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Okres wakacyjny zaowocował przewidywanym wzro-
stem zachorowań na COVID-19. Wszak jednym z pod-
stawowych warunków sprzyjających pandemii jest 

duża mobilność żywicieli wirusa, a  tej pomagały wakacyjne 
rozjazdy. Dziś jeszcze nie wiemy, czym zaowocuje powrót 
dzieci i młodzieży do szkół. Taką decyzję podjęli eksperci, uzna-

jąc, że koszty społeczne i  ekonomiczne „zamrożenia” edukacji byłyby wyższe, 
niż konsekwencje ewentualnego wzrostu zachorowań. A do tego wszystkiego 
wchodzimy w jesienny okres grypowo-przeziębieniowy: konia z rzędem temu, 
kto bez badań molekularnych rozróżni COVID-19 od „zwykłego” przeziębienia…

Z drugiej strony wiemy już trochę o wirusie SARS-CoV-2: nie jest aż tak groź-
ny, jak się obawiano – dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa tam, gdzie nie 
można go zachować oraz częste mycie i dezynfekcja rąk pozwalają w znacz-
nym stopniu zmniejszyć ryzyko zainfekowania. Oczywiście, aby wyciągnąć 
ostateczne wnioski, należy poczekać na wieloośrodkowe, opracowane staty-
stycznie na dużych grupach badania populacyjne, dokonane przez akredy-
towane ośrodki badawcze, ale już teraz coraz bardziej jest widoczne, że dużo 
większym zagrożeniem od wirusa SARS-CoV-2 jest strach wywoływany przez 
nieodpowiedzialne media i fałszywe autorytety. 

W pierwszym przypadku dominuje manipulacja faktami w taki sposób, aby 
wygrać z konkurencją w epatowaniu najprostszą emocją: strachem. Dla przy-
kładu – tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, który wiadomo, jakie emocje 
budzi, jeden z naszych lokalnych dzienników próbował udowadniać, powołu-
jąc się na wątpliwe, pojedyncze doniesienia ze świata, że dzieci zarażone wi-
rusem SARS-CoV-2 są o wiele bardziej niebezpieczne niż dorośli, choć wnioski 
WHO są dokładnie odwrotne. 

W drugim przypadku fałszywe autorytety działają podobnie, lecz tu miejsce 
manipulacji częściej zajmuje zwykłe niedouczenie i powierzchowność pozyska-
nej „wiedzy”. Pandemia obnażyła wiele słabości współczesnego świata, między 
innymi systemu edukacji, pokazując, że nie da się na siłę oświecić ciemnoty, zaś 
sama umiejętność posługiwania się wyszukiwarką internetową to nie wszystko. 
I niestety, dotyczy to także osób z naszej branży, które twierdzą publicznie, że 
nie ma epidemii, bo wirus SARS-CoV-2 nie spełnia postulatów Kocha, albo że 
badanie RT-PCR sam twórca uznał za nieprzydatne do diagnozowania COVID-19. 
Tyle, że nie doczytali już, iż Robert Koch swoje postulaty ustanowił jeszcze przed 
odkryciem wirusów, że wirusów nie da się namnożyć na pożywkach jak bakterii, 
więc nie można wyizolować czystej kultury, nikt też dzisiaj nie będzie narażał 
zdrowego człowieka na chorobę, zarażając go wyizolowanym drobnoustrojem, 
skoro są inne, bezpieczniejsze metody. Postulaty Kocha mają dziś znaczenie hi-
storyczne, a odnośnie do wirusów stosuje się zasady Fredricksa i Relmana, które  
SARS-CoV-2 spełnia. Zaś Kary Banks Mullis, twórca metody łańcuchowej reakcji 
polimerazy, czyli PCR, był bardzo barwną i  kontrowersyjną postacią, twierdził 
np. że AIDS nie jest wywoływany przez wirusa HIV, a do tego zmarł… w zeszłym 
roku, więc o SARS-CoV-2 nie mógł słyszeć. Niemniej jego metodą wykrywa się 
dziś niemal wszystkie wirusy, m.in. grypy. Nobel też wymyślił dynamit do zupeł-
nie innych celów niż go potem zastosowano. Dlatego apeluję do Koleżanek i Ko-
legów o aktywny udział w edukacji społecznej, bo dziś media kreują na autoryte-
ty głównie niedouczonych celebrytów i surferów, na których łatwiej zarobić, niż 
na nudnych autorytetach naukowych. Nie pozostaje więc nic innego, jak powrót 
do pracy organicznej w środowiskach.

