 – epidemia globalna” – dr Piotr Wasilewski

22.11.22 r., godz. 11.00 „Fake news – jak nawigowaæ w g¹szczu medycznych informacji” – prof. dr hab. Jaros³aw Pinkas

6.12.22 r., godz. 11.00 „Wybrane aspekty operacji wojskowych poza granicami kraju widziane oczami uczestnika” – p³k rez. Leszek Laszczak

14.12.22 r., godz. 10.00 Spotkanie przedœwi¹teczne (termin przeniesiony z 13 grudnia)

10.01.23 r., godz. 11.00 „Podró¿e Fryderyka Chopina po Polsce i Europie” – Marita Juares

24.01.23 r., godz. 11.00 „Czym jest dziedziczenie ustawowe, czym testamentowe, czym zaœ jest wydziedziczenie” – adw. Jerzy Krzywicki

7.02.23 r., godz. 11.00 „Zdrowie publiczne – wspó³czesne wyzwania spo³eczne” – prof. dr hab. Alfred Owoc

Rozpoczê³y siê zajêcia na basenie i w sali gimnastycznej, planowane s¹ ponadto wyjœcia do teatrów, muzeów oraz wycieczki.

Zachêcamy do œledzenia informacji na ten temat na stronie internetowej: izba-lekarska.pl w zak³adce LUTW „Nestor”

Udzia³ w zajêciach LUTW „Nestor” tylko dla osób zarejestrowanych.

W zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ chêtnych i wyczerpaniem siê miejsc na zajêcia organizowane przez LUTW „Nestor”

OIL w Warszawie zdecydowa³a o tymczasowym zakoñczeniu zapisów. Ich wznowienie mo¿e nast¹piæ w póŸniejszym czasie.

Lekarski Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Nestor”

W razie pytañ prosimy o kontakt z izb¹ pod numerem tel.: 22-542-83-55.

Inauguracja roku akademickiego
LUTW „Nestor”

WYKŁAD „IDEA, POWSTANIE,

ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ

UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO

WIEKU” WYGŁOSZONY PRZEZ

PROF. WALDEMARA WIERZBĘ,

DYREKTORA CSK MSWIA

W WARSZAWIE, UŚWIETNIŁ

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

DZIAŁALNOŚCI LEKARSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO

WIEKU „NESTOR”.

W inauguracyjnym spotkaniu w Okrêgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 4 paŸdziernika wziêli udzia³ s³uchacze uni-
wersytetu i przedstawiciele zespo³u dzia³aj¹cego przy ORL w Warszawie, którzy powo³ali uniwersytet do ¿ycia.
Oprócz nich przybyli znakomici goœcie: prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak, który dokona³ immatrykulacji

uczestnicz¹cych w inauguracji s³uchaczy, rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong oraz prezes Towarzystwa Lekarskiego War-
szawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz. Pieœñ „Gaudeamus igitur” odœpiewana zosta³a przez prof. Iwonê Kowalkowsk¹ z Akademii
Muzycznej w Poznaniu. �

IZBA DLA LEKARZY
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Wyjazd szkoleniowo-integracyjny, zorganizowany przez nasz¹ izbê dla leka-
rzy dopiero wchodz¹cych na drogê zawodow¹, by³ nie tylko szans¹ na
nawi¹zanie nowych znajomoœci. M³odzi adepci sztuki medycznej mieli

okazjê zapoznaæ siê bli¿ej z ide¹ samorz¹du lekarskiego, a przedstawiciele izby
– us³yszeæ, czego potrzeba m³odym i z jakimi problemami siê borykaj¹, stawiaj¹c
pierwsze kroki w zawodzie. �

Kick off meeting ’22
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Podczas 4. Kongresu „Zdrowie Polaków”, który odby³
siê 17 i 18 paŸdziernika w Warszawie, przedstawiciele
naszego samorz¹du prowadzili dyskusje poœwiêcone

dwóm kluczowym dla ochrony zdrowia problemom – odpo-
wiedzialnoœci za b³êdy medyczne i transformacji cyfrowej.

Jeden z najgorêtszych tematów zwi¹zanych z ustawodaw-
stwem medycznym, czyli tzw. system no-fault, przenosz¹cy
ciê¿ar rozwi¹zywania problemów wynikaj¹cych z b³êdów
medycznych z penalizacji na system odszkodowañ, sta³ siê
tematem panelu dyskusyjnego przeprowadzonego z udzia³em
prezesa ORL w Warszawie Piotra Pawliszaka. W dyskusji
„System no-fault – wyzwanie spo³eczne” wziêli ponadto udzia³
Robert Mo³dach, Ewa Mojs, Tomasz M³ynarski i Miko³aj
Ma³ecki, a poprowadzi³ j¹ Micha³ Niepytalski. – Wiemy, ¿e do

oko³o 90 proc. zdarzeñ medycznych dochodzi w wyniku b³êd-

nego planowania œwiadczeñ, b³êdów systemowych, a nie b³ê-

dów pojedynczej osoby, co pokazuje, ¿e sprawiedliwe jest „od-

piêcie” od tych przypadków procedury karnej – wyjaœnia³
prezes Piotr Pawliszak.

Natomiast panel dyskusyjny „Transformacja cyfrowa ochro-
ny zdrowia a interes spo³eczny” poprowadzi³ wiceprezes ORL
w Warszawie Tomasz Imiela. W dyskusji uczestniczyli: Mi-
cha³ Gontkiewicz, Stanis³aw Iwañczak, Romuald Krajewski,
Maria Libura, Ma³gorzata £odyga, Maciej Malenda, Artur
Olesch i Magdalena W³adysiuk. S³owo wstêpne wyg³osi³a
Maria Libura, kierowniczka Zak³adu Dydaktyki i Symulacji
Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmiñsko-
-Mazurskiego w Olsztynie oraz cz³onkini Zespo³u ds. Studiów
Strategicznych OIL w Warszawie.  – Cyfryzacja ochrony zdro-

wia to potê¿ne narzêdzie, ale na pewno nie jest cudown¹ pi-

gu³k¹, która rozwi¹¿e wszystkie problemy – ostrzega³a eks-
pertka.

Przedstawicielka naszej izby, cz³onkini ORL w Warszawie
Olga Rostkowska, wyg³osi³a wyk³ad „Jab³ko z wieczora…
medycyna stylu ¿ycia w praktyce”, w którym zwróci³a uwagê
na wspó³czesne wyzwania zdrowotne zwi¹zane w³aœnie ze
stylem ¿ycia w Polsce, takie jak cukrzyca, choroby uk³adu

OIL w Warszawie

kr¹¿enia, oty³oœæ i nowotwory, oraz na fakt, ¿e profesjonalne
pokierowanie samoopiek¹ pacjentów mo¿e wp³yn¹æ na reduk-
cjê czynników ryzyka.

Tegoroczny Kongres „Zdrowie Polaków” jest wspóln¹ inicja-
tyw¹ Fundacji „Po pierwsze zdrowie”, Komitetu Nauk Kli-
nicznych PAN, Rady G³ównej Instytutów Badawczych, Œwia-
towego Centrum S³uchu IFPS, Instytutu Narz¹dów Zmys³ów
oraz Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Przewodnicz¹cym
rady programowej kongresu jest prof. Henryk Skar¿yñski. �

OIL w Warszawie
na Kongresie „Zdrowie Polaków”
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W II Konkursie Fotograficznym dla Lekarzy i Leka-
rzy Dentystów wziê³o udzia³ 25 autorów, nade-
s³ano 78 prac. Do wyboru by³y dwie kategorie te-

matyczne: „Moje miasto” i temat dowolny. Poziom artystycz-
ny i techniczny zdjêæ by³ bardzo wysoki, a jury w sk³adzie:
Bo¿ena Hoffman-Golañska (przewodnicz¹ca), W³odzimierz
Cerañski i Ireneusz Graff, mia³o trudny wybór.

W kategorii „Moje miasto” I miejsce zajê³a Monika Szym-

czakowska, II – Maciej Kulicki, III – Jan Gietka.

Natomiast w kategorii temat dowolny I miejsce przyznano
Dariuszowi Osiakowi, II – Dariuszowi Hankiewiczowi,
a III – Micha³owi Marcowi.

Galeria fotografii konkursowych znajduje siê na stronie OIL
w Warszawie, w zak³adce Komisji ds. Kultury.

Rozstrzygniêto tak¿e konkurs literacki. 10 paŸdziernika
2022 r. Komisja ds. Kultury ORL w Warszawie wy³oni³a

IZBA DLA LEKARZY

laureatów dorocznego Konkursu Literackiego „O z³ote pió-
ro Asklepiosa” pt. „Mistrz – uczeñ w medycynie”.

Komisja konkursowa w sk³adzie: Bo¿ena Hoffman-Golañska
(przewodnicz¹ca), Majka ¯ywicka-Luckner i Krzysztof
Schreyer, oceni³a nades³ane prace pod wzglêdem merytorycz-
nym, brano pod uwagê zgodnoœæ z tematem. Od strony for-
malnej zwrócono uwagê na walory estetyczne i stylistyczne,
charakterystyczne dla mowy wi¹zanej.

W dziedzinie poezji I miejsca nie przyznano. II miejsce zajê³a
Katarzyna Wierzbicka, za wiersz „Takiego pamiêtam”,
ex aequo z Mateuszem Materni¹, autorem „Wiedzy w wa-
zonie ¿ycia”. III miejsce przypad³o Natalii Szejko za pracê
„Najwiêkszym nauczycielem jest cisza”. Wyró¿niono Kata-

rzynê Mañkê-Malarê, autorkê „Recepty”.
 
W dziedzinie prozy przyznano jedn¹ nagrodê, któr¹ uhonoro-
wano Mateusza Materniê, autora „Wszystko zaczê³o siê
w momencie narodzin”. �

Konkursy – fotograficzny i literacki

I nagroda w kategorii „Moje miasto” – Monika Szymczakowska
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Najlepsi sportowcy wœród lekarzy
naszej izby zostali wy³onieni
przez Komisjê ds. Sportu.

W wyniku rozstrzygniêcia konkursu OIL
Sport Mistrz nagrodê pieniê¿n¹ w wyso-
koœci 2 tys. z³ otrzymali:

Marcin Bek – wielokrotnie stawa³ na po-
dium ogólnopolskich zawodów snooke-
rowych, uczestnik rozgrywek Top 16 Pol-
skiej Ligi Snookera, w 2022 r. powo³any
do polskiej kadry narodowej seniorów na
snookerowe mistrzostwa Europy.

Andrzej Bernatowicz – specjalista cho-
rób wewnêtrznych, medycyny rodzinnej
oraz tenisista ziemny i sto³owy, a tak¿e
zawodnik squasha. Wielokrotny mistrz
Polski lekarzy, medalista krajowych
Igrzysk Lekarskich i Œwiatowych Igrzysk
Zawodów Medycznych oraz medalista
niemedycznych zawodów w tenisie sto-
³owym w kategorii 50 plus.

Micha³ Jaszczur – specjalista po³o¿nic-
twa i ginekologii oraz lekkoatleta, wielo-
krotny z³oty, srebrny i br¹zowy medali-
sta zawodów rangi lekarskich mistrzostw
Polski w biegach sprinterskich. W prze-
sz³oœci wspó³pracowa³ z polsk¹ kadr¹
w boksie i taekwondo.

Robert Niewiedzia³a – medalista krajo-
wych i miêdzynarodowych zawodów
w biegu na orientacjê oraz lekarskich
zawodów w biegach górskich i d³ugody-
stansowych. W przesz³oœci cz³onek repre-
zentacji Polski juniorów i m³odzie¿ow-
ców w biegach na orientacjê. �

OIL
Sport
Mistrz
– laureaci
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Topozornie nieistotny gest w obliczu
wszechogarniaj¹cej œmierci i nie-
pewnoœci losu. Jednak w³aœnie

dziêki niemu po kapitulacji III Rzeszy rozsiani
po Polsce i œwiecie warszawscy studenci bêd¹
mogli uzyskaæ potwierdzenie zaliczenia ostat-
niego egzaminu i oficjalnie do³¹czyæ do grona
medyków. Troska o ten zeszyt tak¿e wiele mówi
o Wiktorze Grzywo-D¹browskim, wieloletnim
kierowniku Zak³adu Medycyny S¹dowej, dwu-
krotnym dziekanie Wydzia³u Lekarskiego UW,
za³o¿ycielu i prezesie Polskiego Towarzystwa
Medycyny S¹dowej, który mimo licznych osi¹-
gniêæ naukowych i sukcesów,2 opinii nie tylko
wybitnego pedagoga, ale i naukowca, by³ nie-
zwykle skromnym, pracowitym cz³owiekiem
oraz aktywnym spo³ecznikiem.

Opowiadaj¹c o dziejach medycyny s¹dowej
w Warszawie, nie sposób nie wspomnieæ o Wik-
torze Grzywo-D¹browskim. A mówi¹c o nim,
milczeæ o niej. I choæ Grzywo-D¹browski nie
jest rodowitym warszawiakiem, on i warszaw-
ska medycyna s¹dowa tworz¹ nierozerwaln¹
ca³oœæ, jedno bez drugiego nie istnieje. Prze-
œledŸmy zatem historiê profesora, która zaczy-
na siê w czasach, kiedy Polski nie by³o na ma-
pach Europy.

ROSYJSKI „PASZPORT”

I PROSEKTOR ŁODZI

Pod rz¹dami tytularnego króla Polski, wielkie-
go ksiêcia Finlandii, cesarza i samodzier¿cy

16 IX LEBIEDOWSKI JAN (ZAL).1 TAKIMI SŁOWAMI W ROKU AKADEMICKIM 1938/1939

PROF. GRZYWO-DĄBROWSKI ZACZYNA SWÓJ OSTATNI WPIS DO PRZEDWOJENNEGO

ZESZYTU EGZAMINACYJNEGO. SKRUPULATNIE NOTUJE NAZWISKA, DATY, WYNIK

EGZAMINU, A NIERZADKO PYTANIA. EGZAMIN Z MEDYCYNY SĄDOWEJ JEST OSTATNIM

NA DRODZE PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU

WARSZAWSKIEGO. POLSKĘ I ŚWIAT OGARNIA WOJENNA POŻOGA, ALE PROFESOR

KONTYNUUJE ZAPISKI. UDAJĄC SIĘ NA TUŁACZKĘ PO UPADKU POWSTANIA

WARSZAWSKIEGO, W TORBIE Z RZECZAMI OSOBISTYMI ZNAJDZIE MIEJSCE

NA SWÓJ OSTATNI ZESZYT...

Rosji Miko³aja II u schy³ku lata 1885 r., 15
sierpnia, na pó³nocny wschód od Charkowa, w
Zadoñsku nad Donem, przychodzi na œwiat
Wiktor Grzywo-D¹browski. Wychowuje siê
z siostr¹ Mari¹ i bratem Walerianem w inteli-
genckim domu Kazimierza i Stanis³awy. Niewie-
le wiemy o jego m³odych latach, ale w 1904 r.
rozpoczyna studia medyczne na Cesarskim Uni-
wersytecie Warszawskim, który opuszcza
w 1905.3 Kontynuuje naukê na Wydziale Le-
karskim Uniwersytetu Jagielloñskiego, któr¹
z powodzeniem koñczy w 1911 r. z tytu³em dok-
tora wszech nauk lekarskich. Podczas studiów
poznaje prof. Leona Wachholza, który na kra-
kowskiej uczelni tworzy prê¿nie dzia³aj¹cy
Zak³ad Medycyny S¹dowej, zyskuj¹cy coraz
wiêkszy presti¿ na arenie miêdzynarodowej.

Po studiach Grzywo-D¹browski rozpoczyna
karierê lekarsk¹, pracuj¹c m.in. jako prosektor
i kierownik Pracowni Histopatologicznej s³yn-
nego Szpitala dla Psychicznie Chorych w Ko-
chanówce, a tak¿e jako prosektor miasta £odzi.

BRZYDKA SIOSTRA

I CZUŁY OJCIEC

Nie wiadomo, czy Grzywo-D¹browski pla-
nowa³ spleœæ swój los z Warszaw¹, jednak
przypieczêtowuje ten zwi¹zek, obejmuj¹c
w 1917 r. stanowisko prosektora Szpitala Dzie-
ci¹tka Jezus oraz przyjmuj¹c posadê lekarza s¹-
dowego przy S¹dzie Okrêgowym w Warszawie.
Cztery lata po uruchomieniu polskojêzycznego

tekst KAMILA HOSZCZ-KOMAR

F
o

t.
 K

. 
B

a
rt

y
ze

l

NA PRZESTRZENI LAT

www.miesiecznik-puls.org.pl – nr 11/2022 (331)42  



Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 1919, powo³ana zosta-
je Katedra i Zak³ad Medycyny S¹dowej, a zaledwie rok póŸ-
niej Grzywo-D¹browski obejmuje jej kierownictwo.

W tym czasie historia warszawskiej medycyny s¹dowej nabie-
ra tempa, a z biegiem lat pod czujnym okiem Grzywo-D¹brow-
skiego warszawski oœrodek staje siê jednym z najwa¿niejszych
w kraju. Dawne pomieszczenia Zak³adu Medycyny S¹dowej

Cesarskiego UW szybko zostaj¹ zaanektowane na potrzeby
rozrastaj¹cych siê zak³adów anatomii opisowej oraz patolo-
gicznej, a Grzywo-D¹browski i jego pracownicy staj¹ przed
wyzwaniem zorganizowania nowego zak³adu. Od podstaw,
gdy¿ – jak notuje profesor – nie maj¹ „literalnie nic, ani po-

mieszczenia, ani mebli, ani inwentarza”. Pierwszy wybór pada
na ma³y budynek przy ul. Cha³ubiñskiego, tzw. zwierzêtarniê,
znajduj¹cy siê na ty³ach gmachu Collegium Anatomicum. �
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Zeszyt egzaminacyjny Wiktora Grzywo-Dąbrowskiego (Medycyna Sądowa)

Gmach Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie, przy ul. Oczki
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Do dyspozycji maj¹ cztery ma³e pomieszczenia:
„(…) w jednym z nich zosta³a urz¹dzona sala sek-

cyjna, mieszcz¹ca dwa sto³y, w drugim zrobiono

trupiarniê, najmniejszy pokoik przeznaczono na

kancelariê, gabinet kierownika, pracowniê,

czwarty na koniec stanowi³ mieszkanie woŸnego.

W takich warunkach pracowaliœmy oko³o dwóch

lat. Ciasno by³o okropnie, podczas æwiczeñ sek-

cyjnych, skupiaj¹cych jednoczeœnie 20 osób, led-

wie mo¿na by³o siê poruszaæ, ocierano siê lite-

ralnie o siebie ³okciami. W miesi¹cach letnich by³o

tak gor¹co, ¿e nieraz zdarza³y siê przypadki

omdleñ; nadmieniê, ¿e w salce nie by³o najmniej-

szej wentylacji. Drzwi oddzielaj¹ce trupiarniê od

sali sekcyjnej i gabinetu znajdowa³y siê w tym sa-

mym korytarzyku, d³ugoœci piêciu kroków, wobec

tego w lecie, gdy zw³oki prawie zawsze by³y

w stanie silnego rozk³adu, straszny zaduch prze-

nika³ »zak³ad«, a zdarza³o siê, ¿e w trupiarni, nie

posiadaj¹cej ch³odni ani piwnic, rozk³adaj¹ce siê

zw³oki le¿a³y po kilka dni”.

Medycyna s¹dowa, brzydka siostra, któr¹ najchêtniej cho-
wa siê w piwnicach i rzadko wspomina, trafi³a jednak na
czu³ego opiekuna, który nie zasypia gruszek w popiele. Ju¿
w 1921 r. powstaj¹ plany nowego zak³adu medycyny s¹do-
wej i rozpoczyna siê zbiórka funduszy.

OD PIWNICY AŻ PO DACH,
NIECH RADOŚNIE ROŚNIE GMACH

Jeszcze w tym samym roku pod okiem architekta Tadeusza Zie-
liñskiego budowlañcy kopi¹ fundamenty przy ul. Oczki 1.
Prace koñcz¹ siê w 1929 r. Budynek utrzymany jest
w stylu neoklasycznym. Ca³y zak³ad ma centralne ogrzewanie,
kanalizacjê, elektryczne oœwietlenie i bie¿¹c¹ wodê. Piwnice
przeznacza siê na ch³odniê, oziêbian¹ kwasem wêglowym, po-
dzielon¹ na 12 boksów z mo¿liwoœci¹ zmiany temperatury.
Szybko okazuje siê, ¿e z powodu stale zwiêkszaj¹cej siê liczby
nadsy³anych zw³ok ch³odnia nowego ZMS jest zbyt ma³a.

W nowym budynku znajduj¹ swoje miejsce tak¿e pokoje
do obmywania i ubierania zw³ok oraz pokój do przecho-
wywania trumien. Na parterze od frontu mieœci siê dzia³
chemii s¹dowej i fotografii kryminalnej, czyli podlegaj¹cy
Ministerstwu Sprawiedliwoœci Instytut Ekspertyz S¹do-
wych. Obie sale sekcyjne w zak³adzie zostaj¹ wy³o¿one
bia³ymi kaflami do wysokoœci 1,43 m, a pod³oga terakot¹.
Wysokoœæ sal zapewnia du¿o œwiat³a i powietrza, dzia³a
elektryczna wentylacja wyci¹gowa, jest umywalnia z go-
r¹c¹ i zimn¹ wod¹. Pracownicy dostaj¹ do dyspozycji
³¹cznie piêæ skanalizowanych granitowo-marmurowych
sto³ów. Osobny ci¹g komunikacyjny ³¹czy sale z ch³odni¹
w celu przewo¿enia zw³ok. Znajduj¹ siê tu tak¿e: kaplica,
izba do wystawiania zw³ok osób o nieustalonej to¿samoœci
w celu rozpoznania, sala æwiczeñ dla studentów, pracow-
nie asystentów, gabinet kierownika, muzeum, biblioteka,
specjalna pracownia do badania dowodów rzeczowych oraz

ciemnia fotograficzna. W budynku s¹ te¿ pomieszczenia
gospodarcze dla s³u¿by, mieszkania portiera, woŸnych, asy-
stentów oraz kierownika, ³azienki, toalety.

Sala wyk³adowa „zbudowana amfiteatralnie mo¿e pomieœciæ

200 studentów. Zaopatrzona jest w skanalizowany stó³ sek-

cyjny, co pozwala na wykonywanie sekcji na wyk³adzie, i po-

siada du¿y aparat projekcyjny systemu Zeissa, umo¿liwiaj¹cy

demonstrowanie preparatów anatomicznych, mikroskopowych

i przezroczy. Zaciemnienie sali odbywa siê za pomoc¹ zas³on

wprawianych w ruch przez motorek elektryczny lub za pomoc¹

rêcznych korb w przypadku jego awarii. Sala wyk³adowa po-

siada po³¹czenie z ch³odni¹ za pomoc¹ windy, co umo¿liwia

szybkie dostarczenie zw³ok”. Ca³y teren zak³adu otoczony jest
du¿ym ogrodem z drzewami, krzewami oraz kwietnikami
i klombami. Ty³ zak³adu chroni mur, a przód ogrodzony jest
¿elaznym p³otem.

SĘDZIOWIE, POLICJANCI
I… OGLĄDACZE ZWŁOK

Choæ warunki pracy zmieniaj¹ siê o 180 st., „bior¹c pod uwa-

gê ró¿norodnoœæ zadañ zak³adu oraz iloœæ bie¿¹cej roboty

– wspomina profesor – zarówno personel wy¿szy (kierownik, czte-

rech asystentów lekarzy, rysownik), jak i ni¿szy jest zbyt szczup³y,

przede wszystkim zaœ odczuwa siê brak stanowiska prosektora”.

Ale Grzywo-D¹browski to cz³owiek czynu. W budynku przy ul.
Oczki kszta³ci kolejne roczniki studentów medycyny oraz pra-
wa, przeprowadza sekcje s¹dowo-lekarskie i sanitarno-policyj-
ne, wykonuje ekspertyzy, prowadzi wyk³ady dla pracowników
wymiaru sprawiedliwoœci, urzêdników Policji Pañstwowej, sê-
dziów œledczych, akuszerek, a tak¿e dla ogl¹daczy zw³ok. Choæ
w 1959 r. zawód ten zniknie bezpowrotnie, w owym czasie ma
siê bardzo dobrze. Ogl¹dacze musz¹ z³o¿yæ przysiêgê i zali-
czyæ pañstwowy egzamin. Powinni dotrzeæ na miejsce w 24
godz., a tak¿e upewniæ siê, ¿e w promieniu 4 km nie ma ¿adnego
lekarza, który potwierdzi³by zgon. A¿ dwie trzecie kart zgonów
na terenach wiejskich wystawiaj¹ przedstawiciele tej profesji.

�
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W swoich licznych publikacjach, m.in. w du¿ej monografii
„Badanie zw³ok i miejsca, gdzie by³y one znalezione”, Grzy-
wo-D¹browski k³adzie ogromny nacisk na prawid³owe zabez-
pieczanie miejsc, dowodów poszlakowych, narzêdzi zbrodni
etc. Przeprowadza dog³êbn¹ analizê wielu przypadków œledztw
i wykazuje b³êdy w postêpowaniu mog¹ce spowodowaæ nie-
odnalezienie sprawcy lub skazanie niewinnego. Dziêki stoso-
waniu nowoczesnych metod przyczynia siê do rozwoju me-
dycyny s¹dowej oraz kryminalistyki.

NIEZŁOMNY

Nad prê¿nie rozwijaj¹cy siê Zak³ad Medycyny S¹dowej
w Warszawie nadci¹gaj¹ ciemne wojenne chmury. Grzywo-D¹-
browski rozpoczyna tajne nauczanie pod nazw¹ Kursy dla pro-
sektorów i ogl¹daczy zw³ok. Dziêki nim kolejnych 40 przed-
wojennych studentów medycyny trafia do zeszytu profesora.
Ponure lata okupacji niemieckiej przekreœl¹ trud i wysi³ek, któ-
ry w³o¿y³ w organizacjê i wyposa¿enie zak³adu. Apogeum znisz-
czenia nast¹pi podczas Powstania Warszawskiego, kiedy po¿ar
poch³onie wiêksz¹ czêœæ budynku, ocaleje jedynie sala sekcyj-
na i nieliczne pomieszczenia na parterze. Po upadku Powstania
Grzywo-D¹browski opuszcza Warszawê. Jednak powraca na-
tychmiast po wyzwoleniu miasta i rozpoczyna mozoln¹ odbu-
dowê swojego dzie³a. Mieszka nad zak³adem, aby nadzorowaæ
wszystkie prace. Dziêki swoim staraniom oraz pomocy studen-
tów budynek ponownie zostaje oddany do u¿ytku w 1947 r.
Profesor od pocz¹tku zbiera pomoce naukowe, ksi¹¿ki, czaso-
pisma i zbiory muzealne, gdy¿ materia³y zgromadzone przez
niego w okresie miêdzywojennym zginê³y wraz z zak³adow¹
bibliotek¹. Czêœæ zostaje odnaleziona po wojnie na Œl¹sku.

Prof. Grzywo-D¹browski kieruje bibliotek¹ Akademii Me-
dycznej oraz prowadzi prace ekshumacyjne w podwarszaw-
skich Palmirach. Musi stawiæ czo³a powojennym realiom Pol-
ski Ludowej. W 1948 r. staje na czele komisji bieg³ych
badaj¹cej przyczyny œmierci pp³k. Lucjana Za³êskiego, wiêŸ-
nia G³ównego Zarz¹du Informacji Wojska Polskiego. W grud-

niu biegli wydaj¹ opiniê, ¿e œmieræ oficera nast¹pi³a w wyni-
ku obra¿eñ odniesionych podczas przes³uchañ. Profesor móg³
ponieœæ powa¿ne konsekwencje, jednak gdy rok póŸniej pra-
cownicy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego dostar-
czaj¹ kolejne cia³o – Jana Rodowicza ps. „Anoda”,4 odmawia
podpisana przed³o¿onego przez funkcjonariuszy protoko³u
sekcji. Bez ich wiedzy przeprowadza w nocy oglêdziny zw³ok,
lecz tym razem nie decyduje siê na wydanie oficjalnej opinii.
Stanowisko kierownika Zak³adu Medycyny S¹dowej AM
piastuje do 1962 r., kiedy odchodzi na zas³u¿on¹ emeryturê.

PS 28 marca 1952 r. prof. Wiktor Grzywo-D¹browski zape³-
ni³ ostatnie miejsce w swoim przedwojennym zeszycie egza-
minacyjnym wpisem nr 1759. �

1 Jan Jerzy Lebiedowski, ¿o³nierz AK ps. „Adam Sosna”, uczestnik-

-weteran Powstania Warszawskiego, lekarz batalionu w stopniu podcho-

r¹¿ego plutonowego, absolwent Wydzia³u Medycyny UW z 1938 r.

2 Za³o¿yciel i redaktor „Czasopisma S¹dowo-Lekarskiego”, cz³onek

honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny i Kryminologii, Polskiego

Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne-

go, wspó³za³o¿yciel i cz³onek Francuskiego Towarzystwa Medycyny

S¹dowej, autor ponad 200 publikacji z dziedziny medycyny s¹dowej,

kryminalistyki, psychiatrii i in., a tak¿e piêciu wydañ podrêcznika medy-

cyny s¹dowej; odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawaler-

skim i Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

3 W 1905 r. pod has³em walki o polski uniwersytet zosta³ og³oszony

bojkot rosyjskiej uczelni. Udzia³ Polaków wœród studiuj¹cych w Warsza-

wie spad³ poni¿ej 10 proc., a wiêkszoœæ dotychczasowych studentów

wyjecha³a do innych uniwersytetów. Cesarski Uniwersytet przetrwa³ do

7 lipca 1915 r. (Ÿród³o: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/historia-uw/).

4 Okolicznoœci œmierci Jana Rodowicza „Anody” do dziœ pozostaj¹ niewyja-

œnione. Istnieje kilka hipotez. Oficjalna wersja MBP mówi o œmierci samo-

bójczej. W latach 90. przeprowadzono oficjalne œledztwo, po³¹czone z eks-

humacj¹, jednak nie uda³o siê ustaliæ przyczyny œmierci Jana Rodowicza.

Artyku³ powsta³ z udzia³em i pomoc¹ pracowników

Muzeum Historii Medycyny WUM.

Wszystkie cytaty pochodz¹ z opracowania: Wiktor Grzywo-

-D¹browski, Zak³ad Medycyny S¹dowej UW

Prof. Grzywo-Dąbrowski z pracownikami
podczas odbudowy gmachu Zakładu Medycyny SądowejSala wykładowa w gmachu ZMS przy ul. Oczki
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„UKAZAŁA SIĘ I HUSARYA, A NAD NIĄ CHMURA SKRZYDEŁ I STERCZĄCY W GÓRĘ LAS

WŁÓCZNI, ZDOBNYCH W ZŁOTAWE KITAJKI I W DŁUGIE ZIELONO-CZARNE PROPORCE (…)

NA WIDOK ICH SPOKOJU, POWAGI I SPRAWNOŚCI AŻ ŁZY RADOSNE UKAZAŁY SIĘ

W OCZACH PANA SKRZETUSKIEGO”.* ZE SPECJALISTĄ KARDIOLOGIEM,

DR. HAB. N. MED. WOJCIECHEM WĄSKIEM, PROFESOREM UNIWERSYTETU

RZESZOWSKIEGO, ROZMAWIAMY O LICENTIA POETICA, HUSARSKICH SKRZYDŁACH

W POPKULTURZE, PRAWDZIE HISTORYCZNEJ I MIŁOŚCI DO KONI.

O byciu rycerzem snuje fantazje

wielu ch³opców, potem przychodzi

doros³oœæ i marzenia chowaj¹ na

dno szafy. Panu jednak uda³o siê

marzenie spe³niæ. Czy taka by³a

motywacja wst¹pienia do grupy

rekonstrukcyjnej?

bsolutnie nie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
moja droga do bycia husarzem
wiod³a przez koñski grzbiet.

Konie?

Od dziecka jeŸdzi³em konno, uczestniczy-
³em w ma³o znacz¹cych, ale emocjonuj¹-
cych lokalnych zawodach skokowych.
Udawa³o mi siê to dziêki œwietnym lu-
dziom, których po drodze spotyka³em, ta-
kim jak Krzysztof Szmidt z E³ku, piêknej
miejscowoœci mazurskiej. Tych hubertusów
nigdy nie zapomnê. Moje zaanga¿owanie
w œwiat rekonstrukcji nast¹pi³o póŸniej.

Nie ka¿dy koniarz trafia do grup

rekonstrukcyjnych. Pañska droga

jest nietypowa. Zatem, jaka by³a?

Jazda konna otwiera wiele mo¿liwoœci,
zw³aszcza gdy posiadamy ju¿ w³asne
konie. Do rekonstrukcji historycznych
wprowadzi³ mnie mój przyjaciel, kowal
podkuwacz, znany szeroko w gronie
husarzy Jacek Styrna, który po pracy
przy koniach zwyk³ wieczorami ubieraæ

Husarz od sercaHusarz od serca

rozmawia KAMILA HOSZCZ-KOMAR
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siê w szlachecki strój i pokazywaæ piêk-
no minionej epoki. Jacek wielokrotnie
przekonywa³ mnie do je¿d¿enia „po
szlachecku”, argumentuj¹c m.in. nik³y-
mi szansami na sukces w sporcie i nie-
potrzebnym stresem zwi¹zanym z zawo-
dami. Mawia³ czêsto: – ChodŸ do nas,

nawet jak coœ nie wyjdzie, czy siê po-

mylisz, nikt nie zauwa¿y, piêkno stroju

historycznego przykuwa uwagê odbior-

ców. Jacek wprowadzi³ mnie do Rycer-
stwa Ziemi Sandomierskiej.

Stefanem Czarneckim mog¹ zostaæ

tylko wybrañcy?

W owym czasie do grupy rekonstruk-
cyjnej nie przyjmowano „z ulicy”. I dziœ
w okresie próbnym sprawdza siê, czy
kandydat spe³nia niezbêdne warunki,
kto on zacz. Przygl¹da siê jego zacho-
waniu, czy jest opanowany, czy nie tra-
ci zimnej krwi, czy znosi trudy, czy po-
trafi byæ na czas, czy ma swojego konia,
czy potrafi go przetransportowaæ. Wie-
le elementów sk³ada siê na ocenê, wiêc
wejœcie do grupy nie jest oczywiste.

Dragonia, jazda kozacka, petyhorcy,

jazda lekka – prekursorzy póŸniej-

szych u³anów. Tyle mo¿liwoœci.

Dlaczego akurat husaria?

Dobre pytanie! Powiem tak: poci¹ga³a
mnie jazda lekka, nie planowa³em re-
konstruowania husarii, bo uwa¿a³em, ¿e
to niezwykle trudna rola. Ale gdy przy-
jêto mnie do grupy sandomierskiej, tak¹
rolê mi przydzielono, bazuj¹c na moich
dotychczasowych umiejêtnoœciach jeŸ-
dzieckich i szermierczych. Pierwsze za-
mówienie dobrze skrojonego ¿upana,
w³aœciwej szabli, napierœnika typu ani-
ma sta³o siê mo¿liwe dziêki przyjaŸni
z nie¿yj¹cym ju¿ znanym polskim ko-
stiumologiem Paw³em Grabarczykiem
(pracowa³ m.in. przy produkcji filmu
„Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffma-
na). Dziêki Paw³owi wiedzia³em, do
kogo z czym siê zwróciæ i na jakich
wzorach siê oprzeæ, by rekonstrukcja
zbli¿a³a siê do prawdy historycznej,
a nie wygl¹da³a jak firanka. W kolejnych
latach moja wiedza na temat zgodnego
z histori¹ szycia stroju polskiego, kucia
zbroi i szabel ros³a, dziêki poznawaniu
niezwyk³ego grona pasjonatów czasów
minionych, którzy zg³êbiaj¹ ich tajniki.
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Nie opieraj¹ siê jednak na czêsto nie do
koñca œcis³ych opracowaniach, tylko stu-
diuj¹ Ÿród³a z epoki. Przyswajanie nie-
zwykle trudnej sztuki powodowania ko-
niem zgodnie ze szko³¹ „przy ziemi”,
która stanowi podstawê kszta³towania
husarskich umiejêtnoœci, a któr¹ opisa³
w XVII w. Dorohostajski, sta³o siê mo¿-
liwe tylko dziêki ogromnej wiedzy ko-
niarskiej, doœwiadczeniu i mistrzowskim
umiejêtnoœciom Aleksandra Jarmu³y,
który od wielu lat doskonali warsztat
 jeŸdziecki naszej grupy.

Sk¹d umiejêtnoœæ w³adania

szabl¹?

Szermierka zawsze mnie poci¹-
ga³a. Moim mistrzem by³ To-
masz Abramski, wykszta³cony
szermierz i uczeñ pana Wojcie-
cha Zab³ockiego. Pierwsze kro-
ki w przenoœni i dos³ownie (szer-
mierka to przede wszystkim
praca nóg) polega³y na nauce po-
s³ugiwania siê palcatem, czyli
drewnianym kijem, i zmierza³y
do kszta³towania dynamicznych
umiejêtnoœci wyprowadzania
œciœle okreœlonych ciêæ i zas³on.
Œciœle okreœlonych, gdy¿ musz¹
byæ one czytelne dla kontrpart-
nera i prawid³owo odczytane.
To jest kluczowe dla bezpie-
czeñstwa, zw³aszcza na dal-
szym etapie, gdy zastêpujemy
palcaty prawdziwymi szablami.
Nie ma uk³adanych partii. My
siê rzeczywiœcie bijemy na sza-
ble i to wygl¹da przekonuj¹co,
bo nie jest sztuczne. Ka¿dy
z nas tnie, zgodnie ze swoim
spontanicznie rodz¹cym siê
podczas walki jej planem, ciê-
cia s¹ ró¿norodne, a bezpie-
czeñstwo zapewnia w³aœnie budowana
latami przewidywalnoœæ linii wyprowa-
dzanego ciêcia.

Ale to trzeba robiæ na koniu!

Na koniu nie mamy dwóch nóg, tylko
cztery, i musimy umieæ nimi niezale¿nie
poruszaæ w³aœciwym dosiadem i ³ydka-
mi. To motto naszego mistrza Aleksan-
dra. ¯eby dobrze odtworzyæ fechtunek
na koniu, nale¿y przede wszystkim ze
swobod¹ stosowaæ chody boczne, zwro-

Pana stroje, zbroja, broñ, siod³o

i rz¹d koñski wygl¹daj¹ jak

z muzeum. Dla niewprawnego oka

– autentyk.

Strój i rz¹d polski z XVI/XVII w., dzie³a
rêkodzielnictwa tamtych czasów, piêk-
nie puentuje wszystko – walkê na sza-
ble i umiejêtnoœci powodowania ko-
niem. W³aœciwy dobór materia³ów, krój
¿upanów, opinaj¹cych ³ydkê spodni,
rêczne szycie, w tym równie¿ butów,
guzy i szamerunki zdobi¹ce delie,

zdobne w pióra czapli magier-
ki – to wszystko oddaje wier-
nie klimat epoki. Zamki ko³o-
we pó³haków s¹ prawdziwe
i dzia³aj¹ na tej samej zasadzie
co w XVII w. Dodam, ¿e nie-
które kroje ubiorów, a zw³asz-
cza butów, ca³y czas zachowuj¹
„œwie¿oœæ” i mog³yby spe³niæ
oczekiwania wspó³czesnych
odbiorców. Mam kilka zdjêæ
XVII-wiecznych butów z Per-
sji, którymi, jak s¹dzê, móg³-
by byæ zainteresowany Mick
Jagger. Na niezwyk³¹ uwagê
zas³uguj¹ wspó³czeœni polscy
p³atnerze. Sztuka szabelnicza
jest na bardzo wysokim pozio-
mie. To, co kiedyœ wydawa³o
siê niemo¿liwe, np. wykonanie
g³owni bu³atowej, czyli tzw.
damastu zlewnego, jest dziœ
mo¿liwe dziêki ogromnej wie-
dzy i umiejêtnoœci wspó³cze-
snych mistrzów.

Wspomniane us³ugi nie s¹

najczêœciej wyszukiwanym

has³em w Google. Od ka¿de-

go elementu jest specjalista,

osobny rêkodzielnik?

Chodzi o zachowanie prawdy histo-
rycznej w najdrobniejszych szczegó-
³ach. Dbamy o to, ¿eby technika two-
rzenia ka¿dego elementu by³a taka, jak
w okresie, z którego pochodzi pierwo-
wzór. Szable zdobi siê, np. nabijaj¹c
szlachetne metale technik¹ na jaskó³-
czy ogon, jak robiono to w XVII w.,
a nie lutuj¹c. Rêkodzielnicy nie narze-
kaj¹ na brak pracy. Terminy wykona-
nia s¹ odleg³e, a samo zamówienie nie
jest prostym etapem, wi¹¿e siê bo-
wiem z koniecznoœci¹ zg³êbienia wie-

ty na zadzie i na przodzie. Zadawane ciê-
cie nie mo¿e zaburzyæ równowagi konia,
a przede wszystkim go przestraszyæ. To
niezwykle trudne. Perfekcja w tym za-
kresie jest moim marzeniem, którego ju¿
pewnie nie zrealizujê, bo dogania mnie
czas, którego rytm wystukuje PESEL.

Przytoczê anegdotê – dobry przyk³ad
u³o¿enia naszych koni. Podczas parady
z okazji Œwiêta Wojska Polskiego usta-
wiono nas obok czo³gów i ciê¿kich wo-
zów opancerzonych, ich silniki pocz¹t-

kowo cichutko mrucza³y. Wszêdzie lu-
dzie, od których oddziela³y nas skromne
barierki z plastikowych taœm – w¹tpliwa
przeszkoda dla sp³oszonego konia. My-
œleliœmy, ¿e ruszymy pierwsi, ale orga-
nizator nas zatrzyma³, czo³gi ruszy³y
z rykiem silników wzd³u¿ szeregu kilku-
dziesiêciu koni i siedz¹cych na nich re-
konstruktorów. Miga³y mi w wyobraŸni
niedobre scenariusze, ale nasze koniska
pozosta³y w miejscu niesp³oszone i tyl-
ko patrzy³y swoimi m¹drymi oczami za
oddalaj¹c¹ siê wspó³czesn¹ husari¹.

PO GODZINACH
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dzy na temat rekonstruowanego
przedmiotu. D¹¿ymy do kopiowania
istniej¹cych realnie szabel, pa³aszy
czy koncerzy lub pufferów, które s¹
w zbiorach muzealnych lub zosta³y
uwiecznione na nagrobkach czy w ma-
larstwie. Zamówienie wi¹¿e siê z wie-
loma wizytami w warsztacie, a uzgod-
nione terminy wykonania siêgaj¹
nawet kilku lat.

Domyœlam siê, ¿e to nie jest tanie

hobby?

Niewystarczaj¹ce œrodki nie po-
winny nas wstrzymywaæ, bo od-
leg³e terminy wykonania daj¹
szansê na ich zgromadzenie.
Rynsztunek zbiera siê ca³ymi
latami.

Ilu husarzy jest w III Rzeczy-

pospolitej?

Niewielu. Na pewno mniej ni¿
100. Tak jak dawniej, tak i teraz
to elitarna formacja.

Matejko, Kossak, twórcy

filmów i innych dzie³,

które trafi³y do popkultury,

przedstawiaj¹ husarzy

z wielkimi skrzyd³ami

zawiniêtymi wysoko nad

g³ow¹. Zród³a historyczne

pokazuj¹ nieco inn¹ wersjê.

Jak to jest w koñcu z tymi

skrzyd³ami?

Efektowne sanki nad g³owami
husarza to odbicie symboli sto-
sowanych ju¿ w czasach, kie-
dy husaria nie mia³a znaczenia
bojowego. W XVI i XVII w.
nie u¿ywano takich skrzyde³.
Skrzyd³a same w sobie s¹ symbolem
w³adzy – to znak hetmañski, który
dŸwiga³ np. buñczuczny. W XVII w.
stosowano skrzyd³a zoomorficzne,
trocz¹c je na ró¿ny sposób, lub skrzy-
d³a w postaci listwy z nabitymi pió-
rami troczonej do tylnego ³êku sio-
d³a. Przekonanie o straszeniu wroga
dŸwiêkiem skrzyde³ nie jest popraw-
ne, ptaki lataj¹ po cichu. Elementem
skuteczniej p³osz¹cym by³o „kitajskie
chwaszczenie”, czyli ³opot jedwab-
nych proporców na kopiach.

Czy Henryk Sienkiewicz trzyma³ siê

prawdy historycznej?

Nie traktujê wspania³ej literatury Sien-
kiewicza, na której wszyscy wyroœliœmy,
analitycznie. Jego dzie³a powstawa³y
w innej epoce i inne mia³y zadanie, krze-
pi³y ducha podbitego, zniewolonego,
wielkiego narodu. Nie doszukujê siê
równie¿ dokumentalistycznej prawdy
historycznej w ekranizacji Trylogii. Jak
spojrzymy na rozwiane futro ko³paka
pana Daniela Olbrychskiego lub stroje

filmowej Oleñki, mo¿emy naturalnie
krytykowaæ albo siê po prostu wzruszaæ.
Ka¿dy mo¿e wybraæ.

Najwiêksze emocje?

Pierwszy wystêp w Sandomierzu. Zo-
sta³em przyjêty do grona Rycerstwa Zie-
mi Sandomierskiej. Brzmi to dostojnie
i dumnie, tak te¿ jest. Absolutnie pod-
nios³a chwila. Mia³em wra¿enie, jakbym
przeniós³ siê w czasie. Wspominam
z du¿ymi emocjami nasze wystêpy

w Wiedniu z okazji 300-letniej roczni-
cy bitwy pod Wiedniem, nasz wjazd
konno na zamek w Kamieñcu Podol-
skim. Niebywa³e uczucie! Ogromne
emocje towarzyszy³y mi równie¿ pod-
czas naszych wystêpów na Cavaliadzie
w Poznaniu.

Zawsze pytam moich rozmówców,

co w ich pasji najbardziej cieszy,

a co jest najtrudniejsze?

Radoœæ jest za ka¿dym razem, kiedy
powsta³a piêkna scena. My tego
nie robimy dla siebie, choæ lubi-
my siê spotykaæ i razem treno-
waæ. Odbiór publicznoœci i ra-
doœæ z przenoszenia siê w inne
czasy s¹ kluczowe. Szczególna
rola przypada w tej mierze oso-
bom prowadz¹cym narracjê pod-
czas pokazu. Niezast¹pionym
g³osem werbalizuj¹cym czyst¹
myœl jest narracja pana kaszte-
lana Karola Burego oraz pana
Daniela Olbrychskiego, u boku
których mamy honor wystêpo-
waæ. Bardzo wa¿nym zadaniem
jest utrzymanie porozumienia
z koniem, co daje ogromn¹ sa-
tysfakcjê. Jednoczeœnie ka¿dy
wystêp jest niewiadom¹. Nie-
pewnoœci doœwiadczaj¹ wszys-
cy, równie¿ jeŸdŸcy sportowi.
Stawiamy sobie coraz wy¿sze
wymagania, zw³aszcza podczas
jazdy symultanicznej, któr¹
aran¿uje i uk³ada kasztelan sta-
ro¿ukowicki Aleksander Jarmu-
³a. Czasem widzowie nie do-
strzegaj¹ naszych b³êdów, ale
my wiemy, ¿e je pope³niliœmy.
Z regu³y jest tak, ¿e kiedy je-
dziemy jako rekonstruktorzy,
koniarze zwracaj¹ uwagê i do-

ceniaj¹ piêkny strój, a rekonstruktorzy
dobry dosiad. Idea³em by³oby gdyby
narracje siê odwróci³y: podziw dosia-
du przez koniarzy i uznanie dla wier-
noœci rekonstrukcji historycznej przez
rekonstruktorów. �

Rozmówca jest cz³onkiem formacji

o nazwie Poczet Staro¿ukowicki

Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej.

* H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.
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OBWIESZCZENIE NR 13/2022/IX
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z 27 WRZEŒNIA 2022 R.

w sprawie wygaœniêcia mandatu delegata
na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–2026
w rejonie wyborczym nr K9/086 Lekarze OIL

m.st. Warszawa (L)

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów, bêd¹cego za-
³¹cznikiem 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 cz³on-
ków tych organów i osób zajmuj¹cych stanowiska w tych orga-
nach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. obwieszczenie nr
2/22/VIII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego 2022 r.),
oraz uchwa³y nr 21/2022/IX Okrêgowej Komisji Wyborczej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 27 wrzeœnia 2022 r.
w sprawie wygaœniêcia mandatu delegata na Okrêgowy Zjazd
Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji
2022–2026 w rejonie wyborczym nr K9/086 Lekarze OIL m.st.
Warszawa (L) obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wygaœniêcie od 12 wrzeœnia 2022 r. mandatu dele-
gata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie IX kadencji 2022–2026 – lek. Jana Skrzypczaka.

§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 14/2022/IX
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z 8 PAZDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie wygaœniêcia mandatu okrêgowego
rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

IX kadencji 2022–2026

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów, bêd¹cego za³¹cz-
nikiem do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwo³ywania
cz³onków tych organów i osób zajmuj¹cych stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie
nr 2/22/VIII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego
2022 r.), oraz uchwa³y nr 23/2022/IX Okrêgowej Komisji Wybor-
czej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 8 paŸdziernika
2022 r. w sprawie wygaœniêcia mandatu okrêgowego rzecznika
odpowiedzialnoœci zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w War-
szawie IX kadencji (2022–2026) obwieszcza siê, co nastêpuje:

§1
Obwieszcza siê wygaœniêcie od 8 paŸdziernika 2022 r. man-
datu okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji (2022–
2026) lek. Eweliny Bobek-Pstruchy.

§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

OBWIESZCZENIE
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z 8 PAZDZIERNIKA 2022 R.

o wynikach wyborów prezesa
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.), w zw. z art. 12 ust.
1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 7–8 u.i.l. i na podstawie §45 ust. 1
Regulaminu wyborów, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr
12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na sta-
nowiska w organach i trybu odwo³ywania cz³onków tych
organów i osób zajmuj¹cych stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie
nr 2/22/VIII prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego
2022 r.), a tak¿e protoko³u Komisji Wyborczej zgromadzenia
wyborczego XLIV Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Le-
karzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie obwieszcza
siê, co nastêpuje:

§1
Na stanowisko prezesa Okrêgowej Rady Lekarskiej w War-

szawie na okres IX kadencji (2022–2026) zosta³ wybrany:
Piotr Pawliszak – lekarz

§2
Obwieszczenie podlega niezw³ocznej publikacji w biuletynie
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

OBWIESZCZENIE
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z 8 PAZDZIERNIKA 2022 R.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych cz³onków
Okrêgowego S¹du Lekarskiego Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie
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Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.),
w zw. z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 7–8 u.i.l. i na
podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów, stanowi¹cego
za³¹cznik do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zajmuj¹-
cych stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 2/22/VIII prezesa
Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego 2022 r.), a tak¿e
protoko³u Komisji Wyborczej zgromadzenia wyborczego
XLIV Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie obwieszcza siê,
co nastêpuje:

§1
W wyborach uzupe³niaj¹cych do Okrêgowego S¹du Lekar-

skiego Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres
IX kadencji (2022–2026) zosta³a wybrana:
Anna Popis-Witkowska – lekarz dentysta

§2
Obwieszczenie podlega niezw³ocznej publikacji w biuletynie
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

OBWIESZCZENIE
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE Z 8 PAZDZIERNIKA 2022 R.

o wynikach wyborów
okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.;),
w zw. z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 7–8 u.i.l. i na
podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów, stanowi¹ce-
go za³¹cznik do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Le-
karzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wybo-
rów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i osób zaj-
muj¹cych stanowiska w tych organach oraz wyborów ko-
misji wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 2/22/VIII pre-
zesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego 2022 r.), a tak¿e
protoko³u Komisji Wyborczej zgromadzenia wyborczego
XLIV Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie obwieszcza siê,
co nastêpuje:

§1
Na stanowisko okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci

zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na
okres IX kadencji (2022–2026) zosta³ wybrany:
Krzysztof Jankowski – lekarz

§2
Obwieszczenie podlega niezw³ocznej publikacji w biuletynie
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

OBWIESZCZENIE
OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W WARSZAWIE

Z 8 PAZDZIERNIKA 2022 R.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych
zastêpców okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342 t.j.), w zw.
z art. 12 ust. 1–3 i 5–6 oraz art. 24 pkt 7–8 u.i.l.
i na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów, stano-
wi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjaz-
du Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w or-
ganach i trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i osób
zajmuj¹cych stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych (j.t. – obwieszczenie nr 2/22/VIII
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 lutego 2022 r.),
a tak¿e protoko³u Komisji Wyborczej zgromadzenia wy-
borczego XLIV Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu
Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie ob-
wieszcza siê, co nastêpuje:

§1
W wyborach uzupe³niaj¹cych na zastêpców okrêgowego

rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji (2022–2026)
zostali wybrani:
1) Anita Gêbska-Kuczerowska – lekarz

2) Agnieszka Nowak-Musiej – lekarz

3) Hanna Odziemska – lekarz

§2
Obwieszczenie podlega niezw³ocznej publikacji w biuletynie
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrê-
gowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls” oraz na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie.

Przewodnicz¹ca
XLIV Nadzwyczajnego Okrêgowego Zjazdu Lekarzy

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
lek. Olga Rostkowska

Przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Wyborczej
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

lek. dent. Mery Topolska-Kotulecka

`

`
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Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie wyra¿a zaniepo-

kojenie, ¿e na potrzeby wejœcia w ¿ycie znowelizowanej

ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najni¿szego

wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników za-

trudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. DzU z 2021 r.,

poz. 1801, z póŸn. zm.) – dalej: ustawa – przyjmuje siê, i¿

zawód asystentki i higienistki stomatologicznej jest zawo-

dem medycznym, podczas gdy przepisy prawa powszechnie

obowi¹zuj¹cego nie pozwalaj¹ na takie uznanie.

Zgodnie z za³¹cznikiem do rozporz¹dzenia ministra

edukacji narodowej z 31 marca 2017 r. w sprawie pod-

stawy programowej kszta³cenia w zawodach (DzU poz.

860, z póŸn. zm.):

– asystentka stomatologiczna to zawód z obszaru me-

dyczno-spo³ecznego, a jej zadaniem jest asystowanie

lekarzowi dentyœcie i utrzymanie gabinetu w gotowo-

œci do pracy;

– higienistka stomatologiczna to zawód z obszaru me-

dyczno-spo³ecznego, a jej zadaniem jest prowadze-

nie dzia³alnoœci profilaktyczno-leczniczej pod nadzo-

rem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie

gabinetu w gotowoœci do pracy i prowadzenie pro-

mocji zdrowia.

Rozporz¹dzenie okreœla wprost kwalifikacje i umiejêt-

noœci, jakimi powinien legitymowaæ siê absolwent szko-

³y kszta³c¹cej w zawodzie asystentka stomatologiczna

i higienistka stomatologiczna. S¹ to czynnoœci stricte

pomocnicze.

Na mocy ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dzia³alnoœci lecz-

niczej (t.j. DzU z 2022 r., poz. 633, z póŸn. zm.) osoba

wykonuj¹ca zawód medyczny to osoba uprawniona na pod-

stawie odrêbnych przepisów do udzielania œwiadczeñ zdro-

wotnych oraz osoba legitymuj¹ca siê nabyciem fachowych

kwalifikacji do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w okre-

œlonym zakresie lub w okreœlonej dziedzinie medycyny.

Natomiast œwiadczenia zdrowotne to dzia³ania s³u¿¹ce za-

chowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdro-

wia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce z procesu

leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich

wykonywania.

Zarówno asystentka stomatologiczna, jak i higienistka stoma-

tologiczna nie s¹ w pe³ni samodzielne. Wykonuj¹ swój zawód

jako asysta lub na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Zawody medyczne charakteryzuj¹ siê natomiast samodziel-

noœci¹ w podejmowanych œwiadczeniach zdrowotnych.

Brak aktualnie przepisów prawnych kwalifikuj¹cych

wprost zawody asystentki i higienistki stomatologicznej

jako zawody medyczne.

Fakt, ¿e projekt ustawy o niektórych zawodach medycz-

nych stanowi, i¿ zarówno asystentka, jak i higienistka

dentystyczna bêd¹ zawodami medycznymi, nie oznacza,

i¿ w aktualnym stanie prawnym mo¿na przyj¹æ, ¿e rze-

czone zawody s¹ zawodami medycznymi.

Podkreœlenia wymaga, ¿e dopiero przepisy projektowa-

nej ustawy stawiaj¹ szereg nowych wymagañ (np. po-

siadanie polisy OC zawodowej, obowi¹zek ustawiczne-

go rozwoju zawodowego) zarówno osobom, które bêd¹

ubiega³y siê o wykonywanie zawodu asystentki czy hi-

gienistki, jak i osobom, które te zawody bêd¹ wykony-

wa³y, aby móc uznaæ je za zawód medyczny.

Zaprezentowane na wstêpie stanowisko ma znaczenie dla

w³aœciwego stosowania przepisów ustawy przez podmio-

ty lecznicze zatrudniaj¹ce asystentki i higienistki stoma-

tologiczne w zakresie wynagradzania.

W ocenie Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w ak-

tualnym stanie prawnym higienistka i asystentka stoma-

tologiczna powinny byæ zakwalifikowane do grupy nr 9,

tj.: pracownik dzia³alnoœci podstawowej, inny ni¿ pracow-

nik wykonuj¹cy zawód medyczny, z wymaganym wy-

kszta³ceniem œrednim ze wspó³czynnikiem pracy 0,78

– gdy¿ nie s¹ zawodami medycznymi.

Uznawanie jedynie dla celów ustawy zawodów asystentki

stomatologicznej i higienistki stomatologicznej za zawód

medyczny w sytuacji braku obowi¹zuj¹cych uregulowañ

prawnych tych zawodów jest dzia³aniem nieuprawnionym.

Stanowisko

Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Warszawie

z 5 paŸdziernika 2022 r.

w sprawie uznania, ¿e zawód asystentki i higienistki stomatologicznej nie jest zawodem medycznym
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Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 5.10.2022 r. odszed³

Andrzej Marek Menke

lekarz chirurgii ogólnej

Z bólem serca ¿egnamy Andrzeja Menke.

Jego praca mia³a fundamentalne znaczenie dla dzia³alnoœci

naszej firmy. Dziêki swojej ogromnej wiedzy

oraz szczeremu zaanga¿owaniu w pracê na przestrzeni lat

uratowa³ zdrowie i ¿ycie wielu pacjentów.

Koledzy i kole¿anki z pracy sk³adaj¹ wyrazy g³êbokiego

wspó³czucia Rodzinie Doktora.

Na zawsze pozostanie w naszej pamiêci

jako wspania³y Cz³owiek i wybitny specjalista.

Drogiemu Przyjacielowi

dr. n. med. Jaros³awowi Stañczykowi
wyrazy szczerego wspó³czucia i s³owa wsparcia

z powodu nag³ej œmierci

siostry Magdaleny

sk³adaj¹

kole¿anki i koledzy z grupy studenckiej.

Œp. Józef Ratyñski

specjalista chorób p³uc

zmar³ w maju 2022 r.

o czym zawiadamia ¿ona, córka oraz rodzina.

Ze smutkiem informujemy,

¿e 5 paŸdziernika 2022 r.

zmar³ w wieku 78 lat

dr Ryszard Janusz Tomaszkiewicz

specjalista chirurgii ogólnej i torakochirurgii,

delegat na Okrêgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji.

Dyrektor, pracownicy i mieszkañcy

Domu Lekarza Seniora

im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sprzedam dwustanowiskowy, w pe³ni wyposa¿ony gabinet stomatologiczny wraz z pracowni¹ rentgenowsk¹ (pantomogram

+ radiowizjografia) na granicy Warszawy i Piaseczna. Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu: 668 040 435. 
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PREZES ORL W WARSZAWIE Piotr Pawliszak – tel. 22-542-83-42

WICEPREZES ORL DS. LEKARZY DENTYSTÓW Dariusz Paluszek – tel. 22-542-83-55

WICEPREZES ORL Tomasz Imiela – tel. 22-542-83-82

PRZEWODNICZĄCY DELEGATURY RADOMSKIEJ Karol Stêpniewski – tel. 48-331-36-62

SEKRETARIAT tel. 22-542-83-40 | 22-542-83-42

SEKRETARZ ORL Marta Moczyd³owska – tel. 22-542-83-31

PEŁNOMOCNIK PREZESA ORL DS. OPERACYJNYCH Piotr Winciunas – tel. 22-54-28-345

SKARBNIK Jan Krzysztof Kowalczuk – tel. 22-542-83-85

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Krzysztof Jankowski

tel. 22-542-83-22 | 22-542-83-24 | 22-542-83-27

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO Roman Jasiñski

tel. 22-542-83-20 | 22-542-83-21

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ El¿bieta Latoszek-Banasiak

tel. 22-542-83-28

KSIĘGOWOŚĆ tel. 22-542-83-35 | 22-542-83-79 | 22-542-83-54

KASA tel. 22-542-83-34 | czynna: œroda w godz. 9.00–15.00 (przerwa od godz. 13.00 do 13.20)

SKŁADKI tel. 22-542-83-38, 22-542-83-39, 22-542-83-78, 22-542-83-96

KOMISJA DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

tel. 22-542-83-16 | 22-542-83-14

KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH tel. 22-542-83-18 | 22-542-83-19
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tel. 22-542-83-30

KOMISJA DS. STAŻU PODYPLOMOWEGO tel. 22-542-83-32

KOMISJA BIOETYCZNA PRZY OIL W WARSZAWIE tel. 22-542-83-12

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW tel. 22-542-83-55

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ tel. 22-542-83-90

KOMISJA LEKARZY SENIORÓW tel. 22-542-83-30

KOMISJA MŁODYCH LEKARZY tel. 22-542-83-90

KOMISJA DS. KULTURY tel. 22-542-83-33

KOMISJA DS. SPORTU tel. 22-542-83-33

RZECZNIK PRAW LEKARZA tel. 22-542-83-28
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