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Dlaczego samorz¹d zdecydowa³ siê

wyrêczyæ rz¹d i pos³ów, stworzyæ

„Samorz¹dowy projekt ustawy

o systemie rejestracji zdarzeñ

niepo¿¹danych i systemie

kompensacji zdarzeñ medycznych”?

P
rzez doœæ d³ugi czas prowadzili-

œmy dialog z Ministerstwem

Zdrowia i rzecznikiem praw pa-

cjenta. Warto przypomnieæ, ¿e w³¹cze-

nie samorz¹du lekarskiego w prace nad

projektem by³o jednym z postulatów

„Bia³ego miasteczka 2.0”. Dialog zosta³

jednak zerwany. Widz¹c tak¹ postawê

i znaj¹c pogl¹dy strony rz¹dowej na kie-

runek rozwoju projektu, stwierdziliœmy,
¿e musimy przedstawiæ rozwi¹zanie bar-
dziej profesjonalne i sprawiedliwe.

Jaka jest g³ówna ró¿nica miêdzy

projektem przygotowanym przez

rz¹d a tym, który proponuje

samorz¹d?

Projekt samorz¹dowy jest krótszy. Nie
dotyka problematyki akredytacji pod-
miotów leczniczych, bo w naszej oce-
nie powinien j¹ obj¹æ odrêbny akt
prawny. Ró¿nice dotycz¹ trzech obsza-
rów. Po pierwsze, zgodnie z zalecenia-
mi Rady Europy, dopuszczamy mo¿li-

woœæ zg³oszenia zdarzenia niepo¿¹da-
nego anonimowo, w sposób wyklucza-
j¹cy represjê w stosunku do lekarzy,
a tak¿e wyœcig, kto pierwszy z³o¿y za-
wiadomienie. Chcemy patrzeæ na sys-
tem, a nie na jednostki, rozmawiaæ
o ideach i zdarzeniach, a nie o konkret-
nych osobach (nawi¹zuj¹c trochê do
znanej wypowiedzi Eleanor Roosevelt).
W kwestii funduszu kompensacyjnego
proponujemy: coroczn¹ waloryzacjê wy-
p³at na podstawie informacji o przeciêt-
nym miesiêcznym wynagrodzeniu, przy-
jêcie za dodatkowe Ÿród³o finansowania
sk³adek od podmiotów wykonuj¹cych
dzia³alnoœæ lecznicz¹ oraz wprowadze-

CHOĆ CZASEM O TYM ZAPOMINAMY, PEWNA NIEUFNOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE

JEST NATURALNA I POTRZEBNA DO FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI.

ISTNIEJE GRANICA MIĘDZY NIĄ A PODEJRZLIWOŚCIĄ. TAM, GDZIE REPRESJA

USTĘPUJE JAWNOŚCI, TWORZY SIĘ PRZESTRZEŃ NA ZBUDOWANIE… ZAUFANIA.

WŁAŚNIE TAKIE ZAŁOŻENIE PRZYJĄŁ SAMORZĄD LEKARSKI W PROJEKCIE USTAWY

O BEZPIECZEŃSTWIE LECZENIA. INNĄ KONCEPCJĘ PRACY OCHRONY ZDROWIA

ZAPROPONOWALI RZĄDZĄCY. DLACZEGO NIE MOŻEMY SIĘ POROZUMIEĆ?

O TYM, CZY TRANSPARENTNOŚĆ I ZROZUMIENIE MOŻE ZAJĄĆ PRZESTRZEŃ

MIĘDZY ZAUFANIEM A NIEUFNOŚCIĄ,  Z PIOTREM PAWLISZAKIEM,

PREZESEM ORL W WARSZAWIE, PRZEWODNICZĄCYM

ZESPOŁU DS. REFORMY SYSTEMU ZGŁASZANIA I REJESTROWANIA

ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH I SZKÓD W OCHRONIE ZDROWIA PRZY NRL,

ROZMAWIA OLGA RASIŃSKA.

BŁĄD SYSTEMU

2  



nie instytucji koordynatora leczenia po-
wa¿nych nastêpstw zdrowotnych. Ostat-
nie wymienione rozwi¹zanie nawi¹zuje
do systemu stosowanego w Nowej Ze-
landii – pacjenci posiadaj¹cy stosowne
zaœwiadczenie mog¹ korzystaæ z prefe-
rencyjnego systemu kolejkowego i dziê-
ki temu szybciej wróciæ do zdrowia.
Kolejna ró¿nica dotyczy odpowiedzial-
noœci karnej. Zapis, który proponujemy,
wywodzi siê z tzw. klauzuli dobrego Sa-
marytanina, znanej z przepisów covido-
wych. Nie chodzi o bezkarnoœæ, odpo-
wiedzialnoœæ karna bêdzie grozi³a za
niedochowanie nale¿ytej ostro¿noœci
podczas udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych. W naszej ocenie pozwoli to na

wczeœniejsze koñczenie postêpowañ pro-
kuratorskich, które i tak w 95 proc.
przypadków nie znajduj¹ swojego fina-
³u w s¹dzie.

Kto by³ w zespole tworz¹cym

projekt? Pracowali w nim specjaliœci

legislatorzy?

Zespó³ tworzy³o czterech prawników,
w tym ekspert od legislacji, oraz kil-
kunastu lekarzy z ró¿nym sta¿em pra-
cy i o ró¿nych specjalizacjach, równie¿
lekarze dentyœci. Przed podjêciem
decyzji dotycz¹cych poszczególnych
rozwi¹zañ konsultowaliœmy siê z eks-
pertami prawa karnego, cywilnego,

ubezpieczeniowego, medycznego,
konstytucyjnego. Projekt przygotowa-
ny przez zespó³ zosta³ przekazany do
opiniowania komisjom legislacyjnym
izb okrêgowych, a nastêpnie Naczel-
nej Radzie Lekarskiej, która przyjê³a
go jednog³oœnie.

Czy pana zdaniem to projekt,

który móg³by zostaæ przyjêty przez

parlamentarzystów, a co za tym

idzie, jego za³o¿enia mog³yby byæ

szybko wdro¿one?

Projekt zosta³ przekazany do konsul-
tacji partnerom spo³ecznym i udostêp-
niony do szerokiej dyskusji ze spo³e-
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Wniosek:

priorytetem Ministerstwa Zdrowia jest znalezienie winnych za wszelk¹ cenê,

samorz¹du – wykrywanie b³êdów i troska o dobro pacjentów.

czeñstwem. Przede wszystkim zawie-
ra kompleksow¹ filozofiê podejœcia do
zdarzeñ niepo¿¹danych w opiece zdro-
wotnej i ich skutków, zawieraj¹c¹
zasady sprawiedliwego traktowania
i transparentnoœci. Jesteœmy jak najbar-
dziej otwarci na dyskusje dotycz¹ce
szczegó³ów projektu i dopuszczamy
mo¿liwoœæ modyfikacji, np. kwot
œwiadczeñ. Praca od podstaw nad pro-
jektem niew¹tpliwie uczy pokory. S¹-
dzê wiêc, ¿e móg³by podlegaæ dalszym
zmianom, ale nie uwa¿am tego za
wadê. Materia, któr¹ obejmuje, jest na
tyle szeroka, ¿e wiele elementów mo¿-

na kszta³towaæ na kilka sposobów.
O jej plastycznoœci œwiadczy ewolucja,
jak¹ projekt rz¹dowy przeszed³ od
pierwszej wersji.

Czy uwa¿a pan, ¿e jako

spo³eczeñstwo doroœliœmy ju¿

do systemu opartego na zaufaniu

i transparentnoœci?

Po lekturze ksi¹¿ki „Homo nie ca³kiem
sapiens” prof. Bohdana Wojciszke i
Marcina Rotkiewicza uwa¿am, ¿e nie
jesteœmy jeszcze na to gotowi. Du¿a
jednak rola w kreowaniu pewnej kul-

tury przypada w³adzom centralnym.
Jako ludzie jesteœmy emocjonalni, ule-
gamy stereotypom czy wrêcz uprze-
dzeniom. Ale odpowiedzialne kreowa-
nie prawa polega na uwzglêdnianiu
interesu spo³ecznego w decyzjach po-
dejmowanych na podstawie sprawdzo-
nych danych. A informacje o syste-
mach opartych na zasadzie no-fault nie
pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci. S¹dzê, ¿e
najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie im-
plementacja tego systemu i budowanie
jego wiarygodnoœci. Reszta, tak¿e po-
parcie spo³eczne, stanie siê naturaln¹
konsekwencj¹.

„PROTOKÓ£ ROZBIE¯NOŒCI” – PODSTAWOWE RÓ¯NICE
MIÊDZY PROJEKTAMI USTAW W UPROSZCZENIU

Projekt
Ministerstwa Zdrowia

Projekt
samorz¹du lekarskiego

BŁĄD SYSTEMU

Podane odgórnie

i waloryzowane co 5 lat.

Analizê prowadzi MZ,

a dostêp ma resort,

rzecznik praw pacjenta,

NFZ i organy œcigania.

S¹d ma mo¿liwoœæ

nadzwyczajnego z³agodzenia kary

w przypadku

³agodnych i œrednich

uszczerbków na zdrowiu.

Musi byæ jawna.

Konieczne s¹

dane osobowe

poszczególnych cz³onków

personelu zaanga¿owanych

w opiekê nad pacjentem

w chwili zdarzenia

niepo¿¹danego.

W takim samym trybie

jak inni pacjenci.

Wyra¿one jako wielokrotnoœæ

œredniej krajowej.

Analizê prowadzi MZ,

ale dostêp do danych maj¹ te¿

podmioty pozarz¹dowe

(np. towarzystwa naukowe).

Uszczerbek na zdrowiu powsta³y

w efekcie realizacji procedury

medycznej nie jest przestêpstwem

(poza ra¿¹cym niezachowaniem

ostro¿noœci).

Zg³oszenie mo¿e byæ anonimowe.

Wystarczy wskazanie grup

zawodowych zaanga¿owanych

w opiekê nad pacjentem w chwili

zdarzenia niepo¿¹danego

lub bezpoœrednio przed nim

i komórki organizacyjnej,

w której zdarzenie wyst¹pi³o.

Bez kolejki, tak jak

zas³u¿eni honorowi dawcy krwi.

Kwoty

rekompensat

Analiza danych

w rejestrze zdarzeñ

Odpowiedzialnoœæ

karna

To¿samoœæ zg³aszaj¹cego

Dane wymagane

przy zg³aszaniu zdarzenia

Leczenie pacjenta w zwi¹zku

z pogorszeniem siê stanu

zdrowia na skutek zdarzenia

�
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9
lutego w siedzibie Naczelnej Izby Lekar-

skiej przedstawiciele Naczelnej Rady

Lekarskiej zaprezentowali przyjêty wcze-

œniej jednog³oœnie przez NRL projekt ustawy,

nad którym prace (zespo³owi przewodniczy³

prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warsza-

wie Piotr Pawliszak) trwa³y od prze³omu sierp-

nia i wrzeœnia. Dwa dni wczeœniej okaza³o siê,

¿e po odrzuceniu przez Sejmow¹ Komisjê Zdro-

wia jednym g³osem sprawozdania z prac nad-

zwyczajnej podkomisji powo³anej do prac nad

projektem rz¹dowym, z porz¹dku Sejmu znik-

nê³o zaplanowane drugie czytanie projektu,

a Tomasz Latos, przewodnicz¹cy Komisji Zdro-

wia, nie potrafi³ udzieliæ pos³om precyzyjnej in-

formacji, czy projekt wróci do agendy prac,

a jeœli tak, czy stanie siê to w marcu, kwietniu,

czy mo¿e jeszcze póŸniej.

Samorz¹d lekarski od pocz¹tku prac nad rz¹-

dowym projektem w pierwotnej wersji zg³a-

sza³ liczne zastrze¿enia, m.in. wobec u³omnej

konstrukcji systemu no-fault, która uzale¿nia³a
zwolnienie z odpowiedzialnoœci karnej od
imiennego zg³oszenia zdarzenia niepo¿¹dane-
go. W ostatnich miesi¹cach, gdy przekonano
siê, ¿e kompromis w ³onie rz¹du i zgoda
ministra sprawiedliwoœci na procedowanie
projektu oznacza³y wycofanie nawet tego roz-
wi¹zania i zast¹pienie go „mo¿liwoœci¹ nad-

zwyczajnego z³agodzenia kary” dla zg³asza-
j¹cego zdarzenie niepo¿¹dane, a jednym z wa-
runków skorzystania z „prawa do ³aski” jest
wskazanie wszystkich uczestnicz¹cych w zda-
rzeniu, samorz¹d sta³ na stanowisku, ¿e pro-
jekt nale¿y odrzuciæ w ca³oœci, bo próby po-
prawiania go s¹ skazane na pora¿kê.

Prace parlamentarne potwierdzi³y, ¿e diagno-
za lekarzy by³a s³uszna: najpierw podkomisja,
a nastêpnie Komisja Zdrowia podczas prac nad
projektem przyjê³a co prawda ponad 100 po-
prawek, ale ich lwia czêœæ mia³a wy³¹cznie
charakter redakcyjny oraz uœciœlaj¹cy i zosta-
³a przygotowana przez sejmowych legislato-
rów. Niemal wszystkie merytoryczne popraw-
ki opracowane przez kluby opozycyjne,
równie¿ dotycz¹ce rozwi¹zañ w zakresie zg³a-
szania zdarzeñ niepo¿¹danych, zosta³y odrzu-
cone. Opozycja zapowiedzia³a wiêc z³o¿enie
wniosków o odrzucenie projektu w ca³oœci w
trakcie drugiego czytania. Do niego jednak nie
dosz³o, bo Komisja Zdrowia na koñcowym
etapie jednym g³osem odrzuci³a sprawozdanie
podkomisji. Nota bene w opublikowanej 13
lutego rozmowie z Rynkiem Zdrowia minister
Adam Niedzielski dziwi³ siê, jak opozycja
mog³a g³osowaæ przeciw projektowi, który
wczeœniej wraz z pos³ami PiS wspólnie „prze-
pracowa³a”. Podkreœla³, ¿e to „wypadek przy

tekst MAŁGORZATA SOLECKA
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W LUTYM SEJM NIEOCZEKIWANIE WSTRZYMAŁ PRACE NAD RZĄDOWYM PROJEKTEM

USTAWY O JAKOŚCI W OPIECE ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWIE PACJENTA. PROJEK-

TEM, KTÓRY OD KILKUNASTU MIESIĘCY LEKARZE OPROTESTOWUJĄ, WSKAZUJĄC JEGO

NAJWIĘKSZĄ UŁOMNOŚĆ – BRAK PRAWDZIWEGO SYSTEMU NO-FAULT, GWARANTUJĄ-

CEGO, A PRZYNAJMNIEJ RADYKALNIE ZWIĘKSZAJĄCEGO, BEZPIECZEŃSTWO ZARÓWNO

PROCESU LECZENIA PACJENTA, JAK I PERSONELU MEDYCZNEGO. ZAWIESZENIE PRAC

W PARLAMENCIE PRZED DRUGIM CZYTANIEM SAMORZĄD LEKARSKI WYKORZYSTAŁ

DO PRZEDSTAWIENIA WŁASNEGO PROJEKTU USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE LECZENIA.

Nie ma no-fault,
nie ma ustawy
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pracy” spowodowany nieobecnoœci¹ podczas
posiedzenia kilku pos³ów PiS, a losy ustawy
nie s¹ zagro¿one.

Przebieg prac parlamentarnych pokaza³ jed-
nak dobitnie, ¿e jest przestrzeñ do dyskusji
nad prawdziwym systemem no-fault. Wbrew
twierdzeniom przedstawicieli rz¹du nie ozna-
cza on ¿¹dania bezkarnoœci lekarzy. Œrodo-
wisko nie ma bowiem ¿adnych w¹tpliwoœci:
nie tylko dzia³ania umyœlne (co oczywiste),
ale te¿ wynikaj¹ce z ewidentnych zaniedbañ,
oraz zatajane zdarzenia niepo¿¹dane powin-
ny byæ przedmiotem postêpowania prokura-
torskiego, a w konsekwencji, jeœli zarzuty siê
potwierdz¹, podlegaæ os¹dowi z przepisów
prawa karnego.

Zdecydowana wiêkszoœæ zdarzeñ medycznych,
niepo¿¹danych zdarzeñ medycznych, nie ma
jednak takiego charakteru. Lekarze przypomi-
naj¹, ¿e s¹ one najczêœciej wynikiem uwarun-
kowañ systemowych albo splotu okolicznoœci,
które, zsumowane, przyczyniaj¹ siê do podjê-
cia niew³aœciwej decyzji. Lekarze chc¹ móc
zg³aszaæ takie zdarzenia bezpiecznie, czyli ano-
nimowo. Utworzony w ten sposób rejestr po-
winien byæ wykorzystywany w skali podmiotu
leczniczego oraz systemu, jako wrêcz podrêcz-
nik wskazuj¹cy, czego nale¿y unikaæ, a co na-
le¿y – w skali mikro i w skali makro – popra-
wiaæ, by zwiêksza³o siê bezpieczeñstwo
pacjentów.

£ukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Le-
karskiej, przekonywa³ podczas prezentacji rapor-
tu, ¿e lekarze chc¹ leczyæ bez obaw przed odpo-
wiedzialnoœci¹ karn¹. – Obecne prawo mo¿e

doprowadziæ do wieloletniej batalii s¹dowej, ci¹-

gania lekarza po s¹dach – podkreœla³. – Leka-

rze chc¹ siê na b³êdach uczyæ i wyci¹gaæ z nich

wnioski. Jeœli ju¿ dochodzi do zdarzenia niepo-

¿¹danego, na pierwszym miejscu powinien byæ

pacjent i zapewnienie mu mo¿liwoœci szybkiego

zdrowienia. Nie chcemy, by ca³y aparat pañstwa

koncentrowa³ siê na tym, jak lekarza przeczo³-

gaæ przez postêpowania s¹dowe.

Szczegó³y projektu przedstawi³ dziennikarzom prezes ORL
w Warszawie Piotr Pawliszak. Przypomnia³, ¿e przygotowu-
j¹cy dokument lekarze korzystali ze wsparcia nie tylko praw-
ników, ale te¿ ekspertów  w zakresie lotnictwa (to w tej dzie-
dzinie system no-fault dzia³a od lat i jest fundamentem
bezpieczeñstwa firm produkuj¹cych samoloty, linii lotniczych,
towarzystw ubezpieczeniowych, ale przede wszystkim – pa-
sa¿erów) oraz organizacji pacjentów (w ubieg³ym roku w NIL
odby³a siê konferencja ekspercka, z której wnioski zosta³y
uwzglêdnione w projekcie).

Projekt ustawy o bezpieczeñstwie leczenia opiera siê na trzech
g³ównych filarach. Czêœciowo, co warto zaznaczyæ, pokry-
waj¹ siê one z projektem rz¹dowym, choæ ró¿nice nie ograni-
czaj¹ siê bynajmniej do szczegó³ów.

Po pierwsze: rejestr zdarzeñ niepo¿¹danych. Rz¹dowy pro-
jekt równie¿ przewiduje jego powstanie, ale oczywiœcie (to
nie tylko g³osy „totalnej opozycji”, lecz i zg³aszane przez ca³e
miesi¹ce opinie ekspertów, tak¿e np. z firm ubezpieczenio-
wych) brak gwarancji bezpieczeñstwa prawnego i koniecz-

BŁĄD SYSTEMU
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noœæ imiennego zg³aszania zdarzeñ zmniejszaj¹ prawdopodo-
bieñstwo wype³nienia zbioru, nazwanego „rejestrem zdarzeñ
niepo¿¹danych” treœci¹, czyli zg³oszeniami. Jest du¿e niebez-
pieczeñstwo, ¿e pozostanie pusty lub wype³ni siê w tak nie-
wielkim stopniu, ¿e bêdzie nieprzydatny. Dodatkowo, co pod-
kreœla³ prezes Pawliszak, w samorz¹dowym projekcie system
rejestracji zdarzeñ jest rozbudowany „o analizê zdarzeñ nie-

po¿¹danych i zasiêganie g³osu eksperckiego w kreowaniu pro-

cedur w zakresie kszta³cenia kadr medycznych, informowania

o zdarzeniach niepo¿¹danych”. – Bior¹c pod uwagê to, ¿e

nawet 90 proc. zdarzeñ wynika z b³êdnej or-

ganizacji systemu, musimy przyjrzeæ siê

uwa¿nie wszystkim jego elementom – t³uma-
czy³. Doda³, ¿e ukaranie jednostki daje
wy³¹cznie iluzjê bezpieczeñstwa. – Chcemy

„odczepiæ” samo zg³oszenie zdarzenia nie-

po¿¹danego od odpowiedzialnoœci karnej,

o ile nie zosta³o ono zatajone. Mówimy: me-

dyku, jeœli nie wiedzia³eœ o jakimœ zdarzeniu,

nie mog³eœ go zg³osiæ i nie powinieneœ byæ

za to karany – wyjaœnia³.

Drugi filar to fundusz kompensacyjny zda-
rzeñ niepo¿¹danych. Tu podobieñstw z pro-
jektem rz¹dowym jest wiêcej, zw³aszcza po
przyjêciu przez podkomisjê poprawki doty-
cz¹cej czêstszej waloryzacji œwiadczeñ wy-
p³acanych z funduszu (projekt rz¹dowy prze-
widywa³, ¿e bêdzie ona nastêpowaæ co piêæ
lat). S¹ te¿ jednak ró¿nice. Lekarze propo-
nuj¹, by elementem systemu kompensacji by³
koordynator leczenia nastêpstw powa¿nych
zdarzeñ medycznych (chodzi o to, by pacjent
móg³ liczyæ nie tylko na rekompensatê finan-
sow¹, ale i na wsparcie w procesie odzyski-
wania zdrowia i, jeœli to mo¿liwe, naprawy
poniesionej szkody zdrowotnej – to jedno
z oczekiwañ bardzo wyraŸnie formu³owa-
nych przez organizacje pacjentów). W finan-
sowaniu ca³ego systemu mia³yby partycypo-
waæ podmioty lecznicze.

– Ostatnim filarem s¹ zmiany w zakresie ko-

deksu karnego. To modyfikacja, a nie bezkar-

noœæ. Nasz¹ inspiracj¹ by³a funkcjonuj¹ca ju¿

klauzula dobrego Samarytanina. Chodzi nie

o zniesienie odpowiedzialnoœci karnej, lecz o

jej ograniczenie – mówi³ prezes Pawliszak,
wskazuj¹c, ¿e ograniczeniem, które nie znosi-
³oby odpowiedzialnoœci karnej, by³oby ra¿¹ce
niezachowanie ostro¿noœci przez profesjonali-
stê medycznego, np. lekarza.

Jak podkreœlali przedstawiciele NRL, dane za
ostatni rok wskazuj¹, ¿e do pionu odpowiedzial-
noœci zawodowej samorz¹du wp³ynê³o 12,3 tys.
spraw o domniemane b³êdy pope³nione przez
lekarzy, z czego 14,5 proc. skoñczy³o siê wnio-

skiem do s¹du lekarskiego. Prokuratury, do których trafi³o 14
tys. spraw, skierowa³y akt oskar¿enia jedynie w 5 proc. przy-
padków. Wniosek? Lwia czêœæ zdarzeñ medycznych powstaje
bez winy cz³owieka, nawet nieumyœlnej, a samorz¹d lekarski
patrzy na przypadki zdarzeñ medycznych znacznie bardziej
„surowo” ni¿ wymiar sprawiedliwoœci.

Samorz¹dowy projekt ustawy o bezpieczeñstwie leczenia
zostanie przekazany do szerokich konsultacji spo³ecznych.
Otrzymaj¹ go równie¿ parlamentarzyœci. �
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T
warde „nie” ze wszystkich stron – tak

zakoñczy³y siê 30 grudnia 2022 r.

negocjacje miêdzy szeœcioma neurochi-

rurgami ze szpitalnego Oddzia³u Klinicznego

Neurochirurgii a zarz¹dem placówki. Kierow-

nictwo nie zgodzi³o siê na oczekiwan¹ przez

zespó³ lekarski podwy¿kê, zespó³ nie zgodzi³

siê na podpisanie nowych umów. To by³ ostat-

ni etap rozmów tocz¹cych siê z przerwami od

kilku miesiêcy. „Przeci¹ganie negocjacji przez

zarz¹d do ostatniej chwili i bazowanie na wy-

wo³ywaniu poczucia winy u lekarzy. Przerzuca

siê tym samym odpowiedzialnoœæ za funkcjo-

nowanie i organizacjê systemu opieki zdrowot-

nej na medyków, samemu jej unikaj¹c. To nie

jest w³aœciwa praktyka” – oceni³ Karol Stêp-
niewski, wiceprezes ORL w Warszawie i prze-
wodnicz¹cy Delegatury Radomskiej.

Obowi¹zywanie starych kontraktów mia³o siê
skoñczyæ dzieñ póŸniej. Szpital nie znalaz³
nastêpców odchodz¹cych medyków. 31 grud-
nia ostatni lekarze zeszli z dy¿uru na neuro-
chirurgii. Od pierwszej minuty nowego roku
po³udniowe Mazowsze pozosta³o bez oddzia-
³u neurochirurgicznego. Tu¿ po noworocz-
nym weekendzie media obieg³a informacja
o k³opotach w szpitalu, który radomianie na-
zywaj¹ Szpitalem na Józefowie. Rynek Zdro-
wia pisa³: „Jedyny w regionie oddzia³ neuro-

chirurgii zamkniêty”, radomska „Wyborcza”
alarmowa³a: „Neurochirurgia w Mazowiec-

kim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

nieczynna”.

By³a to z³a wiadomoœæ przede wszystkim dla
pacjentów. Ale z perspektywy polskiego sys-
temu ochrony zdrowia, mo¿na by rzec – dzieñ
jak ka¿dy inny. Z danych zebranych przez
dziennik „Rzeczpospolita” wynika, ¿e w mi-
nionym roku wojewodowie w ca³ym kraju
wydali przynajmniej 78 decyzji o zawiesze-
niu dzia³alnoœci leczniczej. Co ciekawe,
„RP” napisa³a, ¿e na Mazowszu w 2022 r. nie
podjêto ani jednej takiej decyzji. Nie jest to
chyba jednak informacja œcis³a, bo jesieni¹
ubieg³ego roku wniosek o czêœciowe zawie-
szenie dzia³alnoœci leczniczej sk³ada³o uzdro-

wisko w Konstancinie, kiedy na tamtejszym
Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i M³o-
dzie¿y zabrak³o psychiatrów.

CO SIĘ WYDARZYŁO
W RADOMIU?

„W sobotê, 31 grudnia, o zaistnia³ej sytuacji

poinformowaliœmy drugi szpital funkcjonuj¹cy

w Radomiu, szpitale oœcienne, Radomskie Po-

gotowie Ratunkowe, koordynatora ratownictwa

medycznego na Mazowszu” – przekonywa³a
w korespondencji z „Pulsem” Karolina Gajew-
ska, specjalistka ds. kontaktów z mediami
w MSS w Radomiu. W dalszym ci¹gu wiado-
moœci przedstawicielka placówki wyjaœnia³a:
„Poprosiliœmy o wsparcie placówki medyczne:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie,

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital

Zachodni im. œw. Jana Paw³a II w Grodzisku

Mazowieckim, Centralny Szpital Kliniczny

MSWiA w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum

Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Warszawie, Wojewódzki Szpital Ze-

spolony w Kielcach. Trzy z nich odpowiedzia³y

pozytywnie na nasz¹ proœbê”. W przekazanej
przez Karolinê Gajewsk¹ wiadomoœci brak jed-
nak informacji, ¿e proœby zosta³y wys³ane nie
30 grudnia, kiedy wiadomo by³o, ¿e negocja-
cje z neurochirurgami zakoñczy³y siê fiaskiem
i dzieñ póŸniej oddzia³ pozostanie bez lekarzy,
ale 2 stycznia 2023 r. Pisma zwrotne, zawiera-
j¹ce zgodê na wsparcie, choæ z bardzo konkret-
nymi zastrze¿eniami, s¹ datowane dopiero na
4 stycznia. Te informacje dotar³y do redakcji
„Pulsu”, dlatego poprosiliœmy o wyjaœnienie.

Cytujemy odpowiedŸ: „Ze wzglêdu na to, ¿e

problem z oddzia³em i poradni¹ neurochirur-

giczn¹ pojawi³ siê w nietypowym czasie, bowiem

na koñcu roku 2022 i pocz¹tku roku 2023, proœ-

by o wsparcie naszego szpitala w zakresie za-

bezpieczenia pacjentów wymagaj¹cych leczenia

neurochirurgicznego wys³aliœmy rano w ponie-

dzia³ek, 2 stycznia. Warto tu nadmieniæ, ¿e Nowy

Rok (1 stycznia 2023) przypad³ w niedzielê, wiêc

oczywistym jest, ¿e jest to dzieñ wolny dla osób
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decyzyjnych i zarz¹dzaj¹cych jednostkami bêd¹cymi odbiorcami

naszych pism. Zapewniamy jednak, ¿e korespondencja w spra-

wie zosta³a skierowana w najszybszym mo¿liwym terminie”.

O ocenê zawirowañ na radomskiej neurochirurgii poprosili-
œmy prof. Przemys³awa Kunerta, mazowieckiego konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii i kierownika Kli-
niki Neurochirurgii WUM. „Oczywiœcie, dostêpnoœæ opieki

neurochirurgicznej zosta³a zaburzona, ale to by³a sytuacja

kryzysowa, dlatego inne placówki wspiera³y MSS w Radomiu.

Mam wiêc nadziejê, ¿e ¿aden dramat siê tam nie wydarzy³.

A przynajmniej ja o ¿adnej dramatycznej sytuacji nie s³ysza-

³em. Jak wiemy, w Polsce upada coraz wiêcej ró¿nych oddzia-

³ów z braku lekarzy chêtnych do wykonywania pracy za mo¿-

liwe do zap³acenia przez szpital pieni¹dze. Zdarza siê wiêc,

¿e rozmowy koñcz¹ siê »protoko³em rozbie¿noœci« i negocja-

cje upadaj¹. Oczywiœcie, na taki scenariusz kierownictwo pla-

cówki te¿ powinno byæ przygotowane. Poniewa¿ mimo wszyst-

ko by³a to sytuacja niecodzienna, mo¿e nikt nie przewidzia³

takiego obrotu sprawy lub zbyt póŸno podjêto negocjacje”

– stwierdzi³ prof. Kunert.

Natomiast w ocenie dr Ma³gorzaty Ga³¹zki-Sobotki, dziekan
Centrum Kszta³cenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytu-
tu Zarz¹dzania w Ochronie Zdrowia Uczelni £azarskiego,
podobne dzia³ania kadrowe rodz¹ pytania o skutecz-
noœæ zarz¹dzania. „Jeœli kierownictwo nie jest w stanie za-

koñczyæ negocjacji, choæby niepowodzeniem, ale w czasie

umo¿liwiaj¹cym p³ynne zabezpieczenie potrzeb pacjentów

przez innych œwiadczeniodawców, jest to dzia³anie wy-

soce ryzykowne. Ka¿dy odpowiedzialny mened¿er po-

winien mieæ plan awaryjny na okolicznoœæ braku zabez-

pieczenia kadrowego w zakresach, w których prowadzi

swoj¹ dzia³alnoœæ, co jasno precyzuj¹ przepisy prawa”

– uwa¿a ekonomistka. Zwraca jednak uwagê na rela-
tywnie s³ab¹ pozycjê negocjacyjn¹ zarz¹du placówki
w obliczu deficytu specjalistów na rynku pracy.

O CZYM WIEDZIAŁ, A CZEGO
NIE WIEDZIAŁ WOJEWODA

Mleko siê rozla³o, oddzia³ zosta³ bez neurochirurgów. Co
dalej? Przytoczmy raz jeszcze informacjê przekazan¹
„Pulsowi” przez Szpital na Józefowie: „o zaistnia³ej sy-

tuacji poinformowaliœmy drugi szpital funkcjonuj¹cy

w Radomiu, szpitale oœcienne, Radomskie Pogotowie Ra-

tunkowe, koordynatora ratownictwa medycznego na Ma-

zowszu”. Na tej liœcie brakuje jednej wa¿nej instytucji
– urzêdu wojewódzkiego. Zgodnie z przepisami ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej (art. 34 ust. 2), czasowe zaprze-
stanie wykonywania stacjonarnego i ca³odobowego œwiad-
czenia zdrowotnego wymaga zgody wojewody.

Ostatecznie zarówno MSS, jak i urz¹d wojewódzki poda-
³y, ¿e informacja z radomskiego szpitala zosta³a przes³a-
na do wojewody tu¿ przed zakoñczeniem roku. „Infor-

mujemy, ¿e 31 grudnia 2022 r. do Wydzia³u Zdrowia

Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie

wp³ynê³o pismo z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego

w Radomiu informuj¹ce o wstrzymaniu, od 1 stycznia 2023 r.

do odwo³ania, przyjêæ nowych pacjentów na Oddzia³ Kliniczny

Neurochirurgii” [podkreœlenie redakcji].

A jednak z informacji podawanych przez szpital wynika,
¿e wstrzymanie przyjêæ nie by³o jedynym dzia³aniem po
odejœciu lekarzy. „Pacjenci przebywaj¹cy na oddziale neu-

rochirurgii zostali relokowani do innych oddzia³ów znaj-

duj¹cych siê na terenie naszej placówki” – wyjaœnia³a nam
Karolina Gajewska. Ten sam stan rzeczy zosta³ przedsta-
wiony Narodowemu Funduszowi Zdrowia. „W zwi¹zku

z zaistnia³¹ sytuacj¹ szpital dokona³ relokacji pacjentów

przebywaj¹cych na ww. oddziale. Chorzy zostali przeniesie-

ni na inne oddzia³y szpitalne, m.in.: kliniczny oddzia³ neuro-

logii, oddzia³ chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz klinicz-

ny oddzia³ anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto

szpital zabezpieczy³ dostêp do œwiadczeñ w zakresie neuro-

chirurgii dla pacjentów zg³aszaj¹cych siê do podmiotu, jak

równie¿ przywo¿onych przez Zespo³y Ratownictwa Medycz-

nego, poprzez zawarcie z innymi podmiotami porozumieñ

w przedmiotowym zakresie” – czytamy w piœmie dotycz¹-
cym sytuacji na radomskiej neurochirurgii skierowanym do
rzecznika praw lekarza OIL w Warszawie przez zastêpcê dy-
rektora Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ ds.
medycznych Katarzynê S³odkê. RPL w sprawie Radomia in-
terweniowa³ tak¿e w urzêdzie marsza³kowskim naszego wo-
jewództwa, w samym szpitalu i w Biurze Rzecznika Praw
Pacjenta.
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Dlaczego to takie wa¿ne? Choæ przedstawiciele Mazowiec-
kiego Urzêdu Wojewódzkiego w Warszawie sami zwrócili
nasz¹ uwagê na art. 34 ustawy o dzia³alnoœci leczniczej,
w kolejnej wiadomoœci biuro prasowe wojewody stwier-
dzi³o: „w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycz-

nego w Radomiu nie mia³o miejsca czasowe zaprzestanie

dzia³alnoœci leczniczej Oddzia³u Klinicznego Neurochirur-

gii, w rozumieniu przepisu art. 34 ustawy o dzia³alnoœci

leczniczej. Zgodnie z posiadanymi przez wojewodê mazo-

wieckiego informacjami [podkreœlenie redakcji] w szpita-

lu ograniczono dzia³alnoœæ tego oddzia³u poprzez wstrzy-

manie do niego przyjêæ nowych pacjentów”. Zapytaliœmy
wiêc, o czym dok³adnie poinformowa³ szpital i jaka jest
ró¿nica miêdzy czasowym zaprzestaniem dzia³alnoœci lecz-
niczej a sytuacj¹, w której zostaj¹ wstrzymane przyjêcia
pacjentów, i jednoczeœnie przebywaj¹cy na oddziale

zostaj¹ relokowani do innych oddzia³ów.

Z punktu widzenia prawa ró¿nica jest zasadnicza. Jeœli
dosz³o do zawieszenia dzia³alnoœci, placówka obowi¹za-
na by³a wczeœniej z³o¿yæ odpowiedni wniosek, a woje-
woda na jego rozpatrzenie mia³by 30 dni. Zatem jeœli szpi-
tal chcia³ zawiesiæ dzia³alnoœæ jakiegoœ oddzia³u, powinien
dla bezpieczeñstwa z³o¿yæ taki wniosek miesi¹c przed
zamkniêciem jednostki. Art. 35 ustawy o dzia³alnoœci lecz-
niczej mówi nie tylko o tym, ¿e jeœli w przypadku zawie-
szenia dzia³alnoœci nie zosta³y dochowane formalnoœci,
odpowiada za to finansowo kierownik placówki (kara
w wysokoœci nawet trzykrotnego miesiêcznego wyna-
grodzenia). Ten sam przepis zobowi¹zuje wojewodê (a nie
mo¿liwia mu to) do na³o¿enia takiej kary administracyjnej.
Ustawa stanowi tak¿e, ¿e organ prowadz¹cy rejestr podmio-
tów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ (w tym przypadku
wojewoda) jest uprawniony do kontroli podmiotów wyko-
nuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ w zakresie zgodnoœci wyko-
nywanej dzia³alnoœci z przepisami okreœlaj¹cymi warunki
wykonywania dzia³alnoœci leczniczej.

KOCHANE PIENIĄDZE

Do chwili zamkniêcia tego numeru „Pulsu” ani wojewoda, ani
kierownictwo szpitala nie odnieœli siê jednoznacznie do w¹t-
pliwoœci naszej redakcji sprowadzaj¹cych siê do prostej kwe-
stii: czy oddzia³ mo¿e dzia³aæ bez pacjentów i bez lekarzy?

Wojewoda natomiast poda³, ¿e ostatecznie zosta³ poinformo-
wany o relokacji pacjentów na inne oddzia³y, i ¿e wstrzyma-
niu przyjêæ nowych pacjentów na oddzia³ towarzyszy³o za-
pewnienie „we w³asnym zakresie opieki dotychczas leczonym

osobom, wymagaj¹cym œwiadczeñ z zakresu neurochirurgii”.

OdpowiedŸ Zespo³u Prasowego Wojewody Mazowieckiego
przes³aliœmy wiêc do rzecznika praw lekarza OIL w Warsza-
wie z proœb¹ o opiniê. Biuro RPL przekaza³o nam, ¿e, w zwi¹z-
ku z w¹tpliwoœciami redakcji skierowano do Konstantego
Radziwi³³a, wojewody mazowieckiego, pismo z wnioskiem
o wszczêcie postêpowania kontrolnego w sprawie radomskiej
neurochirurgii. „Jednym z g³ównych celów podmiotów lecz-

niczych jest podejmowanie dzia³añ na rzecz poprawy i ochro-

ny stanu zdrowia pacjentów poprzez zorganizowanie i prowa-

dzenie dzia³alnoœci leczniczej w taki sposób, by zapewniæ w³a-

œciw¹ dostêpnoœæ udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych.

Argumentacja podniesiona w odpowiedzi prasowej w ¿adnym

przypadku nie mo¿e byæ uznana za prawid³ow¹. Po pierwsze

organ sam podkreœla, ¿e Mazowiecki Specjalistyczny Szpital

w Radomiu zaprzesta³ przyjmowania nowych pacjentów. Ju¿

ten fakt statuuje, ¿e oddzia³ nie zapewni³ pacjentom dostêpno-

œci œwiadczeñ. Nadto stwierdzenie organu, i¿ pacjentom, któ-

rzy byli hospitalizowani na Oddziale Klinicznym Neurochi-

rurgii i udzielane im by³y w dalszym ci¹gu œwiadczenia

zdrowotne, jest niemo¿liwe do przyjêcia, poniewa¿ szpital

w tamtym czasie nie zatrudnia³ ¿adnego  neurochirurga. Do-

bitnie œwiadcz¹ o tym zawierane porozumienia z innymi pod-

miotami leczniczymi w zakresie odsy³ania  pacjentów z pro-

blemami neurochirurgicznymi do tych podmiotów” – napisa³a
do wojewody rzecznik praw lekarza Monika Potocka.

Warto dodaæ, ¿e wczeœniej w korespondencji z rzecznikiem
praw lekarza na dowód trudnej sytuacji finansowej placów-
ki zosta³a przes³ana... informacja o karze finansowej, jaka
zosta³a na ni¹ na³o¿ona: wezwanie do zap³aty skierowane
do radomskiego szpitala przez ³ódzki Wydzia³ Kontroli NFZ.
Chodzi o kwotê ponad 580 tys. z³. Jak wynika z informacji
opublikowanej w Internecie przez NFZ, kara zosta³a wyzna-
czona za „nieprawid³owe sprawozdawanie udzielonych

œwiadczeñ i nieprawid³owe kwalifikowanie œwiadczeñ do roz-

liczenia” i dotyczy³a hospitalizacji neurochirurgicznej. �
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O ewentualne nieprawid³owoœci na Józefowie zapytali-
œmy te¿ Mazowiecki Oddzia³ NFZ. Okaza³o siê, ¿e
w wyniku czynnoœci dokonanych przez terenowy Wy-
dzia³ Kontroli w Warszawie w roku 2021 na placówkê
zosta³a na³o¿ona kara wysokoœci ponad 78 tys. z³.

„Nieprawid³owoœci polega³y na: 1. odmowie przyjêæ

na SOR po potwierdzeniu zaka¿enia wirusem SARS-

-CoV-2 6 pacjentów w stanie nag³ego zagro¿enia zdro-

wotnego, przywiezionych przez ZRM, pomimo posia-

dania wolnych ³ó¿ek przeznaczonych dla pacjentów

zaka¿onym koronawirusem; 2. braku w wykazie odmów

przyjêæ na szpitalny oddzia³ ratunkowy danych o od-

mowach przyjêæ pacjentów przywiezionych przez ZRM;

3. niepoinformowaniu rodziny o zgonie œwiadczenio-

biorcy i niedo³o¿eniu starañ, aby numer kontaktowy,

który znajdowa³ siê w podaniu dotycz¹cym proœby

o wyra¿enie zgody na odwiedziny w szpitalu, zosta³ uzu-

pe³niony w dokumentacji medycznej” – napisa³ Piotr
Kalinowski, g³ówny specjalista Zespo³u Komunikacji
Spo³ecznej i Promocji Mazowieckiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ.

MAŁO SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE

Kryzys na radomskiej neurochirurgii to problem wielo-
wymiarowy. Pewnie mo¿na by³o wczeœniej zakoñczyæ
negocjacje z neurochirurgami. Pewnie by siê to uda³o,

gdyby sytuacja na rynku pracy lekarzy by³a inna. Mo¿e nie by³oby
k³opotu, gdyby nak³ady na ochronê zdrowia by³y odpowiednie do
potrzeb. Albo gdyby inaczej przebiega³o kontraktowanie œwiad-
czeñ oddzia³ów szpitalnych. Pewnie by³oby gorzej, gdyby inne pla-
cówki na Mazowszu nie zgodzi³y siê przej¹æ pacjentów. Pewnie
mo¿na by³o wczeœniej zacz¹æ za³atwiaæ formalnoœci. Ostatecznie
najlepiej, ¿eby zastanowili siê nad tym decydenci: g³ówny kontra-
hent szpitala, czyli NFZ; w³aœciciel, czyli mazowiecki samorz¹d
wojewódzki; urz¹d odpowiedzialny za prowadzenie rejestru pod-
miotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lecznicz¹, czyli wojewoda; or-
gan powo³uj¹cy zarz¹d szpitala, czyli jego rada nadzorcza. Pro-
blem polega na tym, ¿e gdyby w tym ca³ym zamieszaniu, sytuacji
dalekiej od normalnoœci, generuj¹cej dodatkowe napiêcie i wyd³u-
¿aj¹cej czas uzyskania pomocy, ktoœ z personelu medycznego po-
pe³ni³ b³¹d, w ramach obowi¹zuj¹cego systemu odpowiedzialno-
œci za zdarzenia medyczne nikt by siê nad tymi okolicznoœciami
nie zastanawia³. Obwiniony zosta³by medyk, choæ by³by to b³¹d
systemu.

MSS poinformowa³ na samym pocz¹tku naszej korespondencji:
„Szpitalny Oddzia³ Kliniczny Neurochirurgii (…) wznowi³ dzia-

³alnoœæ od 1 lutego br. I to jest najwa¿niejsza wiadomoœæ dla pa-

cjentów z Radomia i okolic”. Okaza³o siê, ¿e w wyniku stycznio-
wej rekrutacji uda³o siê odtworzyæ zespó³ lekarski. Zwracam jednak
uwagê, ¿e jeœli oddzia³ wznowi³ dzia³alnoœæ, logicznie rzecz bio-
r¹c, do 1 lutego wstrzymywa³ j¹. Ale zgoda, fakt, ¿e wznowi³ pra-
cê, jest najwa¿niejsz¹, a przede wszystkim najlepsz¹ wiadomoœci¹
w ca³ej tej historii. W³aœciwie jedyn¹ dobr¹. �

BŁĄD SYSTEMU
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P
odczas niedawnej konferencji prasowej prezes ORL

w Warszawie Piotr Pawliszak wyjaœnia³: – 80 proc.

pacjentów uwa¿a, ¿e zdarzenie niepo¿¹dane w szpi-

talu jest bardzo prawdopodobne. Wiemy te¿, ¿e ¿aden kraj

na œwiecie nie poradzi³ sobie z eliminacj¹ zdarzeñ niepo-

¿¹danych i dotycz¹ oko³o 10 proc. hospitalizacji. Jedno-

czeœnie wed³ug Komitetu Ergonomii PAN nawet do 90 proc.

zdarzeñ niepo¿¹danych dochodzi w wyniku b³êdnego pla-

nowania, z³ej organizacji lub wad trybu œwiadczenia us³ug

medycznych.

Ustawa sankcjonuj¹ca na nowo kwestiê odpowiedzialnoœci za
zdarzenia medyczne ma m.in. zmieniæ realia opisywane przez
podane statystyki. Jest to konieczne, bo wczeœniejsze przepi-
sy nie spe³nia³y w tym wzglêdzie pok³adanych nadziei. „Dzia-

³alnoœæ wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach me-

dycznych mia³a zmniejszyæ liczbê spraw nap³ywaj¹cych do

s¹dów o odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone w ochronie

zdrowia. Oszacowano, odnosz¹c siê do lat 2001–2019, ¿e licz-

ba spraw trafiaj¹cych na wokandê spad³a ze œrednio 330 rocz-

nie do 99. Jednak w latach 2012–2017 liczba spraw odszko-

dowawczych wp³ywaj¹cych do s¹dów rejonowych i s¹dów

okrêgowych I instancji wynios³a œrednio 905, a wiêc blisko

dziesiêciokrotnie wiêcej ni¿ przewidywano. Tym samym utwo-

rzenie wojewódzkich komisji nie mia³o wp³ywu na odci¹¿e-

nie s¹dów powszechnych sprawami o odszkodowania z tytu-

³u zdarzeñ medycznych” – poda³a Najwy¿sza Izba Kontroli
w 2018 r. w opisie kontroli prowadzonej w sprawie pozas¹-
dowego dochodzenia roszczeñ przez pacjentów.

tekst MICHAŁ NIEPYTALSKI

TRWAJĄCA NA FORUM PUBLICZNYM DYSKUSJA NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA NIEPOŻĄDANE ZDARZENIA MEDYCZNE SKUPIA SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.

ZDANIEM ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO, REPREZENTOWANEGO PRZEZ SAMORZĄD

ZAWODOWY, ZNIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH TZW. SYSTEMU NO-FAULT

MOŻE ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ RAPORTOWANIA TAKICH ZDARZEŃ. MAŁO JEDNAK

W TYM KONTEKŚCIE MÓWI SIĘ O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CHOĆ WYDAJE SIĘ,

ŻE ARGUMENTY ZA JEJ ZNIESIENIEM SĄ PODOBNE. DLATEGO TYM RAZEM W RUBRYCE

„W KONTRZE” ZAMIESZCZAMY OPINIE EKSPERTÓW O ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ZA POPEŁNIONE BŁĘDY, A PONIŻEJ PREZENTUJEMY GARŚĆ FAKTÓW I STATYSTYK

O OWYCH BŁĘDACH.

Izba ustali³a wówczas, ¿e „obecnie obowi¹zuj¹cy system orze-

kania o zdarzeniach medycznych nie chroni pacjenta i nie za-

pewnia mu skutecznego narzêdzia dochodzenia zadoœæuczynie-

nia. Przede wszystkim wojewódzkie komisje nie umo¿liwi³y

poszkodowanym szybkiego uzyskiwania odszkodowañ. Ponad

po³owa spraw rozpatrywanych w I instancji rozstrzygana by³a

z opóŸnieniem, czyli po ustawowym czteromiesiêcznym terminie”.

Czy to wystarczaj¹ce przes³anki, by w kwestii odpowiedzial-
noœci nie tylko karnej, ale i cywilnej przeprowadziæ rewolu-
cjê, a nie tylko kosmetyczne zmiany? �
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tekst Robert Mołdach
prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji,
członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

ROZWAŻAJĄC KWESTIĘ UTRZYMANIA LUB ZNIESIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

KARNEJ I CYWILNEJ ZA ZDARZENIA MEDYCZNE, MUSIMY ODPOWIEDZIEĆ SOBIE

NA PYTANIE: CO JEST NASZYM CELEM NADRZĘDNYM?

T
ym celem jest poprawa jakoœci leczenia i zwiêk-

szenie bezpieczeñstwa pacjenta. Zatem trzeba zna-

leŸæ takie œrodki, które pozwol¹ go osi¹gn¹æ. Jest

jedna opisana droga, sprawdzona w praktyce, by nie powie-

dzieæ spisana krwi¹ osób poszkodowanych, s³u¿¹ca zapew-

nieniu wysokiej jakoœci dzia³ania i bezpieczeñstwa danego

podmiotu gospodarczego – droga zmian. Zmian mo¿na

dokonywaæ, maj¹c œwiadomoœæ pope³nianych b³êdów. Ale

¿eby siê na nich uczyæ, trzeba zgromadziæ o nich kompletn¹

wiedzê. W firmach wiedza jest gromadzona w rejestrach

zdarzeñ. Jeœli rejestr zdarzeñ ma byæ efektywny, nie mo¿-

na stawiaæ blokad powstrzymuj¹cych nap³yw informacji.

Pos³u¿my siê przyk³adem zaczerpniêtym z przepisów

unijnych dotycz¹cych lotnictwa cywilnego, mówi¹cych

o ochronie Ÿróde³ informacji zg³oszonych do rejestru

zdarzeñ. Mówi¹ one: „je¿eli na mocy prawa krajowe-

go wszczêto jakiekolwiek postêpowanie dyscyplinarne lub

administracyjne, informacji zawartych w zg³oszeniach

zdarzeñ nie wykorzystuje siê przeciwko zg³aszaj¹cemu lub

osobom wymienionym w zg³oszeniach zdarzeñ”. Ale
w dalszym ci¹gu dokumentu jest mowa o mo¿liwoœci
wprowadzenia przepisów jeszcze dalej id¹cych: „Pañstwa

cz³onkowskie mog¹ utrzymaæ lub przyj¹æ œrodki w celu

zwiêkszenia ochrony zg³aszaj¹cych lub osób wymienio-

nych w zg³oszeniach zdarzeñ. Pañstwa cz³onkowskie mog¹

w szczególnoœci rozszerzyæ tê ochronê na postêpowania

cywilne lub karne”.

Mo¿liwoœæ zwolnienia z odpowiedzialnoœci nie tylko kar-
nej, ale i cywilnej na rzecz poprawy efektywnoœci reje-
stru jest wiêc rozwi¹zaniem opisanym w Ÿród³ach prawa
dotycz¹cych lotnictwa. W medycynie moim zdaniem po-
winno byæ powiedziane kategorycznie: ochronê nie tylko
mo¿na, lecz trzeba rozszerzyæ na postêpowania cywilne
i karne. Niewykorzystywanie w postêpowaniach informa-
cji z rejestru by³oby krokiem nieznanym nawet w duñ-

skim systemie ochrony bezpieczeñstwa pacjenta, na któ-
rym œrodowisko medyczne chce siê wzorowaæ, a który
jest i tak znacznie dalej id¹cy ni¿ proponowana przez rz¹d
ustawa. Tyle ¿e duñski rejestr zdarzeñ medycznych od
dawna dzia³a skutecznie i z korzyœci¹ dla pacjentów.
Sytuacja Duñczyków jest z nasz¹ nieporównywalna. My
musimy zastosowaæ œrodki, które zmieni¹ status quo. Nie
mo¿emy sobie pozwoliæ na dekady umiarkowanych dzia-
³añ z nadziej¹, ¿e przy ograniczonej ochronie Ÿróde³ infor-
macji rejestr bêdzie skuteczny. W mojej ocenie nie bêdzie.
Musimy go przede wszystkim uruchomiæ na 100 proc.
I kiedy zacznie do niego sp³ywaæ pe³na wiedza o zdarze-
niach medycznych, wtedy ewentualnie zastanawiaæ siê, czy
modyfikowaæ przyjête regu³y.

Odrêbn¹ kwesti¹ od – nazwijmy to – bezpieczeñstwa reje-
stru, jest bezpieczeñstwo lekarza. Pomijam przypadki in-
tencjonalnego dzia³ania na szkodê pacjenta albo (znowu
odwo³am siê do przyk³adu z prawa lotniczego) „wyraŸne-

go i powa¿nego zlekcewa¿enia oczywistego ryzyka i po-

wa¿nego zaniedbania zawodowego obowi¹zku zachowa-

nia starannoœci bezsprzecznie wymaganej w danych

okolicznoœciach, powoduj¹cego mo¿liw¹ do przewidzenia

szkodê”. Otó¿ jeœli lekarz ratuj¹cy zdrowie lub ¿ycie z za-
³o¿enia pracuje w trudnych, stresuj¹cych, a czêsto nawet
niezgodnych z dobr¹ praktyk¹ warunkach, nale¿y mu za-
pewniæ komfort pracy, by wykonywa³ j¹ najlepiej, jak to
mo¿liwe w okreœlonej sytuacji. Stosowanie postêpowañ
karnych lub cywilnych opartych na poszukiwaniu winy ex

post jest gwa³tem na racjonalnym myœleniu o zdarzeniach
medycznych. W psychologii nazywa siê to b³êdem atrybu-
cji. A potocznie: ka¿dy jest m¹dry po szkodzie.

W ostatecznym rozrachunku musimy odpowiedzieæ, co
jest dla nas wiêksz¹ wartoœci¹. Jeœli mam wybieraæ po-
miêdzy ukaraniem pojedynczego lekarza a uratowaniem
tysiêcy ludzkich ¿yæ, wybieram ¿ycie. �

Wybieram zycie
.
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KAŻDY Z NAS ODPOWIADA ZA SWOJĄ PRACĘ I SWOJE CZYNY.

LEKARZ JEST FUNKCJONARIUSZEM PUBLICZNYM, NA KTÓRYM

SPOCZYWA OBOWIĄZEK WYKONYWANIA PRACY W SPOSÓB NALEŻYTY.

JEŚLI WYKONUJE JĄ ZGODNIE Z PROCEDURAMI I ZASADAMI STARANNOŚCI,

NIE POWINNO MU PRZESZKADZAĆ, ŻE ISTNIEJE SYSTEM

ODPOWIEDNIOŚCI CYWILNEJ ZA POPEŁNIONE BŁĘDY.

O
czywiœcie, wyobra¿am sobie sytu-

acjê, w której lekarz pracuje ponad

12 godzin, co przyczynia siê do

wyczerpania organizmu i zwiêksza ryzyko

pope³nienia b³êdu. Wiemy, ¿e zdarza siê to

bardzo czêsto. Ale wówczas odpowiedzial-

noœæ powinien ponosiæ pracodawca, który

do tego dopuszcza, a czêsto nawet nak³a-

nia lekarza, zmusza szanta¿em („godzisz

siê albo szukaj nowej pracy”) do wrêcz

heroicznych poœwiêceñ.

B³êdy siê zdarzaj¹, to oczywiste. We wszys-

tkich postêpowaniach powinny byæ jednak

brane pod uwagê okolicznoœci, w jakich na-

st¹pi³y: czy chodzi o b³¹d organizacyjny,

diagnostyczny, decyzyjny, czy b³¹d w sztu-

ce. Czêœæ wymienionych pomy³ek ma cha-

rakter wybitnie indywidualny. Dlatego nie

powinno siê moim zdaniem wrzucaæ do jed-

nego worka wszystkich rodzajów b³êdów

i en masse zdejmowaæ odpowiedzialnoœci
za nie, i cywilnej, i karnej, z profesjonali-
stów medycznych, a przenosiæ na pañstwo.
Jedyne, co mo¿na zrobiæ, to wyodrêbniæ for-
malnie kategorie b³êdów (z mojego 30-let-
niego doœwiadczenia wynika, ¿e w opiniach
bieg³ych takie kryteria s¹ okreœlane).
O przyporz¹dkowaniu danego zdarzenia do
konkretnej kategorii powinien jednak de-
cydowaæ powo³any do tego organ, np. s¹d,
albo nale¿y dochodziæ do porozumienia

tekst Zbigniew Dudko
przewodniczący Stowarzyszenia Primum Non Nocere,

zajmującego się pomocą poszkodowanym wskutek błędów lekarskich

miêdzy stronami. Œrodowisko lekarzy mo¿e zwracaæ uwa-
gê na pewne problemy systemowe. Du¿ym problemem
jest postawa lekarzy, którzy „wiedz¹ lepiej”. Nie s³uchaj¹
pacjentów, wydaj¹ zalecenia bez ogl¹dania siê na ich in-
formacje, choæby dotycz¹ce alergii na leki. A skoro ist-
niej¹ takie przeciwne argumentacje, to uniwersalizowa-
nie rozwi¹zañ dotycz¹cych odpowiedzialnoœci jest bardzo
kontrowersyjne.

Z mojej perspektywy samorz¹d lekarski, reprezentuj¹cy
potê¿n¹ grupê przedstawicieli œrodowiska medycznego,
powinien przede wszystkim dzia³aæ na rzecz prawnych
aspektów procedur medycznych w taki sposób, by ich opis
nie pozostawia³ w¹tpliwoœci, czy personel medyczny
w konkretnym przypadku zastosowa³ siê do obowi¹zuj¹-
cych wytycznych. To z pewnoœci¹ mo¿e pozytywnie wp³y-
n¹æ na szybkoœæ i skutecznoœæ rozwi¹zywania sporów
z pacjentem. Innymi s³owy, potrzebne jest dobre kszta³to-
wanie zasad, a nie odstêpstwo od zasady, ¿e za swoje czy-
ny nale¿y odpowiadaæ.

Pañstwo powinno zadbaæ, na gruncie ustawodawstwa
i finansowania, o to, ¿eby praca nie tylko lekarzy, ale
tak¿e pielêgniarek, ratowników itd., odbywa³a siê w wa-
runkach gwarantuj¹cych w³aœciwe jej wykonywanie.
A nie dawaæ im immunitet. Tymczasem rzeczywistoœæ
jest taka, ¿e na szpitalnych oddzia³ach ratunkowych nie-
którzy poszkodowani czekaj¹ kilkanaœcie godzin, bo szpi-
tal zakontraktowa³ lekarza tak, ¿e ów jednoczeœnie ob-
s³uguje dwa oddzia³y. To najwiêksza bol¹czka naszej
ochrony zdrowia. Brak klarownych i efektywnych
zasad funkcjonowania. �

Potrzeba
klarownych zasad
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R
esort Zbigniewa Ziobry nie wyklucza równie¿ innych

rozwi¹zañ, w tym przyst¹pienia prokuratorów do

postêpowañ przed organami odpowiedzialnoœci zawo-

dowej izb lekarskich.  Powód? Albo raczej – pretekst? Spra-

wy wytoczone w ubieg³ym roku lekarzom, którzy publicznie

kwestionowali – najoglêdniej mówi¹c – bezpieczeñstwo i sku-

tecznoœæ szczepieñ przeciw COVID-19.

S¹dy dzia³aj¹ce w ramach okrêgowych izb lekarskich wyda³y

pierwsze decyzje, pierwszym lekarzom zawieszono na rok

prawo wykonywania zawodu. To oburzy³o czêœæ pos³ów Pra-

wa i Sprawiedliwoœci, wiêc w po³owie stycznia powo³ali Ze-

spó³ Parlamentarny ds. Funkcjonowania Izb Lekarskich, bio-

r¹c pod lupê konkretne przypadki, a przede wszystkim przepisy

reguluj¹ce odpowiedzialnoœæ zawodow¹ lekarzy.

Bez w¹tpienia sk³ad zespo³u, któremu przewodniczy Anna

Maria Siarkowska, absolwentka Akademii Obrony Narodo-

wej (wykszta³cenie kierunkowe – politologia), pos³anka naj-

bardziej znana z interwencji, dokonanej razem z pos³em Soli-

darnej Polski Januszem Kowalskim, w jednym z domów

dziecka, w którym rzekomo szczepiono podopiecznych prze-

ciw COVID-19 bez zgody opiekunów prawnych, sugeruje, ¿e

chodzi g³ównie o szczepienia. Czy te¿ szerzej – o postawy

lekarzy wobec pandemii COVID-19. Zabieraj¹ce g³os w dys-

kusji pos³anki Anna Maria Siarkowska i Maria Kurowska przez

okres pandemii nie kry³y swojego sceptycyzmu wobec szcze-

pieñ, a teraz nie kryj¹ tego, ¿e – rzekomo – pogl¹dy „main-

streamu” naukowego, medycznego w sprawie bezpieczeñstwa

i skutecznoœci szczepieñ s¹ równorzêdne albo co najmniej

równowa¿one innymi, pozostaj¹cymi poza g³ównym nurtem

pogl¹dami (badaniami naukowymi!).

Wydaje siê jednak, ¿e szczepienia przeciw COVID-19 s¹ za-
ledwie pretekstem, prawdziwym zaœ celem prac zespo³u, a na
pewno zaanga¿owania w nie przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwoœci (w pierwszym lutowym posiedzeniu bra³
udzia³ wiceminister Marcin Warcho³, sk¹din¹d równie¿ covi-
dosceptyk, zachwalaj¹cy w mediach spo³ecznoœciowych sku-
tecznoœæ amantandyny, sfalsyfikowan¹ w badaniach przepro-
wadzonych na zlecenie Agencji Badañ Medycznych, w drugim
– jeden z wysokich urzêdników resortu sprawiedliwoœci), jest
znalezienie sposobu, by wymiar sprawiedliwoœci móg³ wejœæ
(wtargn¹æ?) do spraw tocz¹cych siê przed organami odpowie-
dzialnoœci zawodowej w ramach izb lekarskich. Nie tylko,
oczywiœcie, w sprawach dotycz¹cych stosunku do szczepieñ
ochronnych, nawet jeœli na razie mówi siê o „niektórych”.

Na razie te¿ motywem przewodnim jest ochrona wolnoœci s³o-
wa, pogl¹dów i przekonañ, a resort sprawiedliwoœci chce bro-
niæ lekarzy przed próbami „kneblowania” przez œrodowisko.
Nota bene – choæ do tej pory „korporacyjna solidarnoœæ” ozna-
cza³a, w kontekœcie postêpowañ przed s¹dami lekarskimi, rze-
kome patrzenie przez palce na b³êdy kolegów, teraz – w nowej
interpretacji – jest równoznaczna z pochopnym skazywaniem
i pozbawianiem kolegów Ÿród³a utrzymania. – Co ma robiæ

lekarz, któremu zostaje zawieszone prawo wykonywania zawo-

du? Zostaæ kierowc¹ Ubera? – retoryczne pytanie zadane przez
Rafa³a Kierzynkê, dyrektora w Departamencie Legislacyjnym
Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci, musi budziæ
refleksjê, bo pad³o z ust przedstawiciela resortu, który przez
ostatnich kilka lat skutecznie blokowa³ choæby mo¿liwoœæ wy-
konywania pracy przez „niepokornych” sêdziów. Niezgadza-
j¹cych siê z pogl¹dami reprezentowanego przez resort spra-
wiedliwoœci politycznego mainstreamu. �

tekst MAŁGORZATA SOLECKA

CZY BĘDZIE SKARGA KONSTYTUCYJNA W SPRAWIE PRZEPISÓW, NA PODSTAWIE

KTÓRYCH UTWORZONY ZOSTAŁ I DZIAŁA SAMORZĄD LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW?

ZASUGEROWAŁ TO W SEJMIE PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI,

KTÓRE POPIERA ANALOGICZNĄ SKARGĘ DOTYCZĄCĄ SAMORZĄDÓW ZAWODÓW

PRAWNICZYCH.

Sprawdzam
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DUŃSKI SYSTEM KOMPENSACJI
DLA PACJENTÓW

D
anish Patient Compensation (DPC) jest

organem pierwszej instancji w syste-

mie administracyjnym, który zajmuje

siê szkodami powsta³ymi w procesie leczenia

i w wyniku przyjmowania leków. DPC to nie-

zale¿ny organ, który przyjmuje i rozpatruje

wszystkie wnioski o odszkodowanie oraz

podejmuje decyzje.

Przed 30 laty, kiedy w licz¹cej blisko 6 milionów

mieszkañców Danii wprowadzono specjalny sys-

tem odszkodowañ, do DPC wp³ywa³o rocznie 200

wniosków o odszkodowania, a rozpatrywa³ je

zespó³ sk³adaj¹cy siê z 3 osób zajmuj¹cych siê

sprawami prawnymi i 2 lekarzy zatrudnionych

w niepe³nym wymiarze godzin. Dzisiaj, 30 lat

póŸniej, do DPC trafia rocznie 12 500 takich wnio-

sków. DPC zatrudnia 185 pracowników, w tym

100 osób zajmuj¹cych siê aspektami prawnymi.

Ponadto DPC zatrudnia w niepe³nym wymiarze

godzin 100 lekarzy specjalistów z ró¿nych dzie-

dzin medycyny, pracuj¹cych klinicznie w naj-

wiêkszych szpitalach w kraju. Doradzaj¹ oni oso-

bom prowadz¹cym sprawy przy podejmowaniu

decyzji o odszkodowaniu.

STRESZCZENIE

W Danii od 30 lat funkcjonuje specjalny admini-
stracyjny system rozpatrywania i rekompensowa-
nia szkód zwi¹zanych z leczeniem i ze skutkami
ubocznymi leków, które wystêpuj¹ w systemie
opieki zdrowotnej w tym kraju. System kompen-
sacji jest ca³kowicie oddzielony od procedury
postêpowania dyscyplinarnego. Oznacza to, ¿e pa-
cjentowi przys³uguje prawo do odszkodowania
za szkody powsta³e w wyniku leczenia bez ko-
niecznoœci wnoszenia skargi na leczenie, lekarza
lub szpital. Jedyne, co pacjent musi zrobiæ, to wy-
pe³niæ elektroniczny formularz zg³oszeniowy.

Medycyna i ekonomia

System opiera siê na podejœciu „no blame” (bez
obwiniania). Gdy dochodzi do szkody, nacisk
k³adzie siê na zastosowane leczenie, powsta³y
uszczerbek na zdrowiu oraz pacjenta, a nie
na to, kogo mo¿na obwiniæ lub obci¹¿yæ odpo-
wiedzialnoœci¹ za poniesion¹ szkodê.

System kompensacji opiera siê równie¿ na po-
wszechnej akceptacji faktu, ¿e w obci¹¿onym
systemie opieki zdrowotnej czasami zdarzaj¹
siê komplikacje w leczeniu i b³êdy, nawet jeœli
ka¿dy robi wszystko, aby temu zapobiec.

POSTĘPOWANIE

Pacjent, który chce uzyskaæ kompensacjê za do-
znan¹ szkodê, wype³nia formularz zg³oszenio-
wy na stronie internetowej DPC. Mo¿na to zro-
biæ online przez ca³¹ dobê. Wype³nienie
formularza zajmuje oko³o 20 minut.

Pacjent nie mo¿e pozwaæ lekarza, szpitala ani
w³aœciciela szpitala. DPC jest jedyn¹ drog¹
uzyskania zabezpieczania kompensacji. Ubie-
ganie siê o odszkodowanie z DPC jest bezp³at-
ne i nie wymaga korzystania z pomocy praw-
nej. Od decyzji DPC mo¿na siê odwo³aæ
do Patient Compensation Appeals Board (ko-
misji odwo³awczej), a od jej decyzji – do s¹-
du, co jednak siê zdarza rzadko. S¹d rozpatru-
je decyzje komisji odwo³awczej; stronami s¹
najczêœciej komisja odwo³awcza i pacjent,
chocia¿ œwiadczeniodawca równie¿ mo¿e siê
zdecydowaæ na odwo³anie od decyzji DPC.
Lekarze nigdy nie s¹ pozywani i nigdy nie s¹
stron¹ w pozwie.

FINANSOWANIE SYSTEMU
REKOMPENSAT

Dania podzielona jest na 5 regionów, które
wyp³acaj¹ odszkodowania za szkody po-
wsta³e w wyniku leczenia w szpitalach pu-

tekst MARTIN ERICHSEN, zastępca dyrektora, Head of Legal Department, Danish Patient Compensation

tłumaczenie MAŁGORZATA KUROWSKA
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blicznych i przez lekarzy pierwszego kontaktu. Szpitale
prywatne oraz specjaliœci prowadz¹cy w³asne gabinety
musz¹ mieæ prywatne ubezpieczenie. Odszkodowania
za niedopuszczalne skutki uboczne leków wyp³aca Mini-
sterstwo Zdrowia. Koszty operacyjne DPC s¹ dzielone
miêdzy regiony, prywatne firmy ubezpieczeniowe i Mini-
sterstwo Zdrowia.

ZA CO MOŻNA UZYSKAĆ
ODSZKODOWANIE?

Wiêkszoœæ szkód mo¿liwych do unikniêcia podlega kompen-
sacji zgodnie z „zasad¹ specjalisty” (Specialist Rule). Zasada
ta dotyczy szkód doznanych przez pacjenta, których mo¿na
by³o unikn¹æ dziêki lepszemu postêpowaniu, i obejmuje wszel-
kiego rodzaju zaniedbania, takie jak wybór niew³aœciwego
leczenia, b³êdne rozpoznanie i opóŸnienie w leczeniu, skut-
kuj¹ce szkod¹ dla pacjenta.

Standardem odpowiedzialnoœci jest standard doœwiadczone-
go specjalisty, a nie standard dobrego przeciêtnego lekarza.
Odszkodowanie wyp³aca siê, jeœli szkoda jest spowodowana
odstêpstwem od standardu postêpowania, którego mo¿na ocze-
kiwaæ od doœwiadczonego specjalisty. W centrum uwagi znaj-
duje siê postêpowanie, a nie indywidualny pracownik syste-
mu opieki zdrowotnej.

Mo¿liwa jest nawet kompensacja szkód niemo¿liwych
do unikniêcia, dziêki „zasadzie znoœnoœci”  (Endurability

Rule). Zasada ta odnosi siê do powik³añ lub przypadkowych
uszkodzeñ, za które nikogo nie mo¿na obwiniæ, o ile uszczer-
bek na zdrowiu jest wiêkszy ni¿ taki, którego zniesienia
mo¿na od pacjenta oczekiwaæ. Do szkód nieuniknionych
nale¿¹ szkody:

1) rzadkie – wystêpuj¹ce u < 1–2% pacjentów poddanych
podobnym zabiegom chirurgicznym,

2) stosunkowo powa¿ne – w porównaniu z chorob¹ podsta-
wow¹ danego pacjenta.

PLUSY I MINUSY SYSTEMU

PLUSY

1. Jest to system odszkodowañ, który mo¿e pomóc pacjento-
wi, a jednoczeœnie nie wi¹¿e siê z obarczaniem lekarza obo-
wi¹zkowymi kosztami zadoœæuczynienia za wyrz¹dzon¹
szkodê lub ubezpieczenia.

2. Lekarz mo¿e wspieraæ pacjenta w staraniu siê o odszkodo-
wanie, nie nara¿aj¹c siê automatycznie na ryzyko obarcze-
nia odpowiedzialnoœci¹ za szkodê. Uznanie szkody nie jest
równoznaczne ze wszczêciem postêpowania dyscyplinarne-
go ani na³o¿eniem innych sankcji wobec lekarza.

3.  Lekarz mo¿e przeprosiæ pacjenta i wyraziæ ubolewanie z po-
wodu zdarzenia, nie nara¿aj¹c siê jednoczeœnie na ponie-
sienie odpowiedzialnoœci za szkodê.

4. Lekarz jest chroniony przed roszczeniami odszkodowaw-
czymi i pozwami s¹dowymi i mo¿e siê skupiæ siê na swo-
im podstawowym zadaniu – leczeniu pacjentów.

5. Lekarz mo¿e omawiaæ sprawê otwarcie ze swoimi kolega-
mi, aby wszyscy mogli z niej wyci¹gn¹æ wnioski i pomóc
w zapobieganiu podobnym szkodom w przysz³oœci. System
wspiera kulturê otwartoœci, w której lekarz mo¿e podj¹æ
z pacjentem dialog o leczeniu, poniesionym uszczerbku
na zdrowiu oraz dostêpnych mo¿liwoœciach pomocy. Roz-
mowa nie skupia siê ani na b³êdach czy niepowodzeniach,
ani na ustalaniu, kto zawini³ i kogo nale¿y poci¹gn¹æ do od-
powiedzialnoœci.

6. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e lekarz bêdzie oferowa³ pacjentowi
tylko niezbêdne leczenie i nie bêdzie siê decydowa³ na do-
datkowe, niepotrzebne badania czy metody terapii tylko
po to, ¿eby siê zabezpieczyæ przed ewentualnymi zarzuta-
mi (medycyna defensywna).

7. Poniewa¿ system kompensacji jest ca³kowicie oddzielony
od systemu postêpowania dyscyplinarnego, pacjent mo¿e
oczekiwaæ od personelu medycznego wsparcia w staraniach
o odszkodowanie, zrozumienia, a mo¿e nawet przeprosin.
System wzmacnia relacjê miêdzy lekarzem a pacjentem.
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DODATKOWE PLUSY
Z PUNKTU WIDZENIA INTERESU PUBLICZNEGO

1. System kompensacji pozwala unikn¹æ wielu skarg trafiaj¹-
cych do systemu dyscyplinarnego.

2. Procedura jest szybka i prosta dla pacjenta – musi on jedy-
nie wype³niæ formularz zg³oszeniowy na stronie interneto-
wej DPC.

3. Pacjent uzyskuje odszkodowanie szybko, kiedy go potrze-
buje, a nie po latach.

4. Publiczny system kompensacji odci¹¿a s¹dy, a DPC za kwo-
tê odpowiadaj¹c¹ kosztowi jednej rozprawy s¹dowej mo¿e
rozpatrzyæ 8 spraw o odszkodowanie.

5. Informacje o tym, w jakich okolicznoœciach dochodzi
do szkód i jak mo¿na ich unikn¹æ, s¹ zbierane w jednym
miejscu i mo¿na je wykorzystaæ do zapobiegania takim zda-
rzeniom.

MINUSY
Przedstawiony system kompensacji ma w zasadzie jedn¹
wadê – jest kosztowny. £atwy dostêp do ubiegania siê o od-
szkodowanie w po³¹czeniu z przepisami, które rozszerzaj¹
dostêp do odszkodowañ, sprawia, ¿e wiêcej osób siê o nie sta-
ra. Ka¿dego roku DPC wyp³aca 135 milionów euro odszko-
dowañ. Jest to znacznie wiêksza kwota ni¿ przed wprowadze-
niem systemu. Jednak i w tym zakresie system ma swoje zalety.
Odszkodowania trafiaj¹ w ca³oœci do pacjentów, a nie do praw-
ników czy firm ubezpieczeniowych.

W Danii system kompensacji jest finansowany z podatków.
Mimo ¿e DPC wydaje 22,5 miliona euro ka¿dego roku na kosz-
ty administracyjne rozpatrzenia 12 500 wniosków, to i tak jest
to dla pañstwa duñskiego znacznie tañsze ni¿ rozpatrywanie
tej samej liczby spraw w systemie s¹dowym. Jest to równie¿
szybszy sposób rozstrzygania spraw o odszkodowanie. Jak
najszybsze rozwi¹zywanie spraw le¿y w oczywistym intere-
sie zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

CZY TO JEST MOŻLIWE TYLKO W DANII?

Wiele krajów Europy wykaza³o zainteresowanie duñskim
modelem kompensacji. Litwa jest na dobrej drodze do jego
wprowadzenia, zainteresowanie wykaza³a równie¿ S³owenia.

Wiele innych krajów w Europie d¹¿y, mniej lub bardziej zde-
cydowanie, do wprowadzenia specjalnego administracyjnego
systemu odszkodowañ za szkody powsta³e w wyniku lecze-
nia i w zwi¹zku z przyjmowaniem leków, ale tak komplekso-
wy model jak duñski w Europie funkcjonuje tylko w innych
krajach skandynawskich.

W Danii mamy 30-letnie doœwiadczenie w prowadzeniu ta-
kiego systemu kompensacji. Okaza³o siê, ¿e wi¹¿e siê on z tak
wieloma korzyœciami zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjen-
tów, ¿e nikt nie chce wracaæ do wczeœniejszego tradycyjnego
systemu kompensacji.

Byæ mo¿e Polska powinna patrzeæ w kierunku krajów skan-
dynawskich. Najwa¿niejsz¹ cech¹ systemu kompensacji w kra-
jach skandynawskich jest ca³kowite odseparowanie odszko-
dowañ od odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej. Z doœwiadczenia
DPC wynika, ¿e jest to du¿y postêp zarówno dla pacjentów,
jak i dla lekarzy. Mo¿na wiele zyskaæ, wprowadzaj¹c admini-
stracyjne procedury rozpatrywania szkód, które z pewnoœci¹
zdarzaj¹ siê tak¿e w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Wprowadzenie nowego i rozbudowanego systemu kompensa-
cji zawsze siê bêdzie wi¹zaæ z trudnoœciami, jednak kiedy 30 lat
temu wprowadziliœmy taki system w Danii, pocz¹tkowo obej-
mowa³ on jedynie szpitale publiczne, a zatem zakres, a co za tym
idzie, koszt funkcjonowania systemu by³y mniejsze.

Korzystne mo¿e byæ wdro¿enie systemu w wybranym, wê¿-
szym obszarze systemu opieki zdrowotnej, na przyk³ad tylko
w podstawowej opiece zdrowotnej albo tylko w szpitalach
publicznych, a nastêpnie z biegiem lat, wraz z rosn¹cym do-
œwiadczeniem, jego rozszerzanie. DPC chêtnie s³u¿y rad¹
w tym procesie. �

Od redakcji: artyku³ powsta³ w zwi¹zku z wyk³adem autora

podczas XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce

lekarskiej. Jak pogodziæ medycynê z ekonomi¹”, które siê

odby³o 30 wrzeœnia 2022 r. w Krakowie. Zosta³ opublikowany

tak¿e na ³amach „Medycyny Praktycznej” (nr 2022/12).

Wszystkie zarejestrowane wyk³ady s¹ zamieszczone na stronie

www.mircim.eu/efim-isim-2022 (w jêzykach angielskim

i polskim; korzystanie bezp³atne).

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.

BŁĄD SYSTEMU
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tekst MAGDALENA FLAGA-ŁUCZKIEWICZ

P
ocz¹tkowe rozdzia³y ksi¹¿ki nie zawie-

raj¹ jednak przyk³adowych przypadków,

omówienia jednostek chorobowych czy

rozwi¹zañ do zastosowania. Gabbard i Myers

kreœl¹ kontekst: jak wygl¹da medyczny œwiat,

kultura naszego œrodowiska i jacy w³aœciwie

jesteœmy my, lekarze.

Czy istniej¹ cechy osobowoœci, sposoby reago-

wania, mechanizmy psychologiczne charakte-

rystyczne dla wszystkich lekarzy? Coœ uniwer-

salnego, co nas ³¹czy? Ju¿ wyobra¿am sobie

pe³ne pow¹tpiewania spojrzenia, wzruszanie

ramionami. Przecie¿ to niemo¿liwe, by coœ

takiego istnia³o, ka¿dy z nas jest inny, mamy

ró¿ne osobowoœci, prze¿ycia, geny. Tak, to

prawda, nie ma dwóch identycznych osób,

o jednakowych historiach ¿ycia. Ale okazuje

siê, ¿e jak siê dobrze poszpera w literaturze,

mo¿na znaleŸæ ciekawe badania i obserwacje.

Gabbard i Myers podsumowali je i wypunktowali cechy, które w mniejszym

lub wiêkszym stopniu obserwuje siê u bardzo wielu osób, które wybra³y

studia medyczne, skoñczy³y je i pracuj¹ w zawodzie lekarza. Oto ich lista:

1. Tzw. triada kompulsywna:

a. Niepewnoœæ siebie – w¹tpienie w siebie

b. Tendencja do wzbudzania poczucia winy

c. Nadmierne poczucie odpowiedzialnoœci

2. Sztywnoœæ – problem z elastycznoœci¹ w myœleniu i odczuwaniu

3. Upór

4. Trudnoœæ z delegowaniem zadañ – nadmierna kontrola

5. Tendencja do nadmiernego anga¿owania siê w pracê, zaniedbywania

relacji i aktywnoœci pozamedycznych

6. Perfekcjonizm

KIEDY ZACZYNAŁAM ZAJMOWAĆ SIĘ ZDROWIEM PSYCHICZNYM LEKARZY, SZUKAŁAM

PUBLIKACJI NA TEN TEMAT. ZNALAZŁAM – I NATYCHMIAST KUPIŁAM! – PODRĘCZNIK

DLA PSYCHIATRÓW I INNYCH PROFESJONALISTÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNE-

GO, WYDANY PRZEZ AMERYKAŃSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE.

GLEN GABBARD I MICHAEL MYERS, DWAJ PSYCHIATRZY Z OGROMNYM DOŚWIADCZE-

NIEM W TEJ DZIEDZINIE, OPISALI ZWIĘŹLE I KONKRETNIE, W SPOSÓB TYPOWY

DLA ANGLOSASKICH PODRĘCZNIKÓW, CO POWINIEN WIEDZIEĆ KAŻDY LEKARZ

I PSYCHOTERAPEUTA LECZĄCY LEKARZY.

Paradoksalnie w³aœnie cechy z tej listy w du¿ej

mierze czyni¹ nas œwietnymi lekarzami. W koñ-

cu ka¿dy pacjent marzy o lekarzu, który bêdzie

nieustannie siê dokszta³ca³, sprawdza³ wyniki

kilka razy, upewni siê, czy podj¹³ dobre decy-

zje, zostanie po godzinach, by wszystkiego

dopilnowaæ; wzorowy lekarz jest odpowiedzial-

ny, zaanga¿owany, konsekwentny, skromny,

jest perfekcjonist¹. Do takiego idea³u powinni-

œmy d¹¿yæ...

Stop! Czy¿by? Zatrzymajmy siê chwilê przy

naszym „ideale”. Za swój perfekcjonizm, za

bycie wzorowymi, lekarze p³ac¹ ogromn¹ cenê.

Wszystkie wymienione cechy mo¿na odnaleŸæ

wœród czynników ryzyka pojawienia siê wypa-

lenia zawodowego, zaburzeñ lêkowych i depre-

sji, uzale¿nieñ itd. No i teraz konsternacja: mo¿e

zdrowiej by³oby byæ medykiem byle jakim, nie-

dba³ym, obojêtnym, chaotycznym?

Gabbard i Myers twierdz¹, ¿e wcale nie o to

chodzi. Wymienione przez nich cechy s¹ za-

równo bardzo po¿¹dane, jak i szkodliwe,

a klucz do psychicznego dobrostanu tkwi

w œwiadomoœci mechanizmów poznawczych

i emocjonalnych oraz proporcji presji, jak¹

wywieramy na siebie, i umiejêtnoœci jej uni-

kania. Z jednej strony wykorzystujemy to, jacy

jesteœmy i jak reagujemy. Dziêki tej wiedzy

jesteœmy dobrzy w tym, co robimy, i nie ma

sposobu, by to z siebie „wymazaæ”. Z drugiej

strony jednak musimy wiedzieæ, jak nie do-

puœciæ do nadmiernego eksploatowania swo-

ich zasobów. Oto przyk³ady:
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Magdalena Flaga-Łuczkiewicz, psychiatra, psychoterapeuta,

pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

– tel. 660 672 133 (proszę o SMS, oddzwonię),

e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilwaw.org.pl

� Jeœli mam œwiadomoœæ, ¿e czasem przesadzam z osobi-

stym anga¿owaniem siê we wszystko, mogê próbowaæ

zatrzymaæ sam¹ siebie przed odruchowym rzuceniem siê

w kolejne zadanie.

� Jeœli przygniata mnie poczucie winy, bo przecie¿ odpo-

wiadam za wszystko, mogê zastanowiæ siê, gdzie jest gra-

nica tego, na co mam wp³yw, a co jest poza mn¹.

� Jeœli zauwa¿ê, ¿e zatyka mnie z niepokoju i przemêczenia,

mogê „kazaæ” sobie zrobiæ przerwê choæ na chwilê i od-

pocz¹æ.

� Jeœli ³apiê siê na tym, ¿e mam ochotê upewniæ siê po raz

trzeci, czy niczego nie przegapi³am w wynikach badañ pa-

cjenta, mogê próbowaæ powiedzieæ stop! i powstrzymaæ

kolejne kompulsywne przegl¹danie dokumentacji.

To wszystko mogê robiæ, jeœli znam choæ trochê siebie

i wiem, jakie pu³apki zastawia na mnie w³asna psychika.

Jeœli monitorujê sam¹ siebie i zauwa¿am, gdy zachodzi coœ

niepokoj¹cego. Tak jak kontrolujemy stan baterii w telefo-

nie, tak samo sprawdzajmy poziom na³adowania swojej we-

wnêtrznej baterii. A jeœli okazuje siê, ¿e monitorowanie i dba-

nie we w³asnym zakresie nie wystarcza, by wróciæ do pe³nego

na³adowania baterii? Wtedy mo¿na i trzeba poszukaæ profe-

sjonalnego serwisu dla naszego sprzêtu! Na szczêœcie coraz

wiêcej osób spoœród nas w trudnych momentach decyduje siê

skorzystaæ z pomocy psychoterapeuty czy psychiatry, zamiast

tkwiæ w starych, wyniszczaj¹cych schematach myœlowych

i emocjonalnych.

Pozostaje jeszcze pytanie, jaki wp³yw na pacjenta bêdzie

mia³ fakt, ¿e lekarze zaczn¹ dbaæ o siebie, luzowaæ perfek-

cjonistyczne pêta, wycofywaæ siê z ponadnormatywnego

zaanga¿owania. Czy¿ pacjentom nie by³o cudownie pod

opiek¹ tych idea³ów? I tu wracamy do paradoksu, o którym

pisz¹ Gabbard i Myers: mimo ¿e pozornie lekarz przekie-

ruje czêœæ swojej energii z dbania o pacjenta na dbanie

o siebie, bêdzie bardziej obecny w relacji z pacjentem. Cz³o-

wiek mniej napiêty i zestresowany, wypoczêty ³atwiej wy-

cisza nieproduktywne zamartwianie siê i uporczywe anali-

zowanie, dziêki czemu klarowniej myœli. Wewnêtrzny

spokój, œwiadomoœæ swoich relacji emocjonalnych i pilno-

wanie granic u³atwiaj¹ zaanga¿owanie siê w pomaganie

innym w nowy, zdrowy, efektywny sposób, z korzyœci¹ dla

obu stron.

Bo przecie¿:  „You can’t pour from an empty cup. Take care

of yourself first”. (Norm Kelly – „Nie da siê nalaæ z pustego

kubka. Zadbaj najpierw o siebie”). �

Do poczytania: M.F. Myers,  G.O. Gabbard, The physician as pa-

tient: A clinical handbook for mental health professionals (1st ed.).

American Psychiatric Publishing, Inc., 2008. 
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R
eakcja na wprowadzone zmiany, przede wszystkim

skrócenie modu³u podstawowego, by³a natychmia-

stowa. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Inten-

sywnej Terapii opublikowa³o komunikat informuj¹cy, ¿e cz³on-

kowie zespo³u tworz¹cego program specjalizacji z anestezjo-

logii i intensywnej terapii nie zostali poinformowani

o skróceniu jej o rok, wiêc opublikowany program nie od-

zwierciedla ich stanowiska. Niezale¿nie z wnioskiem o wy-

kreœlenie swoich nazwisk z listy autorów odpowiadaj¹cych

za opublikowany program do CMKP wyst¹pili prof. dr hab.

Rados³aw Owczuk (by³y konsultant krajowy w dziedzinie ane-

stezjologii i intensywnej terapii) oraz prof. dr hab. Miros³aw

Czuczwar. Uzasadniali z³o¿enie wniosków brakiem konsulta-

cji w sprawie programu. G³os zabra³a tak¿e Naczelna Rada

Lekarska, publikuj¹c 3 lutego apel do ministra zdrowia. Tem-

peratura podnios³a siê, gdy do sporu do³¹czyli siê eksperci

z dziedziny onkologii klinicznej. „Publikacja programu by³a

dla nas ogromnym zaskoczeniem, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e

bez informowania kogokolwiek z zespo³u, w tym m.in. krajo-

wego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej oraz mnie

– jako prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

– Ministerstwo Zdrowia skróci³o o 50 tygodni modu³ podsta-

wowy, pozostawiaj¹c bez zmian modu³ specjalistyczny – ko-

mentuje na ³amach „Pulsu Medycyny” prof. dr hab. n. med.

Piotr Wysocki, jeden z cz³onków zespo³u ekspertów tworz¹-

cych program specjalizacji z onkologii klinicznej. W rozmo-

wie z RynkiemZdrowia.pl g³os zabra³ tak¿e dyrektor CMKP

i konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, prof. dr hab. n.

med. Ryszard Gellert: „Nie zamierzam siê t³umaczyæ, bo nie

jestem autorem tych programów. Za ich treœæ odpowiada ze-

spó³ ekspertów i przewodnicz¹cy. Natomiast dziwi mnie brak

znajomoœci regu³ tworzenia programów specjalizacji przez nie-

których cz³onków zespo³ów wytypowanych spoza CMKP”.

W ca³ej dyskusji przewija siê kwestia formalnej drogi, jak¹

przebywa zaktualizowany program, aby trafiæ do zatwierdze-

nia przez Ministerstwo Zdrowia. Musi on bowiem zostaæ za-

akceptowany przez przewodnicz¹cego zespo³u autorów, czyli

konsultanta krajowego z danej dziedziny. Dyrektor CMKP

w liœcie otwartym do prezesa PTOK przypomina, ¿e 22 maja

2022 r. odby³o siê spotkanie konsultantów krajowych z wice-

ministrem zdrowia Piotrem Bromberem, na którym konsul-

tant w dziedzinie chorób wewnêtrznych prof. dr hab. n. med.

Jacek Ró¿añski poinformowa³, ¿e zadecydowa³ o skróceniu

modu³u internistycznego do dwóch lat. „Czêœæ konsultantów

ze swoimi zespo³ami, m.in. z alergologii, gastroenterologii,

geriatrii czy reumatologii, korzystaj¹c ze skrócenia modu³u

podstawowego, zdecydowa³a o wyd³u¿eniu modu³u specjali-

stycznego” – dodaje Gellert w liœcie. Dlaczego zatem przed-

stawiciele obu zespo³ów twierdz¹, ¿e wersja opublikowana

przez CMKP nie by³a z nimi konsultowana?

Ministerstwo Zdrowia nie zajê³o stanowiska w tej sprawie, a od-

powiedzi na zadane przez nasz¹ redakcjê pytanie nie udzieli³o.

Poinformowa³o nas jedynie o skróceniu modu³u podstawowego

z trzech do dwóch lat. Poprosiliœmy o wypowiedŸ obecnego kon-

sultanta krajowego w dziedzinie onkologii prof. dr. hab. n. med.

Macieja Krzakowskiego. Niestety, i on nie udzieli³ odpowiedzi.

Dr n. med. Tomasz Imiela, wiceprezes Okrêgowej Rady Lekar-

skiej oraz cz³onek Zespo³u ds. Opracowania Programu Specjali-

zacji z Kardiologii, bior¹cy udzia³ w opracowywaniu programu

z ramienia Naczelnej Izby Lekarskiej, podkreœla: „Wszyscy

autorzy przed publikacj¹ ostatecznej wersji powinni otrzymaæ

dokument do zapoznania siê i oceny, a przynajmniej do wyra-

¿enia sprzeciwu. Nie powinno siê podpisywaæ pod czymœ, cze-

go siê nie widzia³o. Jeœli rzeczywiœcie tak by³o, jest to bardzo

niepokoj¹ce. Taka sytuacja nie powinna mieæ miejsca”.

Dziœ pró¿no szukaæ programu specjalizacji z anestezjologii

i intensywnej terapii na stronie internetowej CMKP. Czy to

samo spotka program dotycz¹cy onkologii? Wydaje siê, ¿e

dyrektor CMKP próbuje wyciszyæ emocje, daj¹c szansê na

wprowadzenie zmian do koñca lutego 2023 r., o czym wspo-

mina w liœcie do prof. Wysockiego. A prezes Polskiego To-

warzystwa Onkologii Klinicznej zapowiada prace nad nowym

programem specjalizacji... �

GDY 2 LUTEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA

PODYPLOMOWEGO OPUBLIKOWANO ZAKTUALIZOWANE PROGRAMY CZĘŚCI

SPECJALIZACJI, W ŚRODOWISKU LEKARSKIM ZAWRZAŁO. DYSKUSJA TRWA

DO DZIŚ, WYMAGA JEDNAK PEWNEGO USYSTEMATYZOWANIA.

tekst  KAMILA HOSZCZ-KOMAR

EDUKACJA
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tekst JERZY BRALCZYK

F
o

t.
 K

. 
B

a
rt

y
ze

l

N
ajpierw by³ zaimek jb, (ja, je – jak tb,

ta, te) z pó³samog³osk¹ b na koñcu,

potem z jb wzi¹³ siê jen – jak ten

– który znaczy³ ’który’ (jego dope³niacz to

jego). To jb z przyrostkiem -akb da³o jak (daw-

niej zreszt¹ jako jako). Utworzony regularnie

zaimek przymiotnikowy jaki odpowiada³ ³aciñ-

skiemu qualis (od qui). Qualis da³o rzeczow-

nik qualitas, a jaki – jakoœæ, u nas w XVI w.,

jako najpierw termin scholastyczny. Podobnie

by³o z rzeczownikiem iloœæ odpowiadaj¹cym

³aciñskiemu quantitas. Ta iloœæ wesz³a zreszt¹

w pewien semantyczny spór z liczb¹, do dziœ

prowadzony. Szczêœciem jakoœæ z któroœci¹ siê

nie spieraj¹, choæ teoretycznie mog³yby. Jaki

jest, by tak rzec, jakoœciowe, wskazuje na ce-

chy, podczas gdy który, zasadniczo z kolejno-

œci¹ zwi¹zane, ma te¿ odniesienia do wskazy-

wania pewnego obiektu spoœród innych.

Chcemy wiedzieæ, jakie co ma cechy, wiêc opi-

suj¹c coœ, siêgamy najczêœciej po ró¿ne przy-

miotniki. A mo¿e to byæ ma³e i du¿e, ciekawe i

nudne, piêkne i brzydkie. Takie w³aœnie cechy,

których okreœlenia okreœlaj¹ to okreœlane coœ,

mog³yby te¿ wi¹zaæ siê z rzeczownikiem ja-

koœæ. Ale siê nie wi¹¿¹.

Bo jakoœæ to dziœ ju¿ tylko ocena. Rzeczownik

jakoœæ ³¹czy siê z przymiotnikami, takimi jak

dobra, z³a, wysoka, niska – i sporadycznie tyl-

ko, jeœli w ogóle, wskazuje siê cechy, które do

takiej oceny prowadz¹.

A rzeczownik jakoœæ, jeœli pozostaje bez przy-

miotnika, tylko do wysokiej (czyli dobrej, wia-

domo dlaczego to, co wysokie, uwa¿amy nie-

stety za lepsze) jakoœci siê odnosi. Troszcz¹c siê

o jakoœæ, nie bêdziemy przecie¿ d¹¿yli do tego,

by by³a niska. A chodzi nam zwykle o jakoœæ do

tego stopnia, ¿e pojêcia jakoœci i wartoœci cza-

sem w naszej œwiadomoœci stoj¹ blisko siebie.

W naszym dzia³aniu stwierdziæ jednak mo¿e-

my, ¿e inna po¿¹dana najczêœciej wartoœæ, mia-

nowicie iloœæ, bywa w pewnym konflikcie z ja-

koœci¹. Wiele to czêsto bardzo dobrze, nawet

znakomicie, ale wieloœæ zwykle ze znakomito-

œci¹ siê nie ³¹czy, tym bardziej ¿e ta znakomi-

toœæ jest czêsto wyznaczana przez wyj¹tkowoœæ.

I gdy mówimy, ¿e chodzi przede wszystkim o

jakoœæ, czêsto mo¿emy wskazywaæ, ¿e to nie

iloœæ (wzglêdnie liczba, oczywiœcie du¿a) jest

dla nas priorytetem. I zinstytucjonalizowane

wyra¿enie znak jakoœci jest najlepszym znakiem

takiego w³aœnie u¿ycia s³owa jakoœæ do oceny.

Rzeczownik jakoœæ jakoœ ³¹czy siê z przys³ów-

kiem (czy zaimkiem przys³ownym) jakoœ. I to

jakoœ jest czêsto, zw³aszcza gdy bez czasowni-

ka, jakoœ ³¹czone z brakiem wysokiego stan-

dardu czy przynajmniej z brakiem jego oczeki-

wania i d¹¿enia do niego. „Jakoœ to bêdzie”,

„jeszcze nigdy tak nie by³o, ¿eby jakoœ nie by³o”

– to sytuacje wskazuj¹ce na jakieœ (!) uniewa¿-

nienie jakoœci. Troska o jakoœæ ¿ycia oddala te

nieco abnegackie powiedzonka, wskazuje, ¿e

jakoœæ, stoj¹c w ma³o gramatycznej opozycji

do jakoœ, powinna mieæ wiêcej zwolenników.

Sk¹din¹d ciekawe, ¿e w rzeczownikach jakoœæ

siê obligatoryjnie zmelioryzowa³a, a w zaim-

kach chyba wrêcz przeciwnie, bo i jaki taki to

nie najlepszy, i jakikolwiek (czy jaki b¹dŸ) te¿,

a jakiœ tam czy jakiœ taki co najmniej (a raczej

najwy¿ej) niewyraŸny. �

SŁOWA NA ZDROWIE
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P
odczas ka¿dych MSS, a tak¿e miêdzy

nimi, poœwiêcamy wiele czasu jednej

fundamentalnej czynnoœci – s³uchamy.

S³uchamy Waszych opinii, liczymy siê z Waszym

zdaniem o tym, jak nasza doroczna konferencja

powinna byæ przygotowywana, jakie powinniœmy

poruszaæ tematy, jak organizowaæ zajêcia i inte-

gracjê œrodowiska lekarzy dentystów.

Dlatego ide¹, która zawsze nam przyœwieca,

jest rozwój. Nie tylko rozwój umiejêtnoœci za-

wodowych, dziêki kontaktowi z najlepszymi

w kraju specjalistami w swoich dziedzinach

stomatologii, ale tak¿e rozwój formu³y MSS.

Podczas najbli¿szej, siódmej ju¿ konferencji

chcemy wiêc wprowadziæ oczekiwane przez

wiêkszoœæ kolegów zmiany. Uwa¿amy, ¿e nie

wystarczy ju¿ to, ¿e uczestnicy maj¹ szansê

spotkaæ siê i pos³uchaæ np. konsultantów kra-

jowych i prezesów towarzystw. Wiemy, ¿e le-

karze dentyœci potrzebuj¹ d³u¿szego bezpo-

œredniego kontaktu z wyk³adowcami. Dlatego

chcemy wprowadziæ now¹ formu³ê prelekcji,

by s³uchacze mogli aktywnie braæ w nich

udzia³, dyskutowaæ i na gor¹co wymieniaæ siê

pogl¹dami, a nie, jak do tej pory, rozmawiaæ

tylko w kuluarach.

Mamy zamiar rozszerzyæ te¿ tematykê spotkañ

o zagadnienia wychodz¹ce poza kwestie fa-

chowe, czyli poruszaæ sprawy ca³ej naszej gru-

py zawodowej. Okazj¹ do stworzenia forum

dyskusyjnego stanie siê posiedzenie Komisji
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tekst DARIUSZ PALUSZEK, wiceprezes ORL w Warszawie ds. lekarzy dentystów

TO HASŁO, KTÓRE WIĘKSZOŚĆ Z WAS ZNA Z WITRYN PRZEBUDOWYWANYCH SKLEPÓW.

ŻEBY NADĄŻYĆ ZA OCZEKIWANIAMI KONSUMENTÓW, ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTW

KOMERCYJNYCH MUSZĄ NA OKRĄGŁO MYŚLEĆ O MODYFIKACJACH. PODOBNIE JEST

Z ORGANIZATORAMI MAZOWIECKICH SPOTKAŃ STOMATOLOGICZNYCH, CHOĆ NASZYM

MOTOREM NAPĘDOWYM ZMIAN NIE JEST CHĘĆ ZAROBKU, LECZ SPROSTANIA

POTRZEBOM KOLEŻANEK I KOLEGÓW PO FACHU.

Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej,

które odbêdzie siê w³aœnie podczas Mazowiec-

kich Spotkañ Stomatologicznych. Tematów do

dyskusji jest mnóstwo, tak¿e œciœle zwi¹za-

nych z samorz¹dem zawodowym i jego rol¹.

Jak my, lekarze, chcemy j¹ kreowaæ, jak wi-

dzi j¹ spo³eczeñstwo, jak postrzegaj¹ nas po-

litycy? Poza sprawami niezwykle wa¿nymi za-

mierzamy w programie zajêæ uwzglêdniæ takie,

które mo¿e wydaj¹ siê przyziemne, lecz s¹

istotne w codziennej pracy. Dotkniemy tema-

tów bytowych – kwestii ubezpieczeñ, prowa-

dzenia dzia³alnoœci, zabezpieczenia socjalne-

go i prawnego.

VII MSS odbêd¹ siê od 16 do 18 czerwca, zno-

wu w Serocku. Cieszê siê, ¿e teraz ju¿ w kwe-

stii Mazowieckich Spotkañ Stomatologicznych

nie zadajemy sobie pytania „czy?”, tylko „kto

i kiedy?”. Grono wyk³adowców mamy niezwy-

kle bogate, o sta³ych bywalców siê nie martwi-

my, bo te¿ jest ich ju¿ pokaŸna liczba. A jesz-

cze bardziej ni¿ ze znanych goœci, cieszymy siê

z ka¿dej nowej twarzy. Powtarzam to mo¿e do

znudzenia, ale naprawdê organizujemy impre-

zê dla lekarzy od lekarzy. I choæ jesteœmy okrê-

gowym samorz¹dem, MSS maj¹ zasiêg ogól-

nopolski. Nasze plany zreszt¹ wybiegaj¹ jeszcze

dalej. Do udzia³u w kolejnych konferencjach

zamierzamy zapraszaæ towarzystwo miêdzyna-

rodowe. Kogo dok³adnie? Mamy pewne pomy-

s³y, ale czekamy na sugestie. Chêtnie ich wy-

s³uchamy w czerwcu.  Do zobaczenia! �

SPRAWY LEKARZY DENTYSTÓW
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I
nfluencerka, znana jako Mama Ginekolog,

do listy swoich ekscentrycznych osi¹gniêæ

dopisaæ mo¿e wypromowanie na Pudelku

Narodowego Funduszu Zdrowia. Tweet, w któ-

rym NFZ ¿¹da wyjaœnieñ od Uniwersyteckie-

go Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka

WUM w zwi¹zku z relacj¹ pracownicy centrum

w mediach spo³ecznoœciowych, zdoby³ zasiêg

nieporównywalnie wiêkszy ni¿ zwyk³e przeka-

zy dotycz¹ce profilaktyki, walki z rakiem czy

edukacji zdrowotnej. Oburzenie na lekarkê,

która bez cienia za¿enowania zrobi³a instastory

z przyjmowania znajomych i rodziny w po-

radni przy szpitalu, rozla³o siê po ca³ym pol-

skim Internecie i przebi³o do ogólnokrajowych

telewizji.

Warto wykorzystaæ ten fenomen, by poruszyæ

kilka bardzo powa¿nych kwestii z zakresu do-

stêpnoœci pomocy medycznej dla pacjentów

w naszym kraju i zadaæ sobie pytanie, co w tym

wszystkim powinno staæ siê przedmiotem kry-

tyki, a w konsekwencji – radykalnej zmiany.

W ca³ej tej historii nie chodzi przecie¿ o kon-

kretn¹ osobê, ale o powszechne zjawisko nie-

dostatecznej dostêpnoœci opieki medycznej.

Zacznijmy od tego, ¿e kapita³ spo³eczny ma

ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowia

tekst MARIA LIBURA
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CZY BĘDZIEMY DOMAGAĆ SIĘ, BY NFZ STAŁ NA STRAŻY POWSZECHNEJ DOSTĘPNOŚCI

POMOCY MEDYCZNEJ, CZY USATYSFAKCJONUJE NAS, JAKO SPOŁECZEŃSTWO,

JEGO ROLA STRAŻNIKA KOLEJEK? CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ I RÓWNOŚĆ W SYSTEMIE

PUBLICZNYM BĘDZIEMY MIERZYĆ UZYSKANIEM PRZEZ KAŻDEGO POTRZEBUJĄCEGO

POMOCY NA CZAS, CZY GŁÓWNIE „USZCZELNIANIEM” SYSTEMU REJESTRACJI

ORAZ TROPIENIEM BŁĘDÓW I WYPACZEŃ?

i szans leczenia. Znajomy medyk te¿ jest czê-

œci¹ „pakietu” dla klasy œredniej, o czym od

dawna mówi prof. Jaros³aw Flis. Nie tylko

w Polsce ubo¿si, gorzej wykszta³ceni, mieszka-

j¹cy w niewielkich oœrodkach maj¹ w wyœcigu

o zdrowie mniejsze szanse ni¿ ludzie bardziej

zasobni, absolwenci szkó³ wy¿szych, mieszkañ-

cy metropolii. Przynale¿noœæ do klasy spo³ecz-

nej ma bowiem kapitalne znaczenie na wielu

poziomach: œwiadomoœci zdrowotnej, zdolno-

œci poruszania siê w z³o¿onym systemie ochro-

ny zdrowia, rozumienia praw pacjenta i zdol-

noœci ich egzekwowania. Wykorzystanie takiej

przewagi nie musi mieæ charakteru nadu¿ycia.

Po prostu, jeœli znamy kogoœ, kto nam wyt³u-

maczy, gdzie najlepiej siê zwróciæ o pomoc

i jak to zrobiæ, zyskujemy przewagê w walce

o przeci¹gniêcie na swoj¹ stronê krótkiej ko³-

dry s³abo dostêpnych œwiadczeñ.

Reakcj¹ na te ra¿¹ce nierównoœci powinno byæ

stworzenie sprawnego publicznego systemu

ochrony zdrowia. Powstanie nowoczesnych

systemów powszechnego zabezpieczenia

zdrowotnego wynika³o w³aœnie z idei „uwolnie-

nia ludzi od strachu, ¿e opiekê medyczn¹ mo¿e

im zagwarantowaæ jedynie maj¹tek lub odpo-

wiednie dochody” – jak to uj¹³ dr Mark Porter,

SYSTEM
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przewodnicz¹cy rady British Medi-

cal Association. Niestety, polski

system publiczny jest szczególnie

niekorzystny dla najmniej uprzywi-

lejowanych. Zorganizowany Ÿle

i nieprzejrzysty, premiuje przeska-

kuj¹cych miejsca w kolejkach dziêki wizytom w prywatnych

gabinetach. Najmniej zaradnych skazuje na wielomiesiêcz-

ne, a nawet wieloletnie czekanie. Rodzice nastolatka z zabu-

rzeniami zdrowia psychicznego, których nie staæ na terapiê,

„czekaæ” bêd¹ na jego pierwsz¹ próbê samobójcz¹, by

w koñcu uzyskaæ kontakt ze specjalist¹. Co ma zrobiæ matka,

s³ysz¹c, ¿e dostanie siê z dzieckiem do ortodonty w 2028 r.,

kiedy pewnie bêdzie ju¿ za póŸno na refundowany aparat?

Bia³ych plam w systemie publicznym przybywa, a rozwija-

j¹cy siê system komercyjny wyjdzie na swoje, obs³uguj¹c

mniejsz¹ populacjê za wiêksze pieni¹dze.

Co gorsza, system publiczny nie potrafi dziœ zapewniæ jedno-

litego standardu œwiadczeñ w ró¿nych placówkach. Informa-

cje o nieodleg³ych wolnych terminach, wyszukane w „kolej-

komacie”, czyli „Informatorze o terminach leczenia” NFZ,

o ile nie okazuj¹ siê b³êdem raportowania, w najbardziej defi-

cytowych specjalizacjach odsy³aj¹ do tych lekarzy, których

pacjenci staraj¹ siê z ró¿nych powodów unikaæ. Brak jasnych

wytycznych, œcie¿ek pacjenta i koordynacji opieki – to pod-

stawowe bol¹czki chorych, ale i przyczyna marnotrawstwa

zasobów w publicznym systemie ochrony zdrowia. Dlatego

niepokoi, ¿e zamiast zapowiedzi poprawy dostêpnoœci s³yszy-

my g³ównie o nowych instrumentach monitorowania kolejek.

Centralna rejestracja sama z siebie niewiele zmieni w ¿yciu

pacjentów najbardziej wykluczonych (szczególnie cyfrowo

i komunikacyjnie), którym trudno „upolowaæ” atrakcyjny wol-

ny termin, a jeszcze trudniej dojechaæ na konsultacjê do pla-

cówki oddalonej od ich miejsca zamieszkania. Kolejny raz

skupiamy siê na rozwi¹zaniach dla... mobilnych i œwietnie zor-

ganizowanych, a nie dla tych, którzy z racji problemów z po-

Nie wystarczy nadzorować

i karać, trzeba tak przemodelować

system, by przestał być torem

przeszkód dla pacjentów.

ruszaniem siê czy przetwarzaniem

informacji potrzebuj¹ wsparcia. Mo-

nitorowanie tego, co dzieje siê w sys-

temie, jest wa¿ne, ale jeszcze wa¿-

niejsze, by pozyskanie wiedzy

przyczynia³o siê do podejmowania

w³aœciwych decyzji. Nie wystarczy nadzorowaæ i karaæ, trze-

ba tak przemodelowaæ system, by przesta³ byæ torem prze-

szkód dla pacjentów.

Na koniec trzeba odnotowaæ, ¿e sprawa Mamy Ginekologa sta-

nowi te¿ przyk³ad nieznajomoœci perspektywy zwyk³ego cz³o-

wieka przez przedstawiciela elity. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e

lekarka uznaje swój przywilej za stan naturalny, a nawet po¿¹-

dany. To zreszt¹ chyba wzbudzi³o najwiêksze emocje u odbior-

ców, gdy¿ jej opowieœæ jest trochê jak historia doktora Judyma

a rebours – prowadzi z sukcesem biznes, a w czasie wolnym

korzysta z publicznego sprzêtu, by pielêgnowaæ sieæ œrodowi-

skowych relacji. T¹ spraw¹ niew¹tpliwie powinny zaj¹æ siê od-

powiednie organy samorz¹du zawodowego. Jej argument, ¿e

„skraca³a kolejki kosztem prywatnego czasu”, ³atwiej by³oby

przyj¹æ, gdyby po pracy przyjmowa³a kobiety w kryzysie bez-

domnoœci. Wielu lekarzy tak zreszt¹ robi z poczucia obowi¹z-

ku zawodowego, dopisuj¹c do listy przyjêæ niekoniecznie zna-

nych sobie pacjentów. Awantura dotycz¹ca przyjmowania

dodatkowych chorych to miecz obosieczny, który tak¿e w nich

uderza. Tym bardziej powinniœmy skoncentrowaæ siê na do-

stêpnoœci œwiadczeñ, a nie na pieczo³owitej kontroli ich regla-

mentacji. Wizyta u ginekologa nie mo¿e byæ w cywilizowa-

nym kraju dobrem luksusowym, musi byæ ³atwym w realizacji

prawem ka¿dej kobiety. Kiedy wiêc NFZ zapowiada kontrolê

poradni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, opinia

publiczna powinna sobie zadaæ pytanie, czy ta interwencja tra-

fia w sedno problemu. Có¿ bowiem po tym dzia³aniu miesz-

kance jednej z gmin Podlasia, w których wed³ug raportu NIK

nie ma ani jednej poradni ginekologicznej? Uspokajanie emo-

cji nie zaspokoi potrzeb zdrowotnych. �

`

RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY

GDY ZMARŁ TWÓJ BLISKI, KTÓRY BYŁ
LEKARZEM LUB LEKARZEM DENTYSTĄ

JEŚLI JESTEŚ LEKARZEM
LUB LEKARZEM DENTYSTĄ
I ZNALAZŁEŚ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI
FINANSOWEJ Z POWODU CHOROBY

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie
nie pozostawi Cię bez pomocy. Zgłoś się
do Rady Funduszu Samopomocy

– możesz uzyskać pomoc finansową.

GDY URODZI CI SIĘ DZIECKO

Rada Funduszu Samopomocy
wspomoże Cię w pierwszych
miesiącach wychowania
Twojego dziecka.

SKORZYSTAJ
Z IZBOWEGO BECIKOWEGO!

Nieprzekraczalny termin
składania wniosków – 6 miesięcy.

izba-lekarska.pl
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W
dyskursie o zawodzie lekarza temat

ubóstwa mo¿e wydawaæ siê ca³ko-

wicie marginalny ze wzglêdu na

wysokie kwalifikacje, jakich wymaga, oraz

przewagê popytu na rynku pracy lekarzy nad

poda¿¹, co wp³ywa na wy¿sz¹ cenê tej pracy.

Z powodu zró¿nicowania ich p³ac w krajach

zamo¿nych i mniej zamo¿nych emigracja

lekarzy mo¿e równie¿ zwiêkszaæ nadwy¿kê

popytu na ich pracê nad poda¿¹ w kraju,

z którego emigruj¹. Nie wynika st¹d, ¿e nie

znajdziemy ¿adnego ubogiego gospodarstwa

domowego lekarza ani tym bardziej ¿e nie ma

nierównoœci wœród gospodarstw domowych

lekarzy.

Du¿e znaczenie dla dyskusji o ubóstwie leka-

rzy ma fakt, ¿e pomiar tego zjawiska przepro-

wadzany jest  z uwzglêdnieniem nie tylko ak-

tualnie pracuj¹cych lekarzy, a tak¿e, i¿ dokonuje

siê go nie na jednostkach, ale na gospodar-

stwach domowych. Wówczas dochód z pracy

lekarza i jego wydatki na w³asne potrzeby nie

wystarczaj¹ do oceny dobrobytu ca³ego gospo-

darstwa domowego. Mog¹ byæ w nim równie¿

osoby o du¿ych potrzebach, które nie wnosz¹

tekst RYSZARD SZARFENBERG, Uniwersytet Warszawski

do gospodarstwa ¿adnych dochodów lub bar-

dzo niskie, a wymagaj¹ wysokich wydatków.

Przyk³adem gospodarstwo domowe lekarki,

samotnej matki, która musia³a zrezygnowaæ

z wykonywania zawodu ze wzglêdu na opiekê

nad dwojgiem niepe³nosprawnych dzieci. Wy-

kluczenie takich i podobnych gospodarstw do-

mowych z zakresu definicji trudno uzasadniæ.

Ubóstwo dotyczy nie tylko jednoosobowych

gospodarstw domowych, aktywnych zawodo-

wo lekarzy. Wyjœcie poza definicjê jednooso-

bowego gospodarstwa domowego i aktywne-

go zawodowo lekarza jest jednym z g³ównych

argumentów za podjêciem tego tematu.

Ubóstwo statystyczne, dotycz¹ce ca³ego spo-

³eczeñstwa, badane jest na próbie gospodarstw

domowych, czyli osób wspólnie utrzymuj¹cych

siê i mieszkaj¹cych w mieszkaniach lub do-

mach.1  Pomija siê jednostki ¿yj¹ce poza gospo-

darstwami domowymi, np. osoby bezdomne,

chroni¹ce siê w miejscach niemieszkalnych

i w schroniskach, osoby z domów pomocy spo-

³ecznej. Dla pomiaru ubóstwa kluczowe jest

odró¿nienie ubogich gospodarstw domowych

od nieubogich. Wyznacznik stanowi granica

KAŻDE ŚRODOWISKO ZAWODOWE MA SPOŁECZNY WYMIAR, W KTÓRYM ZASADNICZĄ

ROLĘ ODGRYWAJĄ TAKIE WARTOŚCI JAK: WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ,

CZYLI ŁĄCZNIE SPRAWIEDLIWOŚĆ. SKUPIMY SIĘ TU NA SOLIDARNOŚCI, KTÓRA

POSIADA WIELE WYMIARÓW. JEDNYM Z NICH JEST DOSTRZEGANIE, SŁUCHANIE

I WSPOMAGANIE TYCH CZŁONKÓW GRUPY, KTÓRZY SĄ W GORSZEJ SYTUACJI

NIŻ POZOSTALI. OGÓLNYM POJĘCIEM STOSOWANYM W TAKICH SYTUACJACH

JEST POJĘCIE UBÓSTWA. STANOWI ONO JEDEN Z TEMATÓW SZERSZEJ DYSKUSJI

O NIERÓWNOŚCIACH SPOŁECZNYCH. PRZYPADKI NIERÓWNOŚCI I UBÓSTWA WŚRÓD

LEKARZY POWINNY BYĆ WIĘC UZNANE ZA RZECZYWISTOŚĆ, KTÓRA WYMAGA REAKCJI

ŚRODOWISKA,  SZCZEGÓLNIE ORGANIZACJI LEKARSKICH, ALE TEŻ WZAJEMNEJ

POMOCY.
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ubóstwa ustalana na podstawie kilku kryteriów: skali docho-

dów, wydatków i liczby potrzeb (granica deprywacji). W ostat-

nim przypadku domownicy odpowiadaj¹ na pytania, czy staæ

ich na zaspokojenie potrzeb z listy kilkunastu lub kilkudzie-

siêciu. Je¿eli odpowiedŸ jest negatywna, czyli nie mog¹

zaspokoiæ okreœlonej liczby potrzeb (np. piêciu i wiêcej z trzy-

nastu), uznaje siê ich gospodarstwo za podlegaj¹ce deprywa-

cji. Granice na skali dochodów lub wydatków wyznacza siê

kilkoma sposobami. W Polsce granic¹ ubóstwa skrajnego jest

minimum egzystencji (wycena miesiêcznej i ³¹cznej minimal-

nej wartoœci koszyków podstawowych potrzeb biologicznych),

a granic¹ ubóstwa relatywnego – 50 proc. œredniej wydatków.

GUS podaje wskaŸniki zasiêgu sfery niedostatku, gdzie

granic¹ jest minimum socjalne (wycena miesiêcznej

i ³¹cznej minimalnej wartoœci koszyków podstawowych po-

trzeb biologicznych i spo³ecznych).2

Klasyfikacja gospodarstw domo-

wych w celu pomiaru ubóstwa koñ-

czy siê na kategoriach g³ównego

Ÿród³a utrzymania (utrzymuj¹ce siê

z pracy, z pracy na w³asny rachunek,

z emerytur, z rent). Nie uwzglêdnia

zawodów wykonywanych przez osoby pracuj¹ce. Nie da siê

wiêc na tej podstawie ustaliæ dok³adnego stopnia ubóstwa

i nierównoœci gospodarstw domowych lekarzy na tle ubó-

stwa i nierównoœci gospodarstw domowych osób wykonuj¹-

cych inne zawody, np. nauczycieli, sprz¹taczek, pracowni-

ków ochrony. Mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e ze wzglêdu

na wy¿sze œrednie wynagrodzenia lekarzy w porównaniu

z wynagrodzeniami przedstawicieli innych wymienionych za-

wodów, ubóstwo ich gospodarstw domowych bêdzie ni¿sze,

a nierównoœci wy¿sze.

By³a mowa o gospodarstwach domowych utrzymuj¹cych siê

z pracy (etatowej lub na w³asny rachunek), w których g³ów-

nym Ÿród³em utrzymania jest dochód wysoko wykwalifiko-

wanego cz³onka rodziny, pracuj¹cego w sektorze us³ug me-

dycznych. Kategoriê gospodarstw domowych lekarzy mo¿na

definiowaæ szerzej, gdy zaliczone zostan¹ do niej równie¿

gospodarstwa domowe lekarzy, którzy przeszli na emeryturê

i nie wykonuj¹ ju¿ zawodu.

Oczywiœcie, lekarze s¹ tak¿e domownikami w gospodar-

stwach utrzymuj¹cych siê g³ównie z dochodów z innej pra-

cy ni¿ lekarza. Po pierwsze, dochody ma³¿onka, który pra-

cuje w innym zawodzie, bywaj¹ wy¿sze. Po drugie, czêœæ

lekarzy mo¿e z ró¿nych powodów nie wykonywaæ swojego

zawodu, wówczas ich wk³ad do dochodu gospodarstwa do-

mowego nie bêdzie oznaczony jako dochód osoby wykonu-

j¹cej zawód lekarza.

W gospodarstwach domowych lekarzy poza aktualnie wyko-

nuj¹cymi ten zawód lub osobami, które wykonywa³y go

w przesz³oœci, mog¹ byæ te¿ inni, o zró¿nicowanych potrze-

bach i zdolnoœciach dok³adania siê do bud¿etu. W przytoczo-

nym przyk³adzie by³y to dzieci z niepe³nosprawnoœciami, ale

mog¹ byæ to równie¿ osoby doros³e wymagaj¹ce opieki.

Im wiêcej takich osób w gospodarstwie domowym, tym wiêk-

sze ryzyko, ¿e bêdzie ono ubo¿sze w stosunku do gospodarstw

domowych, w których nie ma takich osób, a dochody pracu-

j¹cych lekarzy s¹ takie same. Gdyby podsumowaæ nierówno-

œci dochodowe wœród lekarzy w tych gospodarstwach domo-

wych, nierównoœæ dobrobytu miêdzy gospodarstwem lekarza

o wy¿szych zarobkach, który ma pracuj¹c¹ ¿onê z dzieæmi

bez niepe³nosprawnoœci, oraz lekarza z ni¿szymi zarobkami

i z dzieæmi z niepe³nosprawnoœciami, którego ¿ona nie pracu-

je zawodowo, bo opiekuje siê dzieæmi, które równie¿ jako oso-

by doros³e takiej opieki mog¹ wymagaæ, bêdzie jaskrawa.

Co powoduje ¿e, wydatki i warunki ¿ycia lekarzy s¹ nierów-

ne, dobrobyt jednych jest bardzo wysoki, innych œredni, a jesz-

cze innych niski? Z podanych przyk³adów mo¿na wywnio-

skowaæ, ¿e nie przyczynia siê do tego

wy³¹cznie zdolnoœæ, zaradnoœæ i pra-

cowitoœæ lekarzy. Przekonanie, ¿e ci,

którzy s¹ w gorszej sytuacji, sami po-

nosz¹ za to winê,  jest nieprawdziwym

i szkodliwym mitem. Powtarzanie go

os³abia solidarnoœæ œrodowiska lekar-

skiego, a tym samym jest czynnikiem

dezintegruj¹cym je. Trudno pomagaæ tym, których zachowa-

nie uznaje siê za moralnie naganne. Je¿eli w taki sposób po-

strzegaj¹ siê równie¿ sami ubodzy lekarze, obwiniaj¹c siebie

za sytuacjê, w której siê znaleŸli, równie¿ to nie wp³ywa ko-

rzystnie na umacnianie solidarnoœci.

Do uprzedzeñ w stosunku do ubogich lekarzy mog¹ przyczy-

niaæ siê równie¿ stereotypy odnosz¹ce siê do zawodu lekarza.

Je¿eli w spo³eczeñstwie upowszechnia siê wy³¹cznie obrazy

lekarzy ¿yj¹cych w luksusowych warunkach, sami lekarze

mog¹ zwiêkszaæ wysi³ek, ¿eby tym stereotypom dorównaæ.

Prowadzi to do konkurencji i uprzedzeñ w œrodowisku, gdy

czêœæ lekarzy nie nad¹¿a za stereotypowymi obrazami zawo-

dowego i ¿yciowego sukcesu.

Podsumowuj¹c: nie ma przekonuj¹cych powodów, dla któ-

rych œrodowisko lekarskie mia³oby pomijaæ problem ubóstwa

i nierównoœci w swojej grupie zawodowej. Powa¿ne podjêcie

tego tematu, bez ulegania mitom i stereotypom, bêdzie zwiêk-

sza³o spójnoœæ i solidarnoœæ œrodowiska. Mo¿na te¿ mieæ na-

dziejê, ¿e wynikaj¹ce z tego inicjatywy wzajemnej pomocy

sprawi¹, ¿e ci, którzy s¹ w gorszej sytuacji, nie zostan¹ zapo-

mniani i pozostawieni na uboczu. Organizacje lekarskie po-

winny wiêc w swoich programach i dzia³aniach zarówno

uwzglêdniaæ wskazane problemy, jak i animowaæ inicjatywy

pomocy wzajemnej. �

1 W Polsce prowadzone s¹ co roku dwa takie badania: Badania bud¿etów

gospodarstw domowych (BBGD) oraz Badania dochodów i warunków

¿ycia (EU-SILC). GUS publikuje informacje na te tematy w dziale

„Dochody, wydatki i warunki ¿ycia ludnoœci”: https://stat.gov.pl/obsza-

ry-tematyczne/warunki-zycia/.

2 Minimum egzystencji i minimum socjalne regularnie szacuje Instytut

Pracy i Spraw Socjalnych: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=mini-

mum-socjalne-oraz-minimum-egzystencji.

Przekonanie, że ci, którzy są

w gorszej sytuacji, sami ponoszą

za to winę,  jest nieprawdziwym

i szkodliwym mitem.
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T
u¿ po tym, jak w listopadzie ukraiñska

armia odzyska³a miasto, korytarze szpi-

tala miejskiego œwieci³y pustkami.

Sporadycznie trafia³o siê na kogoœ w ogrom-

nym budynku. Mimo ¿e z pracuj¹cych w nim

w chwili rosyjskiej inwazji (24 lutego 2022 r.)

1400 osób zosta³o a¿ 800 pracowników.

Gdy Rosjanie wycofywali siê z Chersonia, le-

¿¹cego na po³udniu kraju, zamieszkanego przez

niemal 300 tys. ludzi, w mieœcie nie by³o pr¹-

du, sieci komórkowej ani wody. – Mam brudny

fartuch, twarz bez makija¿u, na szczêœcie g³o-

wê umyt¹, choæ musia³am suszyæ j¹ nad ku-

chenk¹ gazow¹ – mówi 28-letnia Juliana. Od

kilku miesiêcy odpowiada za zaopatrzenie szpi-

tala we wszystkie niezbêdne medykamenty.

Pustki na korytarzach spowodowane by³y tym,

¿e szpital ledwie dzia³a³ i lekarze masowo wypi-

tekst PAWEŁ PIENIĄŻEK

PO WYCOFANIU SIĘ ROSJAN CHERSOŃ PRZEZ CHWILĘ CIESZYŁ SIĘ SPOKOJEM.

WKRÓTCE JEDNAK MIASTO ZNOWU OGARNĘŁA WOJENNA POŻOGA, A OCHRONA

ZDROWIA ZOSTAŁA ZMUSZONA MIERZYĆ SIĘ Z NOWYMI WYZWANIAMI.

Z okupacji na front

sywali pacjentów, których stan by³ stabilny.

– Zosta³o nam tylko 70 pacjentów. W szpitalu nie

ma œwiat³a. Do tego trzeba ich karmiæ, a dzia³a

tylko kuchnia polowa – relacjonuje Juliana. – Nim

odciêli nam pr¹d, le¿a³o u nas oko³o 200 osób.

Okupacja, a nastêpnie brak dostêpu do mediów,

choæ to problem powa¿ny, wkrótce mia³ siê

okazaæ nie najpowa¿niejszy dla szpitala.

NIE DAŁO SIĘ USIEDZIEĆ
W DOMU

W lutym 2022 r. rosyjskie wojska, nacieraj¹ce

z okupowanego od oœmiu lat Pó³wyspu Krym-

skiego, szybko zdobywa³y kolejne po³acie ob-

wodu chersoñskiego, potem zajê³y jego stoli-

cê. Wielu mieszkañców by³o zaskoczonych

nag³ym obrotem spraw. Miasto zajêto tak szyb-

ko, ¿e nawet nie dosz³o do staræ. Nie sta³o siê
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opustosza³ym gruzowiskiem, jak wiele innych ukraiñskich

miejscowoœci. Czêœæ mieszkañców wysz³a na ulice protesto-

waæ przeciwko w³adzom okupacyjnym. Demonstracje trwa³y

tygodniami, w koñcu zosta³y zd³awione przez Rosjan, którzy

czêœæ uczestników zatrzymali.

Juliana tak¿e postanowi³a coœ zrobiæ. Od pierwszych dni walk

w obwodzie chersoñskim do szpitali trafia³o mnóstwo ran-

nych – cywilnych i wojskowych z obu armii (gdy Rosjanie

zajêli miasto, personel medyczny pomaga³ rannym ukraiñskim

¿o³nierzom opuœciæ Chersoñ). Zapasy medykamentów szyb-

ko topnia³y, wiêc ludzie wziêli sprawy w swoje rêce. Odda-

wali, co mieli w domach, wykupywali wszystko z aptek i prze-

kazywali do placówek medycznych. – W pierwszych dniach

panowa³a histeria. Sta³am w aptece i odbiera³am, co by³o po-

trzebne – wyjaœnia Juliana. Gdy zrobi³a przerwê na kilka dni,

czu³a, ¿e zwariuje w domu. Myœli ko³ata³y siê w g³owie, ko-

lejne informacje przyt³acza³y, a poczucie winy spowodowane

bezczynnoœci¹ stawa³o siê nie do zniesienia.

PRZYPADKOWI WOJSKOWI

Mimo ¿e protesty na ulicach zosta³y st³umione, Juliana wci¹¿

pomaga³a szpitalom w zdobywaniu leków. Takie placówki,

jak szpital miejski w Chersoniu, nie przerywa³y pracy ani na

dzieñ. – To w³aœnie wolontariusze pomagali nam wszystko

dostarczaæ – mówi 30-letni Stanis³aw, kierownik zespo³u tech-

nologii informacyjnych szpitala, odpowiedzialny tak¿e za

gospodarkê energetyczn¹ placówki. Gdy apteki równie¿ za-

czê³y œwieciæ pustkami, Juliana nawi¹za³a kontakt z jedn¹

z ukraiñskich organizacji pozarz¹dowych. Dziêki temu uda-

wa³o siê jej œci¹gaæ medykamenty do okupowanego Cherso-

nia z terytoriów kontrolowanych przez Ukrainê. Rosjanie jed-

nak zablokowali ostatni dzia³aj¹cy przejazd, przez który

niedu¿ymi partiami przywo¿ono leki. Od tego czasu szpitale

w Chersoniu by³y skazane na ³askê okupantów.

Wielu mieszkañców miasta unika³o wychodzenia z domu,

boj¹c siê zatrzymania lub niespodziewanej przemocy, ale szpi-

talem Rosjanie nieszczególnie siê interesowali. Nie przywo-

zili te¿ do niego swoich rannych. Trafiali tam tylko pocz¹tko-

wo, gdy ktoœ przywióz³ ich przypadkiem, ale od razu byli

zabierani. Rosyjskim ¿o³nierzom udzielano pomocy w spe-

cjalnej, zamkniêtej placówce. Dlatego szpital miejski w Cher-

soniu wkrótce znowu zajmowa³ siê wy³¹cznie cywilami.

– W ci¹gu dziewiêciu miesiêcy przywo¿ono nam setki pacjen-

tów, przede wszystkim z ranami od od³amków – wyjaœnia Sta-

nis³aw, który przez ca³y ten czas pracowa³. W niektórych

okupowanych miejscowoœciach Rosjanie wymieniali dyrek-

cjê szpitali. W Chersoniu jednak ¿adnych zmian nie by³o.

Pojawia³y siê tylko rutynowe kontrole, z których zazwyczaj

niewiele wynika³o.

KRÓTKA LISTA LEKÓW

Juliana by³a obecna podczas jednej takiej wizyty. – Podeszli

do pó³ki z lekami, pytali, ile tego mam. Gdy poda³am liczbê,

kobieta z kontroli zaczê³a przeliczaæ. Potem pytali pacjentów,

czy otrzymuj¹ leki – wspomina.

Powszechn¹ praktyk¹ na Ukrainie jest wykupywanie na

w³asn¹ rêkê wskazanych przez lekarza leków przez pacjenta

lub jego rodzinê. Jednak Rosjanie zabronili tego w Cherso-

niu. Pozwalali podawaæ jedynie te leki, które dostarczali.

– Kiedy nam je przywozili, mówiliœmy, ¿e nie takich potrze-

bujemy, a oni odpowiadali, ¿e tych, które chcemy, nie ma na

ich listach – opowiada Juliana. – Gdy moja babcia znalaz³a

siê w szpitalu, dosta³a listê leków do wykupienia. Posz³am

po nie do apteki, nie przejmowa³am siê zakazami. Dziêki temu

babcia mog³a otrzymaæ kroplówkê. To przede wszystkim ze

wzglêdu na babciê, która sama z trudem siê porusza, Juliana

zosta³a w Chersoniu.

TO NARESZCIE KONIEC

W przededniu kolejnej ukraiñskiej ofensywy, w pierwszej

po³owie listopada, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej

og³osi³o, ¿e  wycofuje wojska na lewy brzeg Dniepru. W mie-

œcie chwilê wczeœniej wy³¹czono pr¹d, potem zabrak³o wody

w kranach. Juliana przynosi³a j¹ do domu w baniakach.

Dotychczas, gdy jeŸdzi³a z domu do pracy, mija³a mnóstwo

wojskowych samochodów. W tamtych dniach by³o ich coraz

mniej. Dwa dni po oœwiadczeniu rosyjskiego Ministerstwa

Obrony, gdy Juliana by³a w szpitalu, dotar³y do niej wieœci, ¿e

okupantów nie ma ju¿ w mieœcie. Nie chcia³a wierzyæ. Ru-

szy³a na centralny plac – plac Swobody, zobaczy³a niebiesko-

-¿ó³t¹ flagê i pomyœla³a: „To nareszcie koniec”.

Coraz wiêksza liczba mieszkañców Chersonia zbiera³a siê

na placu. Wkrótce wype³ni³ siê niebiesko-¿ó³tymi flagami,

które ludzie wyci¹gali z najwymyœlniejszych schowków,

a ka¿dy pojawiaj¹cy siê ukraiñski ¿o³nierz witany by³ uœci-

skami, okrzykami radoœci i wdziêcznoœci. Zebrani tañczyli,

œpiewali i krzyczeli.
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Rosjanie jednak zatrzymali siê po drugiej stronie rzeki i przez

wybuchy radoœci na placu zaczê³y przebijaæ siê coraz licz-

niejsze odg³osy strza³ów artyleryjskich.

SZPITAL NA PARTERZE

W szpitalu na radoœæ nie by³o wiele czasu. Budynek by³ pozba-

wiony wody, dzia³a³ tylko jeden agregat pr¹dotwórczy. Stani-

s³aw z przera¿eniem patrzy³ na zmniejszanie siê zapasów pali-

wa zasilaj¹cego urz¹dzenie. – Agregat dzia³a ca³y czas, paliwa

zosta³o nam na dwa dni. Wci¹¿ szukamy dostawcy. W pi¹tek

mieliœmy zapas na jeden dzieñ, a dzisiaj jest poniedzia³ek i wci¹¿

je mamy. Oszczêdzamy, zmniejszamy liczbê sprzêtu pod³¹czo-

nego do agregatu. Dzia³amy w trybie kryzysowym – wyjaœnia.

Nie mieli ¿adnego sta³ego Ÿród³a dostaw. Liczyli, ¿e bêd¹ siê

zg³aszaæ wolontariusze. I tak siê sta³o. Dostarczali kanistry z

paliwem, a szpital w bardzo ograniczonym stopniu, ale móg³

dzia³aæ. Pacjentów, w wiêkszoœci osoby starsze i niemog¹ce

samodzielnie siê poruszaæ, z trzech ostatnich piêter zniesiono

na parter. – Z powodu braku pr¹du nie dzia³aj¹ windy. A na

czwartym piêtrze mamy chorych wymagaj¹cych pomocy chi-

rurgicznej. Wnoszenie ich tak wysoko jest nierealne, wiêc na

dole zorganizowaliœmy salê operacyjn¹ i reanimacjê. Mamy tam

wszystko, oprócz wody – mówi zadyszany chirurg i idzie po

kolejnych pacjentów. Kilkuosobowa grupa lawiruje w w¹skiej

klatce schodowej z pó³przytomnymi pacjentami na noszach.

NADCIĄGAJĄCE ZAGROŻENIE

Dobiegaj¹ce co jakiœ czas odg³osy artyleryjskiego ostrza³u by³y

kolejnym powodem, dla którego pacjenci musieli znaleŸæ siê

na dole. Wkrótce atak siê nasili³. Znaczna czêœæ mieszkañców

zdecydowa³a siê opuœciæ miasto. Tak¿e szpitale znalaz³y siê

pod ogniem. Budynek szpitala obwodowego zosta³ uszkodzo-

ny, zginê³a pielêgniarka. Pracownicy szpitala zdawali sobie

sprawê z zagro¿enia. Na parterze, gdzie w pierwszych dniach

wojny zabili okna, byli lepiej chronieni, mogli udzielaæ po-

mocy wiêkszej liczbie potrzebuj¹cych. Chersoñ szykowa³ siê

do kolejnego etapu wojny. �

F
o

t.
 P

A
P

UKRAINA

Autor jest dziennikarzem, stałym współpracownikiem

„Tygodnika Powszechnego". Relacjonował wydarzenia

m.in. z Afganistanu, Górskiego Karabachu, Iraku, Syrii
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N
ie jest dla nikogo tajemnic¹, ¿e prezy-

dent sam poddawa³ siê kilka razy

zabiegom usuniêcia niez³oœliwych no-

wotworów skóry, ale przede wszystkim – ¿e

jedn¹ z najwiêkszych tragedii jego ¿ycia by³a

œmieræ syna (2015) w wyniku raka mózgu.

Zreszt¹ w Ameryce temat œmierci znanych posta-

ci na raka by³ przedmiotem publicznych dysku-

sji, mo¿na powiedzieæ mocowania siê z niemo¿-

liwoœci¹ pokonania ograniczeñ medycyny. Tak

by³o np. z lubianym powszechnie republikañskim

senatorem J. McCainem, który kilka lat temu

zmaga³ siê z rakiem mózgu na oczach ca³ej Ame-

ryki. „Moonshot” – s³owo klucz do zrozumienia

celu, jakim jest w Stanach walka z rakiem – to dla

Amerykanów wielka obietnica, niczym zdobycie

Ksiê¿yca, pokonania niemo¿liwego, wykonania

wielkiego skoku. W koalicji moonshotowej cho-

dzi przede wszystkim o wspó³pracê wielkich firm

farmaceutycznych, z natury rzeczy wielkich miê-

dzynarodowych organizacji biotechnologicz-

nych, i oœrodków akademickich w USA. Wspar-

cie ze strony administracji nadaje programowi

rangê pañstwow¹, rangê na szczeblu federalnym.

Uczestnicy koalicji maj¹ umo¿liwiæ korzystanie

z oko³o 60 procedur s³u¿¹cych walce z nowo-

tworami i szybkie testowanie kolejnych immu-

noterapeutycznych œrodków do walki z nimi.

Z jednej strony celem jest powszechna dostêp-

noœæ nowych terapii raka oraz szybka diagno-

za, z drugiej, gdzieœ w tle, poszukiwanie szcze-

pionki przeciw nowotworom.

tekst PAWEŁ KOWAL
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CANCER MOONSHOT TO KOALICJA, KTÓREJ CELEM JEST WALKA Z RAKIEM I JEGO

SKUTKAMI. ZOSTAŁA UTWORZONA W USA W 2016 R., ALE TERAZ JEJ WZMOCNIENIE

STAŁO SIĘ JEDNYM Z CELÓW PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH JOE BIDENA.

Wielka wojna z rakiem

Brytyjczycy w zachodnim œwiecie byli pionie-

rami walki z rakiem na powszechn¹ skalê. Ich

szeroko omawianym rozwi¹zaniem systemo-

wym by³o powo³anie Funduszu Walki z Rakiem

zasilanego dodatkowymi pieniêdzmi z ubezpie-

czeñ. Unijny program walki z nowotworami tak-

¿e zmierza w kierunku wy³¹czenia z istniej¹cych

systemów ochrony zdrowia w³aœnie walki z ra-

kiem – skupienie siê na profilaktyce, ale te¿ na

dostêpnoœci lekarza. Jeœli cz³owiek wczyta siê

w rozwi¹zania finansowe proponowane przez

Komisjê Europejsk¹, przekona siê, ¿e kwestie

zdrowia, a szczególnie walka z rakiem, znajduj¹

siê w systemie finansowania w ró¿nych „szu-

fladkach”, ale szczególnie w kontekœcie KPO

proces ten jest ju¿ zaawansowany.

W poszczególnych krajach zachodnich ró¿nie

podchodzi siê do ochrony zdrowia. Ka¿de pañ-

stwo w innym stopniu zapewnia ochronê zdro-

wia swoim obywatelom, ale jest wspólny mia-

nownik: USA, Wielka Brytania i UE, ca³y

euroatlantycki Zachód, skupia siê dzisiaj na

radykalnym i szybkim zmniejszeniu œmiertel-

noœci z powodu nowotworów. W tym kontek-

œcie trzeba patrzeæ na nasz¹ ustawê o sieci on-

kologicznej, z jej celem – by ka¿dy pacjent, czy

mieszka na wsi, czy w mieœcie, by³ pewien, ¿e

jeœli zachoruje lub tylko bêdzie podejrzewa³

chorobê, dostanie opiekê onkologa. Zachód jest

na wojnie z rakiem i tak¿e w tej wojnie Biden

ma ambicjê byæ liderem wolnego œwiata. �

Lekarzu, czujesz, że Twoje prawa są łamane?
Skontaktuj się z Biurem Rzecznika Praw Lekarza
Dyżury rzecznik praw lekarza Moniki Potockiej

poniedziałki 10.00–14.00       czwartki 10.00–16.00�

rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl 512 331 230, 691 224 246
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K
a¿da z wymienionych form jest inna i wi¹¿e siê

z innymi prawami oraz obowi¹zkami. Wspólne jest

jedno: ka¿da wymaga przestrzegania przepisów praw-

nych dotycz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co to oznacza? Ka¿dy

przedsiêbiorca musi zarejestrowaæ siê w Centralnej Ewidencji

i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej lub Krajowym

MYŚL DOJRZEWA, POWRACA I NIE DAJE O SOBIE ZAPOMNIEĆ. W KOŃCU DECYZJA

ZAPADA: OTWIERAM DZIAŁALNOŚĆ. INDYWIDUALNĄ LUB GRUPOWĄ PRAKTYKĘ

LEKARSKĄ, A MOŻE PODMIOT LECZNICZY? ZACZNIJMY JEDNAK OD POCZĄTKU.

IZBA DLA LEKARZY

oprac. KAMILA HOSZCZ-KOMAR

Rejestrze S¹dowym (w zale¿noœci od wybranego rodzaju

dzia³alnoœci gospodarczej), a nastêpnie stosowaæ siê do prze-

pisów œciœle okreœlaj¹cych obowi¹zki wynikaj¹ce z prowa-

dzenia dzia³alnoœci w takiej formie. Któr¹ wybraæ? W du¿ej

mierze zale¿y to od rodzaju praktyki lekarskiej, jak¹ chcemy

prowadziæ. Lekarz lub lekarz dentysta, decyduj¹cy siê na gru-

pow¹ ogóln¹ lub specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹, mo¿e

ze stetoskopem
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wybraæ spó³kê cywiln¹, jawn¹ lub partnersk¹. Medyk, który

woli indywidualn¹ praktykê lekarsk¹, bêdzie zak³ada³ indy-

widualn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z kolei planuj¹cy

szersz¹ dzia³alnoœæ lecznicz¹ i zatrudnienie nie tylko perso-

nelu œredniego i pomocniczego, ale tak¿e innych lekarzy

i lekarzy dentystów, ma znacznie szerszy wybór typu dzia-

³alnoœci  gospodarczej, ale zobowi¹zany jest tym samym do

za³o¿enia podmiotu leczniczego.

Kiedy lekarz wybierze rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej, jaki

chce prowadziæ, i dope³ni wszystkich niezbêdnych formalno-

œci, zostanie zaliczony w poczet polskich przedsiêbiorców. Ma

jednak jeszcze jeden obowi¹zek: zarejestrowania dzia³alnoœci

w Rejestrze Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alnoœæ Lecz-

nicz¹ dla praktyk lekarskich w Okrêgowej Izbie Lekar-

skiej lub (w przypadku podmiotów leczniczych) w Mazo-

wieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie. Rejestracja

jest odp³atna i powinna nast¹piæ w ci¹gu 30 dni od wpisu do

CEIDG lub KRS. W³aœciwy organ ma 30 dni na zaakcepto-

wanie wniosku. Wniosek mo¿e zostaæ odrzucony!

Najczêœciej odmowa wynika z tego, ¿e:

� masz prawomocne orzeczenie zakazuj¹ce wykonywania

dzia³alnoœci,

� w ci¹gu ostatnich trzech lat wykreœlono Ciê z rejestru

z powodu nieprawdziwego oœwiadczenia do³¹czonego

przez Ciebie do wniosku lub powa¿nie z³ama³eœ warunki

wykonywania dzia³alnoœci albo nie przestrzega³eœ zaleceñ

pokontrolnych,

� nie spe³niasz warunków prowadzenia dzia³alnoœci.

Odmowa wpisu do rejestru nastêpuje w drodze uchwa³y

organu prowadz¹cego rejestr.

CZY WIESZ, ŻE…

Ka¿da zmiana danych w rejestrze RPWDL musi byæ zg³oszo-

na w ci¹gu 14 dni?

PAMIĘTAJ!
Prowadzenie dzia³alnoœci leczniczej tylko w oparciu o wpis

do CEIDG lub KRS jest nielegalne! Dopiero po pozytywnym

rozpatrzeniu wniosku o wpis do RPWDL mo¿esz zgodnie

z prawem wykonywaæ us³ugi lekarskie w ramach dzia³alnoœci

gospodarczej.

NAJBLI¯SZE TERMINY:

ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM

30 kwietnia – termin rozliczenia PIT dla pozosta³ych

przedsiêbiorców, bez ró¿nicy w formie

opodatkowania (w 2023 r. mo¿emy rozli-

czyæ PIT do 2 maja, gdy¿ 30 kwietnia

przypada w dzieñ wolny od pracy)

USTAWOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ
STATYSTYCZNA

31 marca – termin z³o¿enia rocznego sprawozdania

z dzia³alnoœci i o pracuj¹cych w ambulato-

ryjnej opiece zdrowotnej (druk MZ-11)

10 kwietnia – termin z³o¿enia sprawozdania o pracuj¹-

cych w podmiotach wykonuj¹cych dzia³al-

noœæ lecznicz¹ (druk MZ-88)

10 kwietnia – termin z³o¿enia sprawozdania o specjali-
stach pracuj¹cych w podmiotach wykonuj¹-
cych dzia³alnoœæ lecznicz¹ (MZ-89)

� Wszystkie wymienione sprawozdania dotycz¹ zarówno
podmiotów, jak i indywidualnych lub grupowych praktyk le-
karskich. Druki MZ-88 oraz MZ-89 sk³adaj¹ tak¿e lekarze den-
tyœci œwiadcz¹cy us³ugi w ramach dzia³alnoœci gospodarczej.

� Sprawozdania nale¿y sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹
w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia.

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE
ODPADÓW MEDYCZNYCH

15 marca – termin z³o¿enia corocznego sprawozdania
do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Mazowieckiego o rodzajach i iloœci odpa-
dów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów za
poprzedni rok.

� Sprawozdanie lekarze i lekarze dentyœci sk³adaj¹
w systemie BDO (https://bdo.mos.gov.pl/).

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE
GAZÓW I PYŁÓW

31 marca – termin z³o¿enia sprawozdania, które
zawiera informacje o iloœci oraz rodzajach
gazów lub py³ów wprowadzanych do po-
wietrza oraz dane, na podstawie których
okreœlono te iloœci, wykorzystane do usta-
lenia wysokoœci op³at, oraz ewentualnego
uiszczenia op³at za korzystanie ze œrodowi-
ska za poprzedni rok. Sprawozdanie nale-
¿y z³o¿yæ osobiœcie w Urzêdzie Marsza³-

kowskim Województwa Mazowieckiego

lub w jego wyznaczonych punktach podaw-
czych, drog¹ pocztow¹ lub elektronicznie
przez skrzynkê podawcz¹ e-PUAP. Spra-

wozdanie sk³adaj¹ lekarze i lekarze

dentyœci, którzy w swoich praktykach

korzystaj¹ z samochodów i/lub maj¹

kot³owniê. �
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W
ielu nieprawdopodobnych rzeczy

mo¿na siê dowiedzieæ o medycynie

przysz³oœci, ale ostatnio moj¹ uwa-

gê przyku³a perspektywa ordynowania pacjen-

tom recept na diety dostosowane do ich profilu

genetycznego. Ju¿ przyznanie lekarzom takich

kompetencji i wiara w to, ¿e wszyscy zaczn¹

swobodnie poruszaæ siê w dziedzinie dietetyki

i genetyki, stawia ten pomys³ w rzêdzie niere-

alnych. Niemniej jednak ktoœ chcia³ chyba

zwróciæ uwagê, ¿e obok tradycyjnych leków

rolê terapeutyczn¹ pe³ni równie¿ ¿ywnoœæ. Zbi-

lansowana Ÿle szkodzi, ale dobrana rozs¹dnie

mo¿e pomagaæ w przywracaniu zdrowia.

Nikt nie kwestionuje, ¿e klucz do d³ugiego

i zdrowego ¿ycia le¿y w³aœnie na talerzu. Tê

prawdê wci¹gnêli na sztandary niekoniecznie

jednak ci, którzy coœ m¹drego mieliby chorym

do powiedzenia, lecz entuzjaœci tzw. ¿ywnoœci

funkcjonalnej, rozreklamowanej w krêgach ce-

lebrytów i internetowych influencerów. Pro-

blem w tym, ¿e has³o „zdrowa ¿ywnoœæ” naj-

czêœciej nie oznacza rzeczywistych efektów jej

stosowania. Na razie nie mog¹ ich potwierdziæ

rozmaite badania naukowe, dotycz¹ce np. p³at-

ków œniadaniowych obni¿aj¹cych poziom cho-

lesterolu, probiotycznych jogurtów czy napo-

jów z dodatkiem witamin. Na ogó³ „¿ywnoœæ

funkcjonalna” przyczynia siê wiêc w wiêkszym

stopniu do polepszenia wizerunku firmy, która

j¹ wytwarza, ni¿ do poprawy parametrów zdro-

wotnych jej konsumentów (chyba ¿e za jedn¹

z jej zalet uznamy odchudzenie portfeli).

Jeszcze ca³kiem niedawno jak grzyby po desz-

czu wyrasta³y w centrach miast sklepy z ¿yw-

noœci¹ ekologiczn¹, w których zapach obory

mia³ byæ przepustk¹ do zdrowia. Wyniki nauko-

wych dociekañ dowodz¹ jednak, ¿e produkty

spo¿ywcze z upraw ekologicznych bywaj¹

oœmiokrotnie czêœciej ska¿one bakteriami ni¿

¿ywnoœæ z upraw konwencjonalnych. I choæ

mo¿na uznaæ za przesadne ostrze¿enie profe-

sora immunologii Bedy ègo Stadlera z Uniwer-
sytetu w Bernie, ¿e powrót do œredniowiecz-
nych technik rolnictwa oznacza ryzyko poja-
wienia siê œredniowiecznych zagro¿eñ, warto
pamiêtaæ, ¿e naturalna ¿ywnoœæ bez konserwan-
tów szybciej siê psuje wskutek dzia³ania bak-
terii, pleœni, a nawet tlenu z powietrza. Stadle-
ra popiera Udo Pollmer, niemiecki specjalista
w zakresie chemii spo¿ywczej, który do „¿yw-
noœci funkcjonalnej” zawsze odnosi³ siê scep-
tycznie, ostrzegaj¹c przed ni¹ wprost: „Nie ma
nic gorszego od artyku³ów spo¿ywczych, z któ-
rych rzekomo usuniêto coœ bardzo szkodliwego
i do których dodano coœ niezwykle zdrowego”.

Badania nad wp³ywem ¿ywnoœci na zdrowie,
choæby ze wzglêdów metodologicznych, nie
pozwalaj¹ na wyci¹ganie uniwersalnych wnio-
sków. Gruntownych analiz, oceniaj¹cych zdro-
wotne korzyœci wiêkszoœci sk³adników naszej
diety, nie mo¿na przeprowadziæ tak, jak spraw-
dza siê leki. Jak wiêc oceniæ wp³yw artyku³ów
spo¿ywczych w warunkach, których nie mo¿-
na ustandaryzowaæ? Nie mamy takich samych
genów, a na organizm od urodzenia oddzia³uj¹
rozmaite czynniki œrodowiskowe: nawyki
¿ywieniowe rodziców, potem nasze w³asne,
aktywnoœæ fizyczna, u¿ywki, rodzaj wykony-
wanej pracy, miejsce zamieszkania. Z ca³¹ pew-
noœci¹ nie istnieje zatem jeden, uniwersalny
sposób od¿ywiania, który ca³kowicie chroni³-
by przed nowotworami, chorobami serca lub
innymi. Owszem, istniej¹ regu³y, których war-
to przestrzegaæ, ale naczeln¹ zasad¹ zdrowego
od¿ywiania powinien pozostaæ umiar i urozma-
icenie posi³ków. Tej prawdy pró¿no jednak szu-
kaæ wœród internetowych porad samozwañ-
czych ekspertów.

„¯yjemy z æwierci tego, co jemy, z pozosta³ych
trzech czwartych ¿yj¹ lekarze” – sentencjê tê
przypisuje siê czasom staro¿ytnym, choæ wspó³-
czesna medycyna te¿ przecie¿ pasie siê i na nie-
do¿ywionych, i na oty³ych. Ale chyba praw-

Tuczenie marketingiem
ODKĄD PRODUCENCI ŻYWNOŚCI KUSZĄ NAS „NATURALNYMI SKŁADNIKAMI”,

A PORADY DIETETYCZNE ZACZYNAJĄ SIĘ OD BADAŃ DNA, KONSUMENCI CORAZ MNIEJ

WIEDZĄ, CO POWINNI JEŚĆ.
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dziwiej by³oby napisaæ, ¿e z niezrozumienia prawd fizjologii
i poddawania siê przez nas ³akomstwu najlepiej dziœ ¿yje siê
dietetykom. Czy to zawód medyczny? Dobrze by³oby go
wreszcie za taki uznaæ, ale niestety wieloletnia batalia wy-
kwalifikowanych na uczelniach medycznych specjalistów
o przyznanie im odpowiedniego statusu wci¹¿ nie zosta³a
w Polsce sfinalizowana. Oczywiœcie, traci na tym po¿¹dana
wspó³praca dietetyków z lekarzami i trac¹ pacjenci. Zyskuj¹
natomiast rzesze pseudodietetyków, którzy na internetowych
kursach zdobywaj¹ szlify w tej nie³atwej dyscyplinie i mami¹
ludzi cudownymi dietami, a nie ponosz¹ ¿adnej odpowiedzial-
noœci za nastêpstwa swoich dzia³añ. Konsekwencje odczuwaj¹
niestety pacjenci. Wiêkszoœæ placówek, w których udziela siê

cud-diet krêci siê wiêc nadal, a czytelnicy dostaj¹ rozdwoje-
nia jaŸni – po prawej stronie rega³u „B¹dŸ fit” i dieta Jezusa
(„Co móg³ jadaæ Jezus? Biblijna recepta”), a po drugiej prze-
pisy na torty i desery. Ten sam azymut obra³y zreszt¹ pisma
adresowane do kobiet, które regularnie wystawiaj¹ swoje czy-
telniczki na trudn¹ próbê charakteru, na pierwszej stronie za-
mieszczaj¹c wywiad z aktork¹, która znowu schud³a, na ko-
lejnej artyku³ o smuk³ych nogach modelek, a na koñcu przepisy
kulinarne na tucz¹ce smako³yki. Tak krêci siê ten interes: od-
chudzaj siê i tyj, tyj i odchudzaj siê. Sokrates 400 lat p.n.e. za
najlepsz¹ metodê utrzymywania szczup³ej sylwetki uwa¿a³
taniec, który poleca³ pulchnym Greczynkom maj¹cym obse-
sjê na punkcie zbêdnych kilogramów. Nie mia³ kalkulatora,

elektronicznych wag ani wiedzy o hormonach i wartoœciach
kalorycznych, a jednak instynktownie trafi³ w dziesi¹tkê,
zaliczaj¹c ruch do najwiêkszych sprzymierzeñców zdrowia.

W naszych czasach w tym biznesie dobrze umoœcili siê spece
od marketingu i reklamy, którzy zatrudniaj¹ dietetyków nie-
rzadko w roli komiwoja¿erów z³udzeñ (oferuj¹cych zdezo-
rientowanym ludziom suplementy na odchudzanie i trawie-
nie). Trudno wiêc mieæ pretensjê do lekarzy, ¿e nie znajduj¹
szczególnych powodów, by dietetykê zacz¹æ traktowaæ
powa¿niej. Do chirurgów bariatrów najczêœciej trafiaj¹ dziœ
ofiary „przemys³u odchudzania”. Jednoczeœnie specjaliœci die-
tetyki sprowadzeni zostali w wielu szpitalach do funkcji
intendentów rozdzielaj¹cych posi³ki dla chorych. Lobbyœci
przemys³u spo¿ywczego zacieraj¹ rêce. Maj¹ przy takim na-
stawieniu pañstwa i organizacji systemu opieki zdrowotnej
wiele mo¿liwoœci, by siê na nas nieŸle utuczyæ. �

Autor jest publicyst¹ „Polityki”.

porad dietetycznych, dzia³a bardziej w sferze biznesowej ni¿
medycznej, bo przyjmuj¹ce pod ich szyldem osoby skupione
s¹ na uk³adaniu diet odchudzaj¹cych, a nie na szerszym
poradnictwie. NajwyraŸniej wiêkszoœæ mniej powa¿a swój
zawód, ni¿ powinno wynikaæ z ich kompetencji.

Mnogoœæ diet oczywiœcie nie idzie w parze z ich skuteczno-
œci¹. Gdyby rzeczywiœcie by³a jedna, która bez wiêkszych
poœwiêceñ i na d³u¿sz¹ metê pozwala trwale schudn¹æ, nie
by³yby potrzebne inne. Pamiêtam swoj¹ wêdrówkê po ksiê-
garniach kilka lat temu w poszukiwaniu inspiracji do artyku-
³u, który dotyczyæ mia³ w³aœnie ró¿nych sposobów odchudza-
nia. W sprzeda¿y w Empiku by³o wtedy 311 pozycji na ten
temat, pod jak¿e wymownymi tytu³ami: „Adios kilogramos”,
„Jedz pysznie, chudnij cudnie”, „Dieta paleo”, „Dieta Bud-
dy”. Na pó³kach dumnie prezentowa³y siê te¿ kolejne wyda-
nia ksi¹¿ek Atkinsa, kliniki Mayo, Montignaca, Dukana, Stra¿-
ników Wagi. Po piêciu latach nak³ad niektórych tytu³ów siê
wyczerpa³, zast¹piono wiêc je nowymi pomys³ami, wcale nie
lepszymi. Interes dla wydawców i pomys³odawców nowych
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S¹
zapewne odstêpstwa od regu³y 7–9

godzin, ale wiêkszoœæ ludzi nie jest

jak Leonardo da Vinci, który we-

d³ug przekazów spa³ 2–3 godziny

na dobê. Dla równowagi Albert Einstein spa³

podobno ponad 11 godzin. Ale doœæ wylicza-

nek. Po co w ogóle nam sen i co siê dzieje, kie-

dy zaci¹gamy na niego kredyt? 

Z powodu niedostatku snu obni¿aj¹ siê nasze

funkcje poznawcze, kreatywnoœæ i motoryka.

Wzrasta poczucie niepokoju oraz rozregulo-

wuje siê równowaga miêdzy g³odem a syto-

œci¹. Czêsto po nieprzespanym dy¿urze mamy

przemo¿n¹ ochotê na bogate w kalorie œnia-

danie, najlepiej z du¿¹ iloœci¹ wêglowodanów.

Tak organizm szykuje siê do zadañ specjal-

nych mimo braku odpoczynku. Przewlek³y

niedobór snu staje siê sygna³em do walki

o przetrwanie i gromadzenia zapasów. Dlate-

go tak trudno schudn¹æ osobom, które œpi¹

mniej ni¿ potrzebuj¹.

Deficyt snu zwiêksza ryzyko pope³niania b³ê-

dów. Oczywiœcie, z czasem w naszej lekar-

skiej pracy przychodz¹ z pomoc¹ d³ugo

budowane automatyzmy i „autopilot”. Zdo-

bywane podczas lat praktyki doœwiadczenie

sprawia, ¿e potrafimy coraz mniejszym na-

k³adem energii przenieœæ kolejn¹, jeszcze

ciê¿sz¹ od poprzedniej górê. W znakomitej

wiêkszoœci przypadków robimy to z sukce-

sem. Ale bywa, ¿e brak snu sam staje siê gór¹,

któr¹ coraz trudniej przesun¹æ lub przesko-

czyæ bez pope³nienia lekarskiego, czyli ludz-

kiego, b³êdu. 

Jak spaæ, ¿eby siê wysypiaæ? Kilka zasad: lek-

ka kolacja, raczej przewaga bia³ka ni¿ wêglo-

CZĘŚĆ Z NAS CIĄGLE O NIM MARZY. WIELU MA JEGO DEFICYT. NIEKTÓRZY WCIĄŻ

NIE DOCENIAJĄ JEGO ZNACZENIA. SEN.

MY, LEKARZE, WIEMY, ILE KORZYŚCI PŁYNIE Z NOCNEJ REGENERACJI. DOROSŁY

CZŁOWIEK POTRZEBUJE OD 7 DO 9 GODZIN SNU NA DOBĘ. REGULARNIE. NIE DA SIĘ

TEGO ODESPAĆ W WEEKEND ALBO NA ZAPAS (ALE KTÓŻ Z NAS NIE PRÓBUJE!).

tekst OLGA ROSTKOWSKA, wiceprezes ORL w Warszawie

wodanów. Unikamy soli i nadmiaru p³ynów na
noc. Sypialnia jest wywietrzona i ch³odna,
a przede wszystkim ciemna. Telefon i telewi-
zor wy³¹czamy, im wczeœniej przed snem, tym
lepiej. Ciekawostka: w zaœniêciu pomo¿e ogrza-
nie stóp. Zbyt póŸno chodzisz spaæ? Spróbuj
po³o¿yæ siê dziœ 5–10 minut wczeœniej ni¿
wczoraj. Kolejnego dnia przesuñ granicê znów
o 5–10 minut. Konsekwentnie trenuj now¹
umiejêtnoœæ. Dbasz o nocny wypoczynek swo-
ich dzieci? Twój jest nie mniej wa¿ny, choæ
w tym przypadku czêsto dochodzi do konfliktu
interesów. 

Zdajê sobie sprawê, ¿e dla wielu osób d³ugi,
niezm¹cony nocny wypoczynek jest luksu-
sem, na który ich nie staæ. To mo¿e drzemki
w ci¹gu dnia? Amerykanka Tricia Hersey,
okrzykniêta  „biskupem drzemek”, jest autork¹
ksi¹¿ki o sile wypoczynku i za³o¿ycielk¹ in-
stagramowego konta @thenapministry (Mini-
sterstwo Drzemek). Polecam jej kazania tym,
którzy – jak ja – gorliwie wierz¹ w odpoczy-
nek jako formê buntu przeciwko kompulsyw-
nej hiperproduktywnoœci. Uwa¿am wrêcz, ¿e
przynajmniej niektóre objawy zg³aszane przez
naszych pacjentów, np. tajemnicze bóle w ró¿-
nych czêœciach cia³a o niewyjaœnionej etiolo-
gii, czêœæ napadów lêku, wspomniany ju¿ nad-
mierny apetyt (z konsekwencjami), mog³yby
byæ choæ czêœciowo ograniczone przez nada-
nie priorytetu snowi i fundamentaln¹ popra-
wê jego jakoœci. Niech wreszcie sen przesta-
nie byæ dobrem luksusowym czy synonimem
lenistwa (jest wrêcz przeciwnie), a jego wyre-
gulowanie i pielêgnowanie stanie siê wa¿nym
¿yciowo celem. Tak, sen celem ¿ycia. Dla po-
znania nastêpnych herezji zapraszam do czy-
tania kolejnych felietonów.  �
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W
niektórych przypadkach ostrych alergii

pokarmowych u dzieci wspomniany pre-

parat jest jedynym po¿ywieniem, jakie

mog¹ przyjmowaæ. Problem polega jednak na tym,

¿e Neocate LCP ma wskazanie refundacyjne tyl-

ko w przypadku pacjentów do 12. miesi¹ca ¿ycia.

Wprawdzie istnieje preparat Junior dla dzieci star-

szych, ale jego sk³ad minimalnie ró¿ni siê amino-

kwasami od LCP, co u niektórych wywo³uje re-

akcje alergiczne. Poniewa¿ jest drogi, a rosn¹ce

dziecko potrzebuje coraz wiêcej pokarmu, wyda-

tek na zakup preparatu bez refundacji mo¿e wy-

nosiæ nawet kilka tysiêcy z³otych miesiêcznie.

– S¹ rodzice, którzy pracuj¹ w³aœciwie tylko na
to specjalistyczne mleko zastêpcze, bo ich dziec-
ko nie mo¿e przyjmowaæ innego po¿ywienia
– mówi rzecznik praw lekarza Monika Potocka,
która stanê³a w obronie lekarzy wypisuj¹cych re-
cepty z refundacj¹ z myœl¹ o trudnej sytuacji ma-
j¹tkowej pacjentów. Rzecznik podkreœla, ¿e same
zasady kontroli refundacji przez NFZ s¹ niejasne
i krzywdz¹ce dla lekarzy. Chocia¿by przez to, ¿e
fundusz bez uzasadnienia zawiesza konkretne
postêpowania kontrolne i odwiesza w wybranym
przez siebie momencie, ale naliczanie odsetek od
wymierzanych w efekcie takich kontroli kar nie
jest zawieszane.

Biuro RPL przeprowadzi³o analizê prawn¹ zagad-
nienia, zwraca³o siê w sprawie preparatu zarówno
do rzecznika praw pacjenta, jak i ministra zdro-
wia. Zaoferowa³o ponadto pomoc¹ prawn¹ leka-
rzom, od których NFZ ¿¹da zwrotu pieniêdzy za
nienale¿nie jego zdaniem przyznan¹ refundacjê. Co
wiêcej, z inicjatywy rzecznika praw lekarza naszej
izbie uda³o siê nawi¹zaæ kontakt z producentem

tekst MICHAŁ NIEPYTALSKI

Rewizja refundacji
DZIESIĄTKI TYSIĘCY ZŁOTYCH KAR FINANSOWYCH OD NARODOWEGO FUNDUSZU

ZDROWIA DLA LEKARZY, KTÓRZY PRZEPISYWALI PREPARAT MLEKOZASTĘPCZY

Z REFUNDACJĄ DZIECIOM POWYŻEJ 12. MIESIĄCA ŻYCIA W PRZYPADKACH CIĘŻKIEJ

ALERGII POKARMOWEJ. INFORMACJA O ZWIĄZANYCH Z REFUNDACJĄ PREPARATU

NEOCATE LCP KŁOPOTACH MEDYKÓW ORAZ CIERPIĄCYCH DZIECI I ICH RODZIN

OBIEGŁA KRAJOWE MEDIA. NASZA IZBA Z INICJATYWY RZECZNIKA PRAW LEKARZA

PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU.

preparatu. W skierowanym do dyrektora medycz-
nego i Market Access Dywizji ¯ywnoœci Medycz-
nej Nutricia Polska Sp. z o.o. Artura Krzy¿anow-
skiego wspólnym liœcie Monika Potocka i prezes
ORL w Warszawie Piotr Pawliszak stwierdzaj¹, ¿e
niezbêdne jest wyst¹pienie przez przedsiêbiorstwo
do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o zmianê
wskazañ refundacyjnych. Zaproponowali spotkanie
przedstawicieli strony rz¹dowej, samorz¹dowej oraz
biznesowej i propozycja zosta³a zaakceptowana.

– OIL w Warszawie tworzy w ten sposób przestrzeñ
do dyskusji i podjêcia niezbêdnych dzia³añ w intere-
sie ma³ych pacjentów, a przede wszystkim lekarzy nie-
s³usznie obci¹¿anych konsekwencjami zaistnia³ej sy-
tuacji – podkreœla prezes Pawliszak w rozmowie
z „Pulsem”. Dodaje, ¿e k³opoty z refundacj¹ Neocate
s¹ czêœci¹ szerszego problemu, którego sedno stano-
wi prawne obci¹¿enie lekarzy odpowiedzialnoœci¹ za
refundacjê leków. – Potrzebne s¹ zmiany w przepi-
sach refundacyjnych, na co zreszt¹ zwróci³a ostatnio
uwagê tak¿e Naczelna Izba Lekarska. (Apel Prezy-
dium NRL przytaczamy na s¹siedniej stronie). Jed-
nak nim zostan¹ wprowadzone, OIL w Warszawie po-
dejmie dzia³ania w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy
prawne. I zrobi wszystko, bo pomóc rozwi¹zaæ pro-
blem lekarzy, którzy przecie¿ dzia³ali jedynie z myœl¹
o dobru swoich pacjentów – mówi prezes.

– Ustalamy szczegó³y pierwszego
spotkania wszystkich zainteresowa-
nych stron. Cieszê siê, ¿e znaleŸliœmy
w tej trudnej sprawie partnerów do
dialogu. Wkrótce przekonamy siê,
jakie bêd¹ jego efekty – zapewnia
Monika Potocka. �F
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K
a¿dy ma prawo do obrony koniecznej.

Zasada ta dotyczy równie¿ pracowni-

ków zawodów medycznych. Maj¹

kontakt z bardzo ró¿nymi ludŸmi, w sytuacjach

stresuj¹cych, niekiedy s¹ wzywani do ofiary

przestêpstwa, np. pobicia, gdy zdarzenie jesz-

cze nie dobieg³o koñca, sam pacjent mo¿e byæ

nietrzeŸwy lub niesubordynowany.

Zdarzenia z udzia³em lekarzy i agresorów opi-

sywane s¹ w mediach. Szpital wojewódzki

w Kielcach. Pacjent czeka³ na przyjêcie przez

lekarza na SOR. W pewnej chwili wszed³ do

pokoju socjalnego na oddziale ratunkowym

i tam siê zamkn¹³. Wezwano policjê. Zanim

nadjecha³a, interweniowa³ jeden z lekarzy, któ-

remu uda³o siê wejœæ do pokoju. Miêdzy mê¿-

czyznami dosz³o do szarpaniny („Przyjecha³

karetk¹ na SOR. Zaatakowa³ lekarza”, Wp.pl
z 1.01.2022).

Mieszkaniec W³oc³awka wezwa³ karetkê. Pod-
czas badañ zacz¹³ zachowywaæ siê agresyw-
nie. Odepchn¹³ lekarkê, szarpa³ siê z ratowni-
kiem i wyzywa³ ich. Podczas szamotaniny
mê¿czyzna spowodowa³ uszkodzenie wyœwie-
tlacza w urz¹dzeniu, za pomoc¹ którego by³
badany. („Wezwa³ pogotowie ratunkowe, póŸ-
niej zaatakowa³ lekarza i ratownika”, Polsat-
News.pl z 22.05.2017).

W Warszawie 39-letniemu mê¿czyŸnie udzie-
lano pomocy. Podczas jazdy do szpitala pija-
ny pacjent zacz¹³ obra¿aæ ratowników i gro-
ziæ im œmierci¹. Gdy próbowali go uspokoiæ,
zaatakowa³ ich. Ratownicy odwieŸli agresyw-
nego mê¿czyznê na komisariat. Jeszcze przed
interwencj¹ policji mê¿czyzna zd¹¿y³ wybiæ
szybê w ambulansie, zniszczyæ drzwi oraz
przegrodê oddzielaj¹c¹ ratowników od pacjen-

Obrona konieczna
przed agresywnym pacjentem
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ta („Mê¿czyzna zaatakowa³ ratowników i uderzy³
w twarz. Zniszczona zosta³a karetka, agresywny
pacjent zatrzymany”, TVN24.pl z 18.04.2021).

Do wszystkich przytoczonych przyk³adów
móg³by mieæ zastosowanie art. 25 kodeksu kar-
nego, zgodnie z którym „nie pope³nia przestêp-
stwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpo-
œredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek
dobro chronione prawem”.

Nie ma znaczenia, czy ktoœ wykonuje swoje
obowi¹zki zawodowe, czy dzia³a jako osoba
prywatna. Ka¿dy cz³owiek, który ma stycznoœæ
z zamachem na dobro prawne, mo¿e go ode-
przeæ w obronie koniecznej. Nie trzeba czekaæ
na przyjazd policji, nie trzeba zwlekaæ z dzia-
³aniami obronnymi, ¿eby przypadkiem nie wy-
rz¹dziæ szkody napastnikowi. Je¿eli jest on
groŸny i przystêpuje do czynu, lekarz mo¿e bro-
niæ siebie i innych przed zagro¿eniem.

Zgodnie z kodeksem karnym, gdy „sprawca
zastosowa³ sposób obrony niewspó³mierny do
niebezpieczeñstwa zamachu”, mówimy o prze-
kroczeniu granic obrony koniecznej. Wynika
z tego wa¿na zasada: sposób obrony ma byæ
wspó³mierny do stopnia niebezpieczeñstwa za-
machu, by mieœci³ siê w granicach legalnej
obrony.

Wymiar sprawiedliwoœci ma niestety czêsto
problemy ze stwierdzeniem, czy zastosowana
obrona mieœci³a siê w granicach proporcjonal-
noœci. Kodeks karny nie zawiera definicji
„wspó³miernoœci” obrony. Przepisy nie pozo-
stawiaj¹ jednak w¹tpliwoœci: 1) mo¿na broniæ
siê przed atakiem na jakiekolwiek dobro praw-
ne (¿ycie, zdrowie, mienie – równie¿ publicz-
ne, wolnoœæ osobist¹ itd.), 2) mo¿na uzyskaæ

PRACOWNICY ZAWODÓW MEDYCZNYCH SĄ NARAŻENI NA KONTAKT Z AGRESYWNYMI

PACJENTAMI, KTÓRZY NIEKIEDY MOGĄ ZAGRAŻAĆ ICH ZDROWIU, A NAWET ŻYCIU.

PRZYSŁUGUJE IM WÓWCZAS PRAWO DO OBRONY KONIECZNEJ.

PRAWO
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przewagê nad napastnikiem, gdy¿ tylko wtedy obrona koniecz-
na spe³ni swój cel – ma byæ przede wszystkim skuteczna, 3)
nie trzeba pos³ugiwaæ siê takim samym narzêdziem, jakim
atakuje agresor, wspó³miernoœæ dotyczy niebezpieczeñstwa
wywo³anego zamachem i – z drugiej strony – zagro¿enia wy-
wo³anego dzia³aniami obronnymi, a nie podobieñstwa narzê-
dzia zbrodni i narzêdzia s³u¿¹cego do obrony koniecznej, 4)
nie mo¿e zachodziæ ra¿¹ca dysproporcja miêdzy zagro¿eniem
spowodowanym przez napastnika a obron¹ przed zamachem.

W jednej ze wspomnianych na wstêpie spraw lekarz móg³
zastosowaæ obronê konieczn¹ przeciwko pacjentowi, który
zamkn¹³ siê w pokoju. Móg³ prze³amaæ jego opór, obezw³ad-
niæ go i czekaæ na policjê. Równie¿ ratownicy w karetce
mogli zastosowaæ przemoc przeciwko osobie niszcz¹cej
sprzêt, obezw³adniæ j¹, zapi¹æ pasami lub nawet uderzyæ, jeœli
grozi³aby ich zdrowiu. W skrajnej sytuacji zagro¿enia zdro-
wia lub ¿ycia mo¿na by³o zamkn¹æ agresora samego w ka-
retce i czekaæ na przyjazd policji. Co jednak najistotniejsze,
obrona konieczna jest prawem, a nie obowi¹zkiem medy-
ków. Nie maj¹ obowi¹zku poœwiêcaæ w³asnych dóbr praw-
nych, by za wszelk¹ cenê nieœæ pomoc niebezpiecznemu pa-
cjentowi. Alternatyw¹ jest wezwanie policji i wstrzymanie
siê z dzia³aniami do jej przyjazdu.

Odrêbn¹ kwestiê stanowi dodatkowa ochrona prawna funk-
cjonariuszy publicznych, przyznana w pewnych sytuacjach le-
karzowi, pielêgniarce, osobie wchodz¹cej w sk³ad zespo³u

ratownictwa medycznego, udzielaj¹cej œwiadczeñ
zdrowotnych na szpitalnym oddziale ratunkowym itp.
(reguluje to m.in. ustawa o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz ustawa o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym). Nale¿y te¿ wspomnieæ o art. 231b
kodeksu karnego, który mówi: „Osoba, która
w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekol-
wiek cudze dobro chronione prawem, chroni¹c bez-
pieczeñstwo lub porz¹dek publiczny, korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariu-
szy publicznych”.

Agresja napastnika mo¿e byæ skierowana przeciw-
ko za³odze karetki pogotowia, zespo³owi pracow-
ników szpitala lub innemu pacjentowi. Jest to atak
na „cudze” dobro prawne i cz³onek za³ogi mo¿e
stosowaæ obronê konieczn¹, korzystaj¹c z ochro-
ny prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy pu-
blicznych. Agresja w miejscu publicznym, w przy-
chodni, w szpitalu itp. spe³nia przes³ankê ochrony
bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego. Odpie-
raj¹cy zamach chroni wówczas nie tylko konkretn¹
osobê, ale tak¿e ponadindywidualne dobra praw-
ne. Komentatorzy przepisu zauwa¿aj¹, ¿e w przy-
toczonych sytuacjach ma on byæ wrêcz zachêt¹ do
podejmowania interwencji przeciwko bezprawne-
mu zamachowi.

Podobnie jak ogólny przepis o obronie koniecznej,
równie¿ art. 231b k.k. mówi o wszelkim dobru chro-

nionym prawnie. Nie musi to byæ dobro osobiste, np. ¿ycie
czy zdrowie cz³owieka. Równie¿ zamach na mienie publicz-
ne uprawnia do stosowania obrony koniecznej w ramach ochro-
ny przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu. Mo¿e to
byæ próba uszkodzenia karetki, sprzêtu medycznego lub ja-
kiegokolwiek elementu wyposa¿enia przychodni. Samo na-
ruszenie porz¹dku, np. przez osobê g³oœno awanturuj¹c¹ siê,
która zak³óca spokój innych pacjentów, jest bezprawnym
zamachem na cudze dobro prawne i upowa¿nia do interwen-
cji – oczywiœcie w rozs¹dnych granicach, dostosowanych do
istniej¹cego zagro¿enia. Omawiane przepisy nie poszerzaj¹
granic obrony koniecznej przys³uguj¹cej medykowi. Ochro-
na prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych skut-
kuje zaostrzeniem odpowiedzialnoœci karnej agresora. Zamach
na lekarza czy ratownika medycznego jest uznawany za czynn¹
napaœæ na funkcjonariusza lub naruszenie jego nietykalnoœci
cielesnej. S¹ to przestêpstwa zagro¿one surowsz¹ sankcj¹ ni¿
klasyczne naruszenia nietykalnoœci cielesnej cz³owieka. W tym
sensie pañstwo otacza wiêksz¹ ochron¹ pracowników  zawo-
dów medycznych. �

Dr hab. Mikołaj Małecki – nauczyciel akademicki

w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,

prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego,

autor kilkuset publikacji poświęconych prawu

karnemu, twórca portalu i bloga „Dogmaty Karnisty”

obserwowanego przez ponad 65 tys. osób
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ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO

M
inisterstwo Zdrowia przedstawi³o

z koñcem 2022 r. projekt zmian*

w ustawie o ochronie zdrowia psy-

chicznego.* Powa¿ne zastrze¿enia do dokumen-

tu ma rzecznik praw pacjenta, którego zdaniem

proponowane zmiany daleko wykraczaj¹ poza

sygnalizowane poprawki „techniczne”. Ich

przyjêcie bêdzie oznacza³o w opinii rzecznika

najwiêksz¹ i najwa¿niejsz¹ zmianê w ustawie

o ochronie zdrowia psychicznego w 30-letniej

historii jej obowi¹zywania.

W uzasadnieniu projektu wskazano, ¿e zmia-

ny maj¹ na celu m.in. aktualizacjê termino-

logii wykorzystanej w przepisach ustawy,

która jest archaiczna i mo¿e przyczyniaæ siê

do stygmatyzacji osób dotkniêtych zaburze-

niami psychicznymi. Ich zadaniem jest tak¿e

wykluczenie w¹tpliwoœci interpretacyjnych,

doprecyzowanie kwestii odnosz¹cych siê do

stron postêpowania s¹dowego w sprawach

dotycz¹cych przyjmowania osób z zaburze-

niami psychicznymi bez ich zgody do szpita-

la psychiatrycznego, ich wypisywania, miej-

sca przeprowadzania rozprawy oraz inne

drobne poprawki przepisów ustawy. Przewi-

dziano w zwi¹zku z tym now¹ definicjê po-

jêcia osoby z zaburzeniami psychicznymi za-

wieraj¹c¹ nastêpuj¹cy katalog pojêæ:

JEST

Osoba z zaburzeniami psychotycznymi

Osoba z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹

Osoba wykazuj¹ca inne zak³ócenia czynnoœci

psychicznych, które zaliczane s¹ do zaburzeñ

psychicznych i wymagaj¹ œwiadczeñ zdrowotnych

lub innych form pomocy i opieki niezbêdnych do ¿ycia

tej osoby w œrodowisku spo³ecznym

BY£O

Osoba chora psychicznie

Osoba upoœledzona umys³owo

Osoba wykazuj¹ca inne zak³ócenia czynnoœci

psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy

medycznej zaliczane s¹ do zaburzeñ psychicznych,

a osoba ta wymaga œwiadczeñ zdrowotnych

lub innych form pomocy i opieki niezbêdnych do ¿ycia

w œrodowisku rodzinnym lub spo³ecznym

tekst FILIP NIEMCZYK, adwokat
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Projekt ustawy doprecyzowuje równie¿ kwestie
zwi¹zane ze stosowaniem przymusu bezpoœred-
niego wobec pacjentów, wprowadza zasadê wy-
posa¿enia pomieszczeñ przeznaczonych do ob-
serwacji osób unieruchomionych w monitoring
umo¿liwiaj¹cy sta³y nadzór nad chorymi oraz
kontrolê wykonania czynnoœci zwi¹zanych
z unieruchomieniem. Zmienia te¿ przepisy, do-
tycz¹ce przyjêcia do szpitala psychiatrycznego
bez zgody, przez wyeliminowanie koniecznoœci
zasiêgniêcia w miarê mo¿liwoœci przy przyjêciu
pacjenta opinii drugiego lekarza psychiatry na
rzecz zasiêgniêcia opinii lekarza innej specjalno-
œci. Rozprawa dotycz¹ca takiego przyjêcia mia-
³aby byæ przeprowadzana w szpitalu, a poza nim
– wy³¹cznie w przypadku, kiedy by³oby to szcze-
gólnie trudne. Zaproponowano te¿, aby w spra-
wach, dotycz¹cych przyjêcia pacjenta bez jego
zgody do szpitala psychiatrycznego lub wypi-
sania go, uczestnikiem postêpowania z mocy
prawa by³ równie¿ szpital psychiatryczny.

Projekt skierowano do konsultacji spo³ecznych,
w toku których w krótkim czasie podnios³o siê
wiele g³osów krytycznych. Rzecznik praw pa-
cjenta* zwróci³ uwagê, ¿e dokument zak³ada
rozszerzenie krêgu osób, które mog¹ zostaæ
umieszczone w szpitalu psychiatrycznym bez
zgody. W obecnym brzmieniu ustawy s¹ to oso-
by „chore psychicznie”. W projekcie proponu-
je siê umo¿liwienie przymusowego umieszcza-
nia w szpitalu psychiatrycznym wszystkich
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o prawo do œwiadczeñ zdrowotnych udzielanych z nale¿yt¹ sta-
rannoœci¹, w szczególnoœci o nieprzestrzeganie procedur sanitar-
nych oraz niezapewnienie œrodków ochrony indywidualnej dla
personelu medycznego i pacjentów, a tak¿e o jakoœæ udzielanych
œwiadczeñ. Rzecznik odnotowa³ znacz¹cy wzrost liczby stwier-
dzeñ o naruszeniu praw pacjenta na oddzia³ach ginekologii i po-
³o¿nictwa, co wi¹za³o siê przede wszystkim z organizacj¹ opieki
oko³oporodowej w warunkach epidemii, m.in. nieuzasadnionym
zakazem przeprowadzania porodów rodzinnych.

Mniej zg³oszeñ kierowanych do rzecznika dotyczy³o ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej oraz œwiadczeñ podstawowej opie-
ki zdrowotnej. W tej ostatniej w 93 proc. spraw potwierdzono
naruszenie praw pacjenta, a do powtarzaj¹cych siê problemów
nale¿a³y: brak mo¿liwoœci zapisania siê na wizytê do lekarza POZ,
brak kontaktu telefonicznego z placówk¹, brak mo¿liwoœci sko-
rzystania z teleporady oraz brak nale¿ytej starannoœci podczas
teleporad (np. mimo wskazañ medycznych odmówiono pa-
cjentowi wizyty stacjonarnej lub informacji o stanie zdrowia).

Znacz¹c¹ grupê stwierdzonych przez rzecznika naruszeñ sta-
nowi³y uchybienia w zakresie prawa pacjenta do posiadania
dokumentacji medycznej. Do najczêstszych nale¿a³y: niepra-
wid³owe prowadzenie dokumentacji (np. wpisywanie danych
dotycz¹cych zdrowia innego pacjenta, nieczytelne dokonywa-
nie wpisów, bez zachowania porz¹dku chronologicznego, brak
autoryzacji wpisów) i jej przechowywanie (np. brak  œrodków
ochrony dokumentacji przed zniszczeniem, celowe jej znisz-
czenie przed up³ywem okresu wskazanego w przepisach) oraz
zbyt d³ugi czas realizacji wniosków o udostêpnienie dokumen-
tacji (np. oczekiwanie na otrzymanie karty informacyjnej
z leczenia szpitalnego przekraczaj¹ce miesi¹c).

USTAWA O BADANIACH KLINICZNYCH

13 stycznia 2023 r. Sejm uchwali³ ustawê o badaniach kli-
nicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.* Akt
ten stanowi implementacjê do polskiego porz¹dku prawnego
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/
/2014 z 16 kwietnia 2014 r.* Celem nowej regulacji jest zwiêk-
szenie konkurencyjnoœci Polski jako miejsca prowadzenia ba-
dañ klinicznych przez wdro¿enie przejrzystych regulacji praw-
nych, umo¿liwiaj¹cych stosowanie europejskich standardów
oraz wprowadzenie dodatkowych u³atwieñ i mechanizmów za-
chêcaj¹cych do prowadzenia badañ klinicznych. Przyjêcie usta-
wy stanowi tak¿e realizacjê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Kra-
jowego Planu Odbudowy i Zwiêkszania Odpornoœci (KPO).
Poœród regulacji, które wprowadza ustawa, uwagê zwraca
zwiêkszenie ochrony uczestników badañ w zakresie roszczeñ
cywilnoprawnych. Utworzony zostanie Fundusz Kompensacyj-

ny Badañ Klinicznych finansowany z wp³at
sponsorów. Bêdzie nim dysponowa³ rzecz-
nik praw pacjenta.

Projekt ustawy zosta³ skierowany do dal-
szych prac w Senacie. Nowe przepisy, co
do zasady, maj¹ wejœæ w ¿ycie po 30 dniach
od og³oszenia w Dzienniku Ustaw. �

osób „z zaburzeniami psychicznymi”, a zatem zarówno z „za-
burzeniami psychotycznymi”, jak i z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹ lub w inny sposób zak³óconymi czynnoœciami psychicz-
nymi. Rzecznik podkreœla, ¿e mimo daleko id¹cych zmian,
w dalszym ci¹gu antidotum na agresjê chorego jest stosowanie
izolacji i unieruchomienia. W projekcie nie podjêto próby wpro-
wadzenia nowych, mniej opresyjnych metod opanowywania agre-
sji osoby w kryzysie psychicznym. W¹tpliwoœci, jakie pojawi³y
siê po lekturze projektu, zdaniem rzecznika wymagaj¹ dok³ad-
nego wyjaœnienia, bowiem odnosi siê on do wyj¹tkowo wra¿li-
wej materii, jak¹ jest nietykalnoœæ i wolnoœæ osobista jednostki.
Wprowadzanie zmian w przepisach, które pozwalaj¹ na po-
zbawienie cz³owieka prawa do samostanowienia i decydowa-
nia o swoim zdrowiu, nak³ada na projektodawcê szczególny
obowi¹zek ukszta³towania prawa tak, aby chroniæ osoby nim
objête przed arbitralnoœci¹ w³adzy i zagwarantowaæ ochronê
ich praw oraz poszanowanie wolnoœci i godnoœci.

RZECZNIK PRAW PACJENTA
PODSUMOWAŁ LATA 2019–2021

Zosta³ opublikowany raport,* w którym RPP przeanalizowa³
i podsumowa³ postêpowania dotycz¹ce naruszeñ praw pacjenta
zakoñczone w latach 2019–2021. Jednym z g³ównych wnio-
sków dokumentu jest stwierdzenie, ¿e liczba skarg kierowa-
nych zarówno przez pacjentów, jak i ich bliskich do rzecznika
od 2017 r. zachowuje tendencjê wzrostow¹. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e ma to zwi¹zek z sytuacj¹ epidemiczn¹, spowodo-
wan¹ rozprzestrzenianiem siê wirusa SARS-CoV-2, ale œwiad-
czy tak¿e o coraz wiêkszej rozpoznawalnoœci urzêdu rzecznika.
Z podsumowania wynika, ¿e w roku 2019 wp³ynê³o o 24,87
proc. wiêcej zg³oszeñ ni¿ w 2018, w roku 2020 o 57,49 proc.
wiêcej ni¿ w 2019, a w 2021 o 20,85 proc. wiêcej ni¿ w 2020.

Najwiêcej zg³oszeñ w omawianym okresie dotyczy³o lecznic-
twa szpitalnego. W ponad dwóch trzecich przypadków rzecz-
nik potwierdzi³ naruszenie praw pacjenta. Najczêœciej chodzi³o

Ambulatoryjna

opieka

specjalistyczna

14%

Leczenie

szpitalne

60%

Podstawowa

opieka

zdrowotna

15%

RODZAJE LECZENIA,

JAKICH DOTYCZY£Y ZG£OSZENIA DO RPP

Inne

11%

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

Analiza przypadku

PRAWO

Od
paŸdziernika 2016 r. pan

A. skar¿y³ siê na bóle pra-

wego barku. Po konsulta-

cji medycznej w poradni ortopedycznej

szpitala w Z. otrzyma³ skierowanie na

badanie TK/MR. W zwi¹zku z podej-

rzeniem uszkodzenia sto¿ka rotatorów

barku prawego 28.11.2016 r. pacjent

uda³ siê do pracowni X w celu oceny

stabilnoœci g³owy d³ugiej i sto¿ka rota-

torów. Badanie zinterpretowa³ i opisa³

lek. B. We wnioskach z badania wska-

za³: „Podchrzêstne ognisko p³ynowe,
w g³owie koœci ramiennej torbiel, ogni-
sko przewlek³ego st³uczenia szpiku kost-
nego, ognisko chrzêstno-kostnego
uszkodzenia g³owy koœci ramiennej.
Poza tym obraz MR prawej obrêczy bar-
kowej prawid³owy”.

Kolejn¹ wizytê po wykonanym badaniu
pan A. odby³ 16.02.2017 r. w poradni or-
topedycznej szpitala w Z. Po zapozna-
niu siê z wynikami przeprowadzonego
badania skierowano go na rehabilitacjê.
Ale z powodu utrzymuj¹cego siê bólu,
27.03 pacjent zg³osi³ siê do poradni or-
topedyczno-traumatologicznej szpitala
w W., gdzie ustalono, ¿e dozna³ uszko-
dzenia tylno-górnego obr¹bka barku pra-
wego w przebiegu ciasnoty wewnêtrznej.
30.05 pan A. przeszed³ artroskopiê bar-
ku prawego – tenodezê œciêgna LHB
– rekonstrukcjê tylnego obr¹bka.

W zwi¹zku z tym pacjent zg³osi³ do
ubezpieczyciela pracowni X roszczenie
wyp³aty 5 tys. z³ z tytu³u zadoœæuczy-
nienia. Zarzuci³ dr. B. b³êdne opisanie
badania MR prawej obrêczy barkowej,
co skutkowa³o z³¹ diagnoz¹ i pó³rocz-
nym odsuniêciem koniecznego zabiegu

NAJCZĘŚCIEJ NASZE „ANALIZY…” OBRAZUJĄ SYTUACJĘ, GDY NIE STWIERDZONO

WINY LEKARZA I NIE UZNANO JEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

W TYM NUMERZE PRZEDSTAWIAMY INNY PRZYPADEK. ZAPRASZAMY DO LEKTURY.

www.prawniklekarza.pl
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uszkodzonego obr¹bka, a w konsekwen-

cji bólem trwaj¹cym pó³ roku.

Aby ustaliæ, czy badanie MR prawej

obrêczy barkowej by³o rzeczywiœcie

nieprawid³owo opisane, ubezpieczyciel

pracowni X zasiêgn¹³ opinii lekarza spe-

cjalisty z zakresu radiologii i diagnostyki

obrazowej.

Opiniuj¹cy wyjaœni³, ¿e w opisie bada-

nia wykonanego przez lekarza z ubez-

pieczonej placówki zabrak³o informacji

o uszkodzeniu obr¹bka górnego typu

SLAP oraz niejednorodnej intensywno-

œci sygna³u œciêgna LHB. Poda³ ponad-

to, ¿e nieco zawy¿ony jest pomiar prze-

strzeni podbarkowej, choæ mo¿e to

wynikaæ z przyjêcia innego algorytmu

pomiaru. Pojawi³a siê natomiast infor-

macja, ¿e pomiar mieœci siê w dolnej

granicy normy, co odpowiada w przy-

bli¿eniu stwierdzanej wczeœniej steno-

zie. Analizuj¹c przypadek, specjalista

zwróci³ uwagê, ¿e badanie zosta³o wy-

konane w nietypowych projekcjach

– zarówno u³o¿enie pacjenta w cewce

w nadmiernej rotacji ramienia, jak

i przyjête p³aszczyzny: czo³owa skoœna

i strza³kowa skoœna, które s¹ nadmier-

nie pochylone. Nietypowe przekroje

w znacznym stopniu utrudnia³y ocenê

struktur barku, w tym LHB i obr¹bka

stawowego.

Orzecznik stwierdzi³, ¿e w opisie bada-

nia MR barku prawego wyst¹pi³ b³¹d,

poniewa¿ nie opisano uszkodzenia ob-

r¹bka górnego typu SLAP oraz czêœcio-

wego uszkodzenia œciêgna LHB. Mog³o

to czêœciowo wynikaæ z nietypowego

u³o¿enia pacjenta do badania i nietypo-
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wych skoœnych p³aszczyzn badania – strza³kowej i czo³owej.

Specjalista uzna³, ¿e stwierdzenia pacjenta w czêœci dotycz¹-

cej pomy³ki w opisie s¹ w tym przypadku s³uszne. Tym sa-

mym przyjêto, ¿e dr B. pope³ni³ b³¹d w diagnozie.

Na temat zakresu szkody ubezpieczyciel zasiêgn¹³ drugiej

opinii – specjalisty ortopedii i traumatologii. Zdaniem opi-

niuj¹cego z dokumentacji medycznej wynika, ¿e pierwsz¹

wizytê po b³êdnym opisie badania MR pan A. odby³ 16.02,

a w³aœciwe rozpoznanie (mimo b³êdnego opisu) postawiono

27.03. Zatem opóŸnienie leczenia wynios³o szeœæ tygodni

i nie wp³ynê³o na wielkoœæ uszczerbku ani na zakres zabiegu

artroskopii barku przeprowadzonego 30.05. Specjalista pod-

kreœli³, ¿e o ten okres przed³u¿one by³y dolegliwoœci pana A.,

lecz b³¹d nie spowodowa³ ich nasilenia.

Podczas artroskopii zaopatrzono zmiany, które nie by³y opi-

sane w MR (SLAP, LHBT). Opis zabiegu nie wskazuje na

wiêkszy rozmiar uszkodzenia obr¹bka ni¿ opisany w opinii

orzecznika radiologa. Tym samym opiniuj¹cy lekarz ortope-

da wskaza³ brak trwa³ych nastêpstw b³êdów w kontekœcie funk-

cjonalnym. Stwierdzi³, ¿e przy prawid³owej interpretacji ba-

dania MR z 28.11.2016 r. zabieg móg³by odbyæ siê wczeœniej,

jednak¿e nie wp³ynê³oby to na wynik leczenia w stopniu mo¿-

liwym do oszacowania.

Na podstawie opinii orzecznika ubezpieczyciel pracowni X

uzna³, ¿e w wyniku b³êdnie opisanego badania MR barku pra-

wego dosz³o do opóŸnienia w postawieniu prawid³owej dia-

gnozy i zabieg artroskopii odby³ siê z opóŸnieniem, co skut-

kowa³o przed³u¿eniem dolegliwoœci bólowych pacjenta.

Podkreœlenia wymaga jednak fakt, ¿e b³¹d w opisie badania

MR nie spowodowa³ nasilenia bólu ani nie wp³yn¹³ na zakres

zabiegu artroskopii. Zatem b³¹d nie ma trwa³ych nastêpstw

w kontekœcie funkcjonalnym. Jednoczeœnie zwrócono uwagê,

¿e utrzymywanie siê bólu od b³êdnie opisanego badania do

wykonanego zabiegu nie mo¿e w ca³oœci obci¹¿aæ dr. B. Istotny

jest bowiem fakt, ¿e pan A. dopiero po ponad trzech miesi¹-

cach od badania uda³ siê do lekarza w celu interpretacji wyni-

ku i dalszego postêpowania.

W efekcie ubezpieczyciel Pracowni X. przyzna³ panu A.

zadoœæuczynienie w wysokoœci 2 tys. z³.

Pytanie redakcji: Czy czêsto zdarza siê, ¿e zostaje uznana

wina lekarza radiologa?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Niezwykle rzadko. Przede

wszystkim dlatego, ¿e w stosunku do lekarzy tej specjalizacji

pacjenci niezbyt czêsto sk³adaj¹ roszczenia. Co wiêcej, czê-

sto zg³oszona szkoda dotyczy urazów pierwotnych, a nie wy-

nika z dzia³ania lekarza. W omówionym przypadku by³o ina-

czej. Ubezpieczyciel po stwierdzeniu wyst¹pienia b³êdu

medycznego musia³ ustaliæ, na ile dzia³anie lekarza spowodo-

wa³o pogorszenie stanu zdrowia czy wyd³u¿enie dolegliwo-

œci. Z tego powodu konieczna by³a druga opinia lekarska.

Pytanie redakcji: Kwota wyp³acona przez ubezpieczyciela

nie jest zbyt wygórowana, prawda?

OdpowiedŸ prawnika lekarza: Tak, to prawda. Ale proszê

zwróciæ uwagê, ¿e sytuacja mia³a miejsce kilka lat temu. Obec-

nie kwoty przyznawane przez ubezpieczycieli s¹ wiêksze.

Chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e nie tak wysokie, jak zas¹dzane

przez s¹dy w podobnych sprawach. Poza tym, jak wspomnia-

³yœmy wczeœniej, odpowiedzialnoœæ lekarza ogranicza³a siê

wy³¹cznie do szkody, któr¹ on spowodowa³, a nie do pierwot-

nej, wiêc œwiadczenie zosta³o dostosowane (zredukowane) do

zakresu odpowiedzialnoœci lekarza. �
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W
yk³ad prof. Owoca poprzedzi³a promocja ksi¹¿ki

dla dzieci „Doktor Zdrówko” autorstwa lekarza

seniora z naszej izby – dr. Stefana Welbela, wyda-

nej przez wydawnictwo Anagram dziêki staraniom Komisji

ds. Kultury ORL w Warszawie.

Przed s³uchaczami LUTW „Nestor” kolejny semestr, ale

zakoñczenie pierwszego jest œwietn¹ okazj¹ do podsumowañ

i pierwszych ocen. – Odby³y siê ju¿ wyk³ady o ró¿norodnej te-

matyce, zajêcia rehabilitacyjne na sali gimnastycznej oraz na

basenie, wyjœcia do teatru. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o wa¿nych

dla nas uroczystoœciach, którymi by³y inauguracja roku akade-

mickiego oraz spotkanie wigilijne – mówi El¿bieta Ma³kiewicz,

przewodnicz¹ca Zespo³u ORL ds. Lekarskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. Dla dr Ma³kiewicz szczególnie donios³ym

momentem by³a immatrykulacja studentów, której towarzyszy³o

odœpiewanie hymnów „Gaude Mater Polonia”  i „Gaudeamus

igitur”. Inauguracja zajêæ by³a bowiem zarazem zakoñczeniem

wytê¿onej pracy przygotowawczej zespo³u powo³anego do ¿ycia

w lutym ubieg³ego roku. – Podczas spotkania wigilijnego szcze-

gólnie wzruszaj¹ce by³o wspólne œpiewanie kolêd oraz sk³ada-

nie sobie ¿yczeñ – wspomina rozmówczyni „Pulsu”.

Wyk³ad inauguracyjny na temat roli uniwersytetów trzeciego

wieku wyg³osi³ 4 paŸdziernika 2022 prof. Waldemar Wierz-

ba. Kolejne zajêcia prowadzili m.in.: Bohdan Zdziennicki

SPOŁECZNYM WYZWANIOM, ZWIĄZANYM ZE ZDROWIEM PUBLICZNYM, POŚWIĘCONY

ZOSTAŁ WYKŁAD WYGŁOSZONY 7 LUTEGO PRZEZ PROF. ALFREDA OWOCA, PREZESA

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO,

W RAMACH LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „NESTOR”.

BYŁY TO OSTATNIE ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO

2022/2023, PIERWSZYM SEMESTRZE W HISTORII „NESTORA”.

tekst MICHAŁ NIEPYTALSKI

–  sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego w stanie spoczynku,

Jaros³aw Pinkas – cz³onek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy

Prezydencie RP, a tak¿e wokalistyka jazzowa i muzykolo¿ka

Marita Juares. – Od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci „Ne-

stora” liczba studentów ci¹gle siê zwiêksza, do chwili obec-

nej wzros³a prawie o 100 proc. Mamy nadziejê, ¿e projekt nadal

bêdzie siê rozwija³. Mamy mnóstwo nowych pomys³ów, które

chcemy wcieliæ w ¿ycie – zapewnia przewodnicz¹ca Zespo³u

ds. LUTW. �

F
o

to
g

ra
fi

e
: a

rc
h

iw
u

m

IZBA DLA LEKARZY

48  



Terminy i tematy wyk³adów,
które planowane s¹ w II semestrze roku akademickiego 2022/2023:

21.03.23 r., godz. 11.00 „B³êdy medyczne” – dr Piotr Pawliszak

4.04.23 r., godz. 11.00 „Czemu ta noc jest inna ni¿ wszystkie” (Œwiêto Pesach)
– Anna Cukerman i El¿bieta Magenheim

18.04.23 r., godz. 11.00 „Jak zabezpieczyæ swoje prawa i czuæ siê bezpiecznie w jesieni ¿ycia
(wybrane umowy cywilnoprawne)” – dr Anna P³atkowska, radca prawny

9.05.23 r., godz. 11.00 „Z jakimi wyzwaniami mierzyliœmy siê w szpitalu covidowym w czasie pandemii”
– prof. dr hab. Waldemar Wierzba

23.05.23 r., godz. 11.00  „Bud¿et powierzony POZ” – prof. dr hab. Andrzej Œliwczyñski

13.06.23 r., godz. 11.00 „Sumienie wyznacznikiem dobroci czynu” – prof. dr hab. ks. Ryszard Moñ

27.06.23 r., godz. 11.00 „Naruszenie dóbr osobistych. Oœwiadczenie woli i przyjmowanie
oœwiadczenia woli” – Sebastian Stykowski, prawnik

4.07.23 r., godz. 11.00 „Medycyna stylu ¿ycia a zdrowa staroœæ” – mgr Sylwia Piêtka

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

Lekarski Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Nestor”

W razie pytañ prosimy o kontakt z izb¹ pod numerem tel.: 22-542-83-33.
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OBWIESZCZENIE NR 1/2023/IX

OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

W WARSZAWIE

Z 2 LUTEGO 2023 R.

o wynikach wyborów delegata

przeprowadzonych w rejonie wyborczym K9/152

Lekarze Szpitala Powiatowego w Grójcu

oraz lekarze powiatów grójeckiego i bia³obrzeskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach

lekarskich (DzU z 2021 r., poz. 1342) i §45 ust. 1 w zw. z §8

pkt 2 Regulaminu wyborów, bêd¹cego za³¹cznikiem do uchwa-

³y 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 na podstawie uchwa³y nr 1/2023/IX Okrêgowej Komisji

Wyborczej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 2 lute-

go 2023 r. w sprawie potwierdzenia wyników g³osowania

i wyborów delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej

Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–2026 w rejo-

nie wyborczym K9/152 Lekarze Szpitala Powiatowego w Grój-

cu oraz lekarze powiatu grójeckiego i bia³obrzeskiego obwiesz-

cza siê, co nastêpuje:

§1

1. W rejonie wyborczym K9/152 Lekarze Szpitala Powiato-

wego w Grójcu oraz lekarze powiatu grójeckiego i bia³o-

brzeskiego nie dokonano wyboru delegata na Okrêgowy

Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX

kadencji 2022–2026 z powodu niespe³nienia wymogu kwo-

rum wyborczego zgromadzenia wyborczego.

2. Wybory przeprowadzone w rejonie, o którym mowa w ust.

1, uznaje siê za niewa¿ne.

§2

Obwieszczenie podlega publikacji w biuletynie Okrêgowej Izby

Lekarskiej w Warszawie „Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekar-

skiej w Warszawie Puls” oraz na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

OBWIESZCZENIE NR 2/2023/IX

OKRÊGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OKRÊGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

W WARSZAWIE

Z 2 LUTEGO 2023 R.

w sprawie wygaœniêcia mandatu

zastêpcy okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie

IX kadencji 2022–2026

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów, bêd¹cego

za³¹cznikiem do uchwa³y nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-

rzy 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 zajmuj¹cych

stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wybor-

czych (j.t. – obwieszczenie nr 2/22/VIII prezesa Naczelnej

Rady Lekarskiej z 8 lutego 2022 r.), oraz uchwa³y nr 3/2023/

/IX Okrêgowej Komisji Wyborczej Okrêgowej Izby Lekar-

skiej w Warszawie z 2 lutego 2023 r. w sprawie stwierdze-

nia wygaœniêcia mandatu zastêpcy okrêgowego rzecznika

odpowiedzialnoœci zawodowej Okrêgowej Izby Lekarskiej

w Warszawie IX kadencji 2022–2026 obwieszcza siê, co

nastêpuje:

§1

Obwieszcza siê wygaœniêcie z 3 stycznia 2023 r. mandatu za-

stêpcy okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej

Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie IX kadencji 2022–

2026 – lek. Agnieszki Turliñskiej.

§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

BIULETYN
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Publikacja orzeczenia uniewinniaj¹cego,

na podstawie art. 109 ustawy o izbach lekarskich

Sygn. akt NSL Rep. 28/OWU/22

ORZECZENIE

13 lipca 2022 r.

NACZELNY S¥D LEKARSKI

Przewodnicz¹cy: lek. Leszek Orliñski

Cz³onkowie: dr n. med. Stefan Bednarz

lek. Jerzy Matkowski

dr n. med. Sylwia Miernik-Podleœko

lek. Piotr Winciunas

Protokolant: Agnieszka Wielgus

W obecnoœci zastêpcy naczelnego rzecznika odpowiedzial-

noœci zawodowej dr. n. med. Jacka Biercy po rozpoznaniu

13 lipca 2022 r. sprawy: lek. £ukasza S³omskiego, nr pwz:

2986212, obwinionego o to, ¿e:

24 sierpnia 2018 r., jako lekarz dy¿urny Szpitalnego Od-

dzia³u Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjali-

stycznego im. dr. Tytusa Cha³ubiñskiego w Radomiu,

nie do³o¿y³ nale¿ytej starannoœci w opiece nad pacjen-

tem [...], skierowanym do szpitala przez lekarza POZ z

rozpoznaniem: dusznoœæ POChP, niew³aœciwie oceni³

stan pacjenta, nie dokona³ prawid³owej segregacji me-

dycznej, nie zleci³ oznaczenia stê¿enia troponiny jako

markera ewentualnej martwicy miêœnia serca i poten-

cjalnej przyczyny zg³aszanych przez chorego dolegli-

woœci i zdecydowa³ o wypisaniu chorego do domu, co

pozbawi³o pacjenta mo¿liwoœci w³aœciwej opieki me-

dycznej, a bezpoœrednio po wyjœciu z SOR dosz³o u cho-

rego do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia i zgonu, pomimo

podjêtej reanimacji w miejscu zdarzenia przez prze-

je¿d¿aj¹cy zespó³ ratownictwa medycznego i kontynu-

owanej po ponownym przekazaniu chorego do SOR, tj.

pope³nienie przewinienia zawodowego z art. 4 ustawy z 5

grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zb.

z art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zw. z art. 53 ustawy z 2

grudnia 2009 r. o izbach lekarskich;

z powodu odwo³ania wniesionego przez obroñcê obwi-

nionego lekarza od orzeczenia Okrêgowego S¹du Le-

karskiego w Warszawie z 2 grudnia 2021 r., sygn. akt

OSL.Wu.27.2020 r.

zmienia zaskar¿one orzeczenie s¹du I instancji i unie-

winnia obwinionego lekarza od zarzucanego mu przewi-

nienia zawodowego.

Kosztami postêpowania obci¹¿a Skarb Pañstwa.

Stowarzyszenie Absolwentów

i Wychowanków AM w Warszawie,

we wspó³pracy z OIL w Warszawie
                 

Z
apraszamy Kole¿anki i Kolegów do udzia³u w przy-

gotowaniu publikacji ksi¹¿kowej pod roboczym

tytu³em:  „Pamiêtniki lekarzy – wychowanków

Warszawskiej Akademii  Medycznej i Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego”.

Ide¹ publikacji jest zachowanie pamiêci o naszych

studiach, pracy zawodowej, kole¿ankach i kolegach.

Czas powoli zaciera wspomnienia, a przecie¿ stanowi¹,

obok osi¹gniêæ naukowych i zawodowych ka¿dego z nas,

wa¿ny element ¿ycia naszej Alma Mater. 

Zachêcamy do przesy³ania poczt¹ pod adresem OIL

w Warszawie lub poczt¹ elektroniczn¹ pod adre-

sem: wspomnienia@oilwaw.org.pl, Waszych wspomnieñ

i fotografii z lat studiów i pracy zawodowej.

Jednoczeœnie zachêcamy do wspó³pracy w ramach nasze-

go stowarzyszenia.

Przewodnicz¹cy stowarzyszenia

prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek oraz

prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak

  53









02-512 Warszawa | ul. Puławska 18 | tel. 22-542-83-48

biuro@oilwaw.org.pl
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tel. 22-542-83-71 | 22-542-83-75 | 22-542-83-76 | 22-542-83-77 | odz@oilwaw.org.pl
RADA FUNDUSZU SAMOPOMOCY tel. 22-542-83-33
DZIAŁ INFORMACJI MEDIALNEJ tel. 22-542-83-83
RZECZNIK PRASOWY Olga Rasińska tel. 784-986-716 | media@oilwaw.org.pl
MARKETING I REKLAMA tel. 22-542-83-53 | 668-373-100 | marketing@oilwaw.org.pl
DELEGATURA RADOMSKA (26-600 Radom, ul. Rwańska 16) tel. 48-331-36-62 | faks 48-331-17-30
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30–15.30 | środa w godz. 8.00–16.00

Piotr Pawliszak PREZES ORL W WARSZAWIE
Dariusz Paluszek WICEPREZES ORL DS. LEKARZY DENTYSTÓW
Karol Stępniewski WICEPREZES ORL, PRZEWODNICZĄCY DELEGATURY RADOMSKIEJ
Olga Rostkowska WICEPREZES ORL
Tomasz Imiela WICEPREZES ORL
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz PEŁNOMOCNIK PREZESA ORL DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Piotr Winciunas PEŁNOMOCNIK PREZESA ORL DS. OPERACYJNYCH
Jan Krzysztof Kowalczuk SKARBNIK
Marta Moczydłowska SEKRETARZ ORL
Joanna Pokładnik ZASTĘPCZYNI SEKRETARZA ORL
Krzysztof Jankowski OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Roman Jasiński PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
Elżbieta Latoszek-Banasiak PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
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