Ale wracając do aktualnej sytuacji – wchodzimy w kolejny okres wyzwań, 
jakie niesie ze sobą stan pandemii. Nie powitamy w  tym roku uroczyście 
nowych adeptów naszego zawodu. Z przyczyn oczywistych prawa wykony-
wania zawodu rozdamy w sposób minimalizujący zagrożenie rozprzestrze-
nienia SARS-CoV-2. Miejsca szkoleń i kursów zajęły webinaria. Skala zacho-
rowań na COVID-19 i  zbliżający się okres grypowy spowodują, że główny 
ciężar walki z  pandemią spadnie na barki lekarzy pierwszego kontaktu. 
Nowy minister zdrowia już zapowiedział, że zwiększy się dostęp do badań 
molekularnych, zaś my zaczęliśmy gromadzić indywidualne środki ochrony 
osobistej, które tym razem trafią do Koleżanek i  Kolegów pracujących na 
pierwszej linii frontu w opiece ambulatoryjnej. Aktualnie mamy 47 000 ma-
sek FFP2. Liczymy, że Fundacja Lekarze Lekarzom zakupi jeszcze fartuchy. 
Zachęcam do zgłaszania do Izby swojego zainteresowania otrzymaniem ta-
kich środków. Czekamy do 25 września, a potem podzielimy zgromadzony 
sprzęt na liczbę zgłoszonych osób. 
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CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►PRZECHOROWANIE COVID-19 SKUTKUJE 
WYTWORZENIEM PRZECIWCIAŁ

Wskazują na to wyniki największego z badań nad infekcją ko-
ronawirusem przeprowadzonego przez badaczy z prestiżowe-
go szpitala klinicznego Mount Sinai w Nowym Jorku. Okazuje 
się, że wytworzenie przeciwciał nie ma związku z  wiekiem, 
płcią pacjentów oraz przebiegiem choroby – zarówno u osób 
z lekkim, jak i ciężkim zakażeniem koronawirusem wytwarza-
na jest podobna ilość przeciwciał we krwi. 

W badaniu wzięło udział 1343 mieszkańców Nowego Jor-
ku i okolic, którzy przeszli zakażenie koronawirusem. Osoby 
te zgłosiły się jako dawcy osocza, które jest wykorzystywane 
w  celu eksperymentalnego leczenia chorych na COVID-19. 
Dwa tygodnie po ustąpieniu objawów zakażenia przeprowa-
dzono u nich test serologiczny opracowany przez dr. Floria-
na Krammera z Mount Sinai. Test ten uważany jest za jeden 
z  najlepszych, jakie są obecnie dostępne – jest obarczony 
marginesem błędu, który wynosi mniej niż 1% wyników fał-
szywie pozytywnych. 

U 80% badanych osób test wykazał wysoki poziom przeciw-
ciał we krwi, natomiast u pozostałych uczestników badania 
poziom ten był niski albo balansował na granicy wykrywal-
ności. Jednak po powtórzeniu testu tydzień później okazało 
się, że przeciwciała zostały wytworzone również w tej grupie 
osób. Jedynie u  trzech badanych nie stwierdzono żadnych 
przeciwciał. Zdaniem naukowców przeprowadzona obser-
wacja może świadczyć, że przeciwciała specyficzne dla koro-
nawirusa pojawiają się nawet z kilkutygodniowym opóźnie-
niem po zakażeniu, ale prawie u wszystkich z potwierdzonym 
COVID-19. Badacze zamierzają sprawdzić teraz, czy wykryte 
przeciwciała faktycznie chronią organizm przed ponownym 
zakażeniem koronawirusem. 

Źródło: www.mountsinai.org
►DWUMETROWY DYSTANS SPOŁECZNY  

DO POPRAWKI? 
Autorzy badania opublikowanego w  czasopiśmie „Physics 
of  Fluids” szczegółowo przeanalizowali zachowanie kropel 
śliny wyrzucanych z ust podczas kaszlu. Wykorzystali do tego 
celu stworzoną przez siebie symulację komputerową, która 
sprawdzała zachowanie wyrzucanej w czasie kaszlu śliny z do-
kładnością do jednej kropli. Okazało się, że nawet z wiatrem 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/virus-4937553/PIRO4D Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/virus-4937553/PIRO4D

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/covid-19-5152341/geralt

►TEST NA KORONAWIRUSA W KILKA MINUT
Firma nanotechnologiczna Spektrax z  Amsterdamu poinfor-
mowała o opracowaniu przenośnego urządzenia do diagno-
styki koronawirusa, która trwa zaledwie kilka minut. Protokół 
takiego testu zaczyna się od pobrania wymazu z jamy ustnej 

lub nosa pacjenta. Uzyskana próbka umieszczona zostaje na-
stępnie w  chipie urządzenia, gdzie za pomocą specjalnego 
skanera weryfikuje się obecność wirusa. Przedstawiciele firmy 
zapewniają, że w ciągu godziny można przebadać pod kątem 
obecności wirusa około trzydziestu osób. 

Opracowana technologia nie stanowi jeszcze finalnego pro-
duktu przygotowanego do zastosowań praktycznych i komer-
cyjnych. Prezentuje raczej potencjał nowej metody testowa-
nia populacji narażonej w sposób stosunkowo prosty i szybki, 
z  pominięciem kosztownych, a  także czasochłonnych prób 
laboratoryjnych. Funkcjonalność nowego urządzenia wpisuje 
się także we współczesny model diagnostyki COVID-19, z ko-
nieczności nastawionej na proste, szybkie i powszechne testy 
w kierunku obecności koronawirusa. To konieczne w obliczu 
wyczerpywania się zapasów odczynników medycznych po-
trzebnych do wykrywania patogenu w laboratoriach. 

Źródło: Spektrax, 2020
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►SYNTETYCZNE KRWINKI: SZTUCZNE LEPSZE 
OD PRAWDZIWYCH?

Specjaliści z  University of New Mexico opracowali synte-
tyczne czerwone krwinki posiadające wszystkie cechy natu-
ralnych erytrocytów oraz kilka nowych właściwości umoż-
liwiających m.in. aktywny transport leków, detekcję toksyn 
w  organizmie czy nadawanie tkankom własności magne-
tycznych. Artykuł na ten temat autorzy badania opublikowali 
na łamach czasopisma „ACS Nano”. 

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania sztucznych 
erytrocytów było pokrycie fizjologicznych czerwonych krwi-
nek cienką warstwą krzemu. Na stworzoną w  ten sposób 
silikonową formę naniesiono naładowane elektrycznie war-
stwy polimeru, z których następnie usunięto krzem. Dzięki 
temu badacze otrzymali elastyczne modele krwinek, które 
pokryto warstwą białek. 

W ramach eksperymentu sztuczne erytrocyty podane zosta-
ły myszom, w których przetrwały ponad 48 godzin bez wywo-
ływania toksycznych reakcji. W krwinkach badacze umieszczali 
też różne substancje – hemoglobinę, lek przeciwnowotworo-
wy i magnetyczne nanocząstki. Okazało się również, że sztucz-
ne krwinki mogą przyciągać bakteryjne toksyny. 

Źródło: ACS Nano, 2020

►SZCZEPIONKA NA RAKA W FAZIE TESTÓW
Już niebawem mają się rozpocząć testy szczepionki z  udzia-
łem ludzi przeciwko różnego typu nowotworom – donosi 
czasopismo „Clinical&Translational Immunology”. Testowana 
szczepionka złożona jest z  ludzkich przeciwciał połączonych 
z  białkiem specyficznym dla nowotworu. – Badamy jej zdol-
ność do celowania w ludzkie komórki i aktywacji pamięci ko-
mórek nowotworowych. Mamy nadzieję, że szczepionka ta 
będzie wykorzystywana do leczenia nowotworów krwi, takich 
jak białaczka szpikowa, chłoniaki nieziarnicze, szpiczak mno-
gi, białaczki dziecięce, a także litych guzów nowotworowych, 
w tym piersi, płuc, nerek, jajników, trzustki, a także glejaka wie-
lopostaciowego – mówi kierująca pracami nad szczepionką 
prof. Kristen Radford z  australijskiego Translational Research 
Institute i Uniwersytetu Queenslandu.  

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/red-blood-cells-3188223/allinonemovie

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/vaccine-5439120/Bao_5

Opracował Mariusz Kielar

o prędkości zaledwie 4 km/h pokonują one aż 5,5 m w czasie 5 s. 
– Chmura kropli może dotrzeć zarówno do dorosłych, jak i do 
dzieci o  różnym wzroście. Niżsi dorośli i  dzieci mogą być bar-
dziej zagrożeni, jeśli znajdą się na drodze lecących kropli śliny 
– ostrzega współautor publikacji, prof. Dimitris Drikakis z cypryj-
skiego Uniwersytetu Nikozyjskiego. Taka obserwacja może pod-
dać w wątpliwość rekomendacje zalecające utrzymywanie jedy-
nie dwumetrowego dystansu społecznego między osobami.  

Źródło: Physics of Fluids, 2020

W  opinii badaczy wyniki wcześniej przeprowadzonych 
prób klinicznych można uznać za obiecujące. – Po pierwsze 
może być wyprodukowana jako dostępna od ręki formuła, 
co pozwala uniknąć finansowych i  logistycznych wyzwań 
związanych z  przygotowaniem szczepionki dla konkretne-
go pacjenta – mówi prof. Radford. Po drugie szczepionka 
skutecznie rozpoznaje antygeny obecne na komórkach no-
wotworowych, których niewiele znajduje się w  zdrowych 
tkankach. Potencjalnie oznacza to skuteczność terapii i mini-
malne działania niepożądane.

Zapowiadane testy mają zweryfikować w warunkach próby 
klinicznej skuteczność i  bezpieczeństwo nowego preparatu. 
–  Cieszymy się, że nasze badania zostały opisane w  prestiżo-
wym czasopiśmie, i mamy nadzieję, że nasza praca nad opra-
cowaniem bezpiecznej i skutecznej szczepionki na raka w przy-
szłości przyniesie pacjentom korzyści – mówi prof. Radford. 

Źródło: CTI, 2020

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Me-
dyczne Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
25 czerwca 2020 r. stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. lek. Katarzyna Sleiman,
2. mgr Natalia Kinga Słoka,
3. lek. Małgorzata Ponikowska,
4. lek. Shyam B. Verma,
5. lek. Sleiman Sebastian Aboul-

-Hassan,
6. mgr inż. Katarzyna Dudziak-

-Milkowska.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Me-
dyczne Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
4 czerwca 2020 r. stopień naukowy 
doktora habilitowanego w dziedzi-
nie nauk medycznych i nauk o zdro-
wiu w dyscyplinie nauki medyczne 
uzyskali:
1. dr Marek Ryszard Murawski,
2. dr Małgorzata Matusiewicz,
3. dr Dariusz Marek Jagielski,
4. dr Bartłomiej Jerzy Paleczny.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
Medyczne Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu 25 czerwca 2020 r. stopień 
naukowy doktora habilitowanego 
w  dziedzinie nauk medycznych 

i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki 
medyczne uzyskali:

1. dr Helena Kamila Martynowicz,
2. dr Aneta Iwona Radziwon-

Balicka.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
o Zdrowiu Uniwersytetu Medyczne-
go im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu 7 lipca 2020 r. stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki o zdrowiu uzyskali:
1. mgr Natalia Cybulska,
2. mgr Ewa Fabich,
3. mgr Marta Gawlik,
4. mgr Łukasz Iskrzycki,
5. mgr Janina Kulińska.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Me-
dyczne Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
25 czerwca 2020 r. stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycz-
nych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. mgr inż. biotechnologii 

Agnieszka Katarzyna Rusak,
2. lek. Bartosz Kamil Zawadzki,
3. lek. Przemysław Adam Dzierżek,
4. lek. Michał Maciej Aporowicz,
5. lek. Tomasz Marek Skalec,
6. lek. Krystian Krzemianowski,
7. mgr biologii Olga Maria Michel,
8. lek. Maciej Zdzisław Sroczyński.

NOWI DOKTORZY
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BARWY JESIENI ŻYCIA I OPIEKI GERIATRYCZNEJ

▶ PROF. DR HAB.  
MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Geriatria powinna być postrzegana jako wielopłasz-
czyznowy model opieki nad osobami w podeszłym 
wieku. Według konsultanta krajowego ds. geriatrii 
prof. Tomasza Kostki, żaden system za 20-30 lat nie 
udźwignie podzielonej opieki nad osobami star-
szymi, jaką mamy obecnie. Brak spójnego systemu 
opieki geriatrycznej, poradni kompleksowo diagno-
zującej seniora podczas pierwszego kontaktu, zbyt 
mała liczba łóżek geriatrycznych, kolejki oczekują-
cych pacjentów – to nasza rzeczywistość… I o niej 
właśnie w rozmowie z prof. dr hab. Małgorzatą So-
bieszczańską, kierownikiem Katedry i Kliniki Geria-
trii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Magdalena Orlicz-Benedycka: Dane statystyczne są alarmu-
jące. W 2035 r. wg danych GUS osoby po 65 r.ż. będą stano-
wiły 25% społeczeństwa. Dwukrotnie zwiększy się popula-
cja osób ponad osiemdziesięcioletnich, a  projekt systemu 
opieki geriatrycznej w kraju czeka na wdrożenie od kilkuna-
stu lat. Jaka jest obecnie kondycja polskiej geriatrii?
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska: Geriatria to in-
terdyscyplinarna dziedzina medycyny, holistycznie traktująca 
chorych w  starszym wieku. Pozwala kompleksowo oceniać 
i  rozwiązywać złożone problemy wieku podeszłego, spajając 
fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i  społeczne aspekty życia 
starszych pacjentów. W tym medycznym podejściu do senio-
rów mieszczą się także działania prewencyjne, które powinny 
stać się stałym elementem życia już kilka dekad przed osią-
gnięciem wieku podeszłego. Uważa się, że prozdrowotny styl 
życia (właściwa dieta, niepalenie tytoniu i regularna aktywność 
fizyczna) może obniżyć o  40% ryzyko zgonu z  powodu naj-
częstszych chorób cywilizacyjnych, tj. chorób sercowo-naczy-
niowych, nowotworów i cukrzycy. 

Paradoksalnie, nakłady na promowanie i wdrażanie działań 
prewencyjnych to jedynie 1,5% wszystkich kosztów ochro-
ny zdrowia. Tymczasem w  Polsce „rzeczywistość skrzeczy”. 
Obecnie funkcjonuje zaledwie ok. 900 łóżek na oddziałach 
geriatrycznych, czyli na 100 tys. seniorów przypada 1,5 łóżka. 
Dla kontrastu, w  Austrii czy Szwajcarii te proporcje wynoszą 
średnio 50 łóżek na 100 tys. pacjentów geriatrycznych. Dla 
starszych chorych na Dolnym Śląsku dostępne są łącznie tyl-
ko 74 łóżka geriatryczne: w  Klinice Geriatrii USK, Szpitalu im. 
Falkiewicza Wrocław-Brochów, Wojewódzkim Centrum Szpi-
talnym Kotliny Jeleniogórskiej w  Jeleniej Górze, Szpitalu „Mi-
kulicz” EMC w Świebodzicach oraz w Centrum Diagnostyczno- 
Terapeutyczne „Medicus” w Lubinie. 

Geriatria nadzieją dla seniorów.

W Polsce na 100 tys. mieszkańców przy-
pada zatem tylko jeden geriatra (!), gdy 

dla porównania, na Słowa-
cji ponad trzech, a w Szwecji 
prawie ośmiu.
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Z prof. dr hab. Małgorzatą Sobieszczańską, 
kierownikiem Katedry i Kliniki Geriatrii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka
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M.O.-B.: Specjalizacja mało spektakularna. Jak zatem za-
chęcić do niej młodych lekarzy?
M.S.: Finansowo, ale ważne jest też miejsce zatrudnienia. Po 
zrobieniu specjalizacji z  geriatrii nikt nie chce pracować na 
oddziale internistycznym, gdzie trzeba się skupić na chorobie 
wiodącej, bo za to są przyznawane punkty z NFZ. Zatem młodzi 
ludzie po takiej specjalizacji nie mają gdzie pracować. Najpierw 
należy zwiększyć liczbę łóżek geriatrycznych i stworzyć oddzia-
ły. Aktualnie w naszym kraju zaledwie ok. 450 lekarzy posiada 
specjalizację z  geriatrii, najczęściej jest to druga specjalizacja 
po chorobach wewnętrznych lub medycynie rodzinnej, reali-
zowana z reguły w trybie pozarezydenckim.

W Polsce na 100 tys. mieszkańców przypada zatem tylko je-
den geriatra (!), gdy dla porównania, na Słowacji ponad trzech, 
a w Szwecji prawie ośmiu. Ponadto duża liczba geriatrów nie 
wykorzystuje w pełni swoich umiejętności ze względu na do-
tkliwy brak oddziałów i przychodni o  tym profilu. Wprawdzie 
geriatria została uznana za dziedzinę priorytetową, co oznacza 
nieco większe wynagrodzenie dla osób, które zdecydowały się 
specjalizować w  geriatrii w  trybie szkolenia rezydenckiego. 
Niestety, nie przekłada się to na zwiększone zainteresowanie 
młodych lekarzy tą specjalizacją. Ma na to wpływ także słabe 
umocowanie lekarzy geriatrów w systemie powszechnej opie-
ki zdrowotnej (mówiąc wprost – brak możliwości uzupełnienia 
dochodów w różnych placówkach). 
M.O.-B.: Czy biorąc pod uwagę statystyki i brak skonsolido-
wanej opieki medycznej nad seniorami, możemy być przy-
słowiowo „mądrzy po szkodzie”? Jak zapobiec ogromnym 
już kosztom leczenia?
M.S.: Pomimo dobrze już chyba rozpowszechnionych, ak-
tualnych i  prognostycznych danych statystycznych doty-
czących gwałtownego przyrostu populacji osób starszych 
(określanego mianem „tajfunu starości”), nadal nie widać 
w  naszym kraju skonsolidowanych działań ukierunkowa-
nych na zbudowanie systemu kompleksowej ochrony oby-
wateli przeżywających jesień swego życia. Dla przypomnie-
nia, osoby w  wieku powyżej 65 r.ż. na przełomie XX i  XXI 
wieku stanowiły 12% społeczeństwa. Modelowy system 
opieki nad osobami starszymi powinien bazować na bliskiej 
współpracy lekarzy POZ z geriatrami, odpowiedniej liczbie 
pielęgniarek i  opiekunów socjalnych, działających w  miej-
scu zamieszkania seniorów, szybkiej ścieżce diagnostycz-
nej, a następnie terapeutycznej, wsparciu rehabilitacyjnym, 
szerokim dostępie do turnusów sanatoryjnych, niedrogich 
pobytach w  domach „złotej jesieni”, a  w  ciężkich przypad-
kach – łatwości znalezienia miejsca w  instytucjach opieki 
długoterminowej (zakładach opiekuńczo-leczniczych) lub 
opieki paliatywnej (hospicjach).

Współpraca POZ – geriatra u nas funkcjonuje, ponieważ taki 
oddział jest i są specjaliści, ale w wielu rejonach kraju czy w ma-
łych miejscowościach sytuacja wygląda dramatycznie. Brakuje 
ludzi, pieniędzy, a przede wszystkim zainteresowania i konse-
kwentnego programu. To musi zainicjować minister zdrowia. 
Tymczasem zainteresowanie władz ministerialnych zbudowa-
niem efektywnego systemu opieki nad seniorami charaktery-
zuje się okresowymi przypływami i  odpływami. Przykładem 
tego było stworzenie wysokospecjalistycznych oddziałów ge-
riatrycznych, aby po kilku latach, zgodnie z koncepcją kolejne-
go ministra zdrowia, nastąpiła ich faktyczna likwidacja lub po-
nowne włączanie do oddziałów internistycznych oraz pomysł 
przekazywania kompetencji geriatrów w  ręce lekarzy rodzin-
nych, czyli faktyczne uwstecznienie idei sprofilowanej opieki 
nad starszymi chorymi.

M.O.-B.: Pomówmy o aspekcie finansowym geriatrii…
M.S.: Kontrole NIK wykazały, że na oddziałach internistycz-
nych średni koszt roczny wszystkich świadczeń był wyższy 
o ok. 1400 zł niż na oddziałach geriatrycznych, w tym także le-
ków. Co stanowi o specyfice oddziału geriatrycznego? Pacjent 
przechodzi tam kompleksową diagnostykę, poprzedzoną cało-
ściową oceną geriatryczną (COG), której efektem jest nie tylko 
holistyczna ocena jego stanu zdrowia – fizycznego, psychicz-
nego i  społecznego, ale także szybkie wdrożenie adekwatnej 
terapii. Przy okazji lekarz geriatra weryfikuje zestaw leków po-
bieranych przez pacjenta. 

Z powodu wielochorobowości, typowej dla wieku podeszłe-
go, osoby starsze często nadużywają leków, co grozi tzw. poli-
pragmazją. Częstą jej przyczyną jest dołączanie do listy leków 
kolejnych preparatów, przepisywanych przez różnych lekarzy 
specjalistów, o tym samym składzie chemicznym, lecz pod inną 
nazwą handlową, a także kupowanie leków i suplementów die-
ty bez recepty („over-the-counter”). 

W  Polsce leki zażywa 95% osób powyżej 70 r.ż., z  tego 1/3 
co najmniej 5 leków długotrwale, zaś co dziesiąty senior musi 
pamiętać (jeśli potrafi) o  zażyciu nawet kilkunastu leków na 
dobę! Najczęściej stosowane są leki nasercowe, usprawniające 
pracę przewodu pokarmowego oraz przeciwbólowe (często 
dublowane). Przy stosowaniu 5 leków jednocześnie ryzyko 
niekorzystnych interakcji wynosi już 50%. W rezultacie zamiast 
korzyści terapeutycznych pojawiają się nasilone działania nie-
pożądane, a nawet kolejne, nowe objawy chorobowe określa-
ne mianem jatrogennych zespołów geriatrycznych, stanowią-
cych nawet do 30% wszystkich problemów medycyny wieku 
podeszłego. Są one często przyczyną przyjęć do szpitala, m.in. 
z powodu krwawień z przewodu pokarmowego, odwodnienia 
i  hiponatremii, nasilenia zespołu otępiennego, incydentów 
majaczenia czy upadków. Lekarz geriatra zwraca także uwagę 
na redukowanie dawek leków, co jest konieczne u  starszych 
chorych ze względu na upośledzenia funkcji nerek i wątroby, 
a także zmienioną farmakokinetykę leków w ustroju (z powodu 
spadku zawartości wody i wzrostu tkanki tłuszczowej, zastępu-
jącej malejącą masę mięśniową). Wykazano, że szybko i dobrze 
zdiagnozowany (przebadany) pacjent geriatryczny, z właściwie 
ustawionym przy wypisie ze szpitala leczeniem, znacznie rza-
dziej korzysta z porad lekarza POZ i nie tak szybko ponownie 
trafia do szpitala. 
M.O.-B.: Z  jakimi schorzeniami starsi pacjenci najczęściej 
trafiają do Kliniki Geriatrii we Wrocławiu? 
M.S.: Konieczność częstych hospitalizacji osób w wieku po-
deszłym wynika z wielochorobowości, nietypowego obrazu 
klinicznego schorzeń, zagrożeń związanych z  farmakotera-
pią, zaburzeń poznawczych i  trudności z  przestrzeganiem 
zaleceń oraz znacznego stopnia niesprawności. Starsi cho-
rzy stanowią dominującą grupę pacjentów wielu oddziałów 
szpitalnych i  wykorzystują ponad 60% funduszy NFZ prze-
znaczonych na wszystkie hospitalizacje w  Polsce. To także 
świadczy o randze problemu. 
M.O.-B.: Jak wygląda w liczbach typowa dla osób w wieku 
podeszłym wielochorobowość? 
M.S.: Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyczy 80% ludzi po 
75 r.ż., na choroby układu sercowo-naczyniowego cierpi 75% 
seniorów, nadciśnienie tętnicze ma połowa osób starszych, na 
przewlekłą obturacyjną chorobę płuc choruje co czwarty senior, 
zdiagnozowaną cukrzycę ma 20%, a następne 20% wykazuje 
nietolerancję glukozy. Kolejnym ważkim problemem jest stale 
rosnąca liczba osób z zespołem otępiennym (obecnie już ok. 0,5 
mln), najczęściej w postaci otępienia naczyniowopochodnego » 
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i  choroby Alzheimera – racjonalny wydaje się zatem postulat 
opracowania specjalnego narodowego programu dla tej grupy 
chorych i ich opiekunów.

M.O.-B.: Powinno się stworzyć narodowy program?
M.S.: Koniecznie. Tymczasem nadal nie wprowadzono stan-
dardów opieki geriatrycznej w  formie rozporządzenia mini-
stra zdrowia, chociaż odpowiedni dokument został opraco-
wany przez Zespół ds. gerontologii przy ministrze zdrowia już 
w 2007 roku (sic!) i opublikowany w czasopiśmie „Gerontologia 
Polska” (2013, t. 21, nr 2). W grupie ekspertów opracowujących 
„Standardy” znalazł się także dr n. med. Zbigniew Machaj, je-
den z pionierów geriatrii na Dolnym Śląsku, wieloletni konsul-
tant wojewódzki ds. geriatrii, powołany przez wojewodę także 
na obecną kadencję. „Standardy” pokazują krok po kroku, jak 
powinna być zorganizowana opieka nad pacjentem w  pode-
szłym wieku – począwszy od poradni geriatrycznej, poprzez 
oddział geriatryczny, po opiekę już po wyjściu ze szpitala. Po-
mimo upływu wielu lat mizernie wygląda wdrażanie „Standar-
dów” do praktyki lekarskiej i sytemu ochrony zdrowia. Jednym 
z zaleceń jest wykonywanie przez lekarzy POZ, na wszystkich 
oddziałach, u osób po 65 r.ż. skali VES-13 (Vulnerable Elders - 13 
Survey), stanowiącej szybki skrining kwalifikujący do całościo-
wej oceny geriatrycznej (COG). Niestety, praktyka przeczy temu 
zaleceniu. Do tej pory także NFZ nie finansuje COG w opiece 
ambulatoryjnej, jak również nie uwzględnia w  rozliczaniu 
świadczeń wielochorobowości starszych pacjentów. Szkoda, 
że szeroka wiedza, empatia i zaangażowanie lekarzy geriatrów 
nie jest w pełni wykorzystywane w celu zapewnienia dobrosta-
nu starszym członkom naszego społeczeństwa. 

Z  informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że w  ramach 
Narodowego Programu Zdrowia w  latach 2016-2020 reali-
zowano prace nad schematem opieki geriatrycznej, która 
ma usprawnić diagnostykę i  leczenie starszych pacjentów. 
Ponadto analizowano propozycje geriatrycznych świadczeń 
gwarantowanych, tj. diagnostyki otępienia z COG w ramach 
procedury leczenia jednego dnia, geriatrycznych zespołów 
konsultacyjnych oraz stacjonarnej rehabilitacji geriatrycznej. 
W  ramach powyższych planów mieściły się także badania 
o akronimie PolSenior-2 (realizowanych w latach 2016-2020), 
w ramach których, także na terenie województwa dolnoślą-
skiego, zbadano różnorodne aspekty sytuacji zdrowotnej 
i  socjoekonomicznej starszych osób. Uzyskane obserwacje 
posłużą do zaktualizowania rekomendacji dla polityki zdro-
wotnej i społecznej wobec populacji seniorów w Polsce. 

M.O.-B.: W  2016 roku na Uniwersytecie Medycznym we 
Wrocławiu powołano do życia Katedrę i  Klinikę Geriatrii 
z Oddziałem Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne-
go. Jak do tego doszło i kto może liczyć na Waszą pomoc?
M.S.: Było to możliwe dzięki przychylnemu poparciu ówcze-
snego rektora uczelni i dyrektora USK oraz wspólnym stara-
niom dr. Zbigniewa Machaja, ordynatora oddziału geriatrii, 
i mojej skromnej osoby, jako ówczesnego dziekana Wydzia-
łu Lekarskiego. Do programu nauczania wprowadzono ge-
riatrię jako przedmiot obowiązkowy dla studentów 5. roku 
kierunku lekarskiego w wymiarze 40 godzin rocznie. Dodat-
kową atrakcją, cenioną przez studentów, są zajęcia wyjazdo-
we w  Ośrodku Alzheimerowskim w  Ścinawie. Niewiele jest 
w  Polsce placówek geriatrycznych o  tak wysokim statusie 
dydaktyczno-klinicznym. 

Klinika Geriatrii pracuje zgodnie z  nowoczesną procedurą 
diagnostyczno-terapeutyczną, skupiając się na przyjęciach 
planowych pacjentów, kierowanych przez lekarzy POZ nie tyl-

ko z regionu dolnośląskiego. Najczęściej trafiają do nas chorzy 
z  objawami narzucającymi konieczność szybkiego postawie-
nia rozpoznania (jak np. niedokrwistość czy gwałtowna utrata 
masy ciała), z podejrzeniem zespołu otępiennego, przewlekły-
mi dolegliwościami bólowymi, niedożywieniem, zespołem sła-
bości, zespołami jatrogennymi. W przeciągu 7-10 dni chory jest 
poddawany kompleksowej ocenie geriatrycznej, konsultacjom 
psychologa klinicznego i psychiatry, odpowiednio szczegóło-
wym badaniom laboratoryjnym i obrazowym oraz stosownym 
konsultacjom specjalistycznym, w tym fizjoterapeutycznym. 

Nie do wyobrażenia jest czas i wysiłek, jaki musiałby włożyć 
starszy chory, by poddać się tak szczegółowej diagnostyce 
poza naszym oddziałem. Ten szeroki program diagnostycz-
ny przekłada się na kosztochłonność oddziału. Szkoda, że 
kontrakt z NFZ nie uwzględnia powyższej specyfiki. Niestety, 
moce przerobowe Kliniki są bardzo ograniczone ze względu 
zarówno na niedostateczną liczebność personelu lekarskie-
go, jak i pielęgniarskiego.  

Co roku do Kliniki przyjmowanych jest tylko 600-650 pacjen-
tów, choć zapotrzebowanie jest znacznie większe. Dlatego też 
w kolejce chory czeka na przyjęcie nawet 3-4 miesiące. Ponad-
to warunki lokalowe w  Klinice odbiegają daleko od obecnie 
przyjętych standardów. Klinika mieści się bowiem w  ponad 
100-letnim budynku nadającym się do kapitalnego i zarazem 
bardzo drogiego remontu. Nasi pacjenci często mówią i piszą, 
że zaangażowanie i  profesjonalizm personelu rekompensują 
im niedogodności lokalowe. Zobaczymy, co przyniesie przy-
szłość w tym zakresie… 

M.O.-B.: Jak wygląda geriatria w dobie pandemii COVID-19?
M.S.: Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 wstrzymała na 
1,5 miesiąca działalność Kliniki Geriatrii, co wynikało z  troski 
o zdrowie naszych pacjentów, będących w grupie wysokiego 
ryzyka ze względu na osłabienie odporności związane z wie-
kiem (tzw. immunosenescencją) oraz wielochorobowością. 
Obecnie staramy się intensywnie nadrobić zaległości, dbając 
jednocześnie o  zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego 
pacjentów. Wszyscy przyjmowani do Kliniki chorzy są dzień 
wcześniej poddawani testom na obecność koronawirusa 
w  punkcie drive-thru przy ul. Borowskiej, przebadany został 
także cały personel medyczny Kliniki, starannie przestrzegane 
są zasady reżimu sanitarnego. 

Wobec powyższego przyłączam się do licznych apeli o  to, 
by osoby chore nie bały się pobytu w  szpitalu. Odwlekanie 
w  czasie procesu rozpoznania choroby i  podjęcia stosowne-
go leczenia może okazać się fatalne w  skutkach. Trudno po-
wiedzieć, ile poważnie chorych osób nie udało się uratować 
z powodu panicznego strachu wywołanego epidemią. Ludzie 
nadal umierają, i  to częściej, także z  powodu innych chorób 
niż COVID-19. Jest to również zadanie dla opiekunów pacjen-
tów geriatrycznych i  lekarzy rodzinnych, by przekonywali ich 
do poddania się bezpiecznej hospitalizacji. Pomimo niezbyt 
komfortowej sytuacji staramy się zachęcać do podjęcia pracy 
w Klinice i specjalizowania się w geriatrii najmłodsze pokolenie 
lekarzy, którym w podjęciu tej decyzji, mam nadzieję, pomogą 
zajęcia dydaktyczne prowadzone w Klinice, pokazujące specy-
fikę i przydatność tej dziedziny medycyny, zwłaszcza w obliczu 
wiadomego trendu demograficznego. Niestety, względy finan-
sowe odgrywają również niebagatelną rolę, m.in., rozbieżność 
pomiędzy wynagrodzeniami lekarza-rezydenta i asystenta kli-
niki. Mimo wszystko Zespół Katedry i Kliniki Geriatrii utrzymuje 
optymistyczną nadzieję na pozytywny klimat dla rozwoju ge-
riatrii w naszym kraju, regionie i na naszej uczelni. 
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Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/health-621351/Mizianitka

Kilkanaście leków  
na dobę 

Ludzie w podeszłym wieku stanowią dla leka-
rzy naprawdę duże wyzwanie. Należy mieć na 
uwadze zmiany fizjologiczne i  patologiczne 

zachodzące w  starzejącym się organizmie i  dobie-
rać terapię indywidualnie, żeby nie zaszkodzić pa-
cjentowi. Typowymi cechami medycyny geriatrycz-
nej są: brak typowej symptomatologii, co wynika 
z  wieku i  współistnienia wielu jednostek chorobo-
wych, atypowe objawy, wielochorobowość, wielole-
kowość, polipragmazja, kaskady i  cykle objawowe, 
występowanie wielkich zespołów geriatrycznych. 
Naczelnym celem geriatrii jest, obok przywrócenia 
zdrowia, poprawa i  utrzymanie sprawności czyn-
nościowej człowieka, pamiętając o postępujących 
z wiekiem deficytach.

Stary człowiek choruje inaczej 
Jak wyjaśnia dr n. med. Edyta Karasek, specjalista 
chorób wewnętrznych, geriatra, dyrektor Przychodni 
Vita we Wrocławiu, istotą geriatrii jest całościowe po-
dejście do starszego człowieka. W przypadku senio-
rów liczy się każdy szczegół. Aby w pełni ocenić ich 
stan zdrowotny, trzeba się dowiedzieć, jak radzą  » 

Tekst Agata Grzelińska

Choroby siejące spustoszenie u starszych ludzi 
nie dają nieraz objawów albo wysyłają mylące 
sygnały, jak majaczenie. Do tego dochodzą pro-
blemy związane z niewłaściwym odżywianiem, 
odwodnieniem i dużą (czasem zbyt dużą) ilością 
przyjmowanych leków. Te zaś mogą się wzajem-
nie wykluczać, wchodzić w interakcje lub wywo-
ływać groźne efekty uboczne. 

▶ DR N. MED.  
     EDYTA KARASEK 

LEK. EWA KRAWIECKA- 
JAWORSKA

▶ 
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BARWY JESIENI ŻYCIA I OPIEKI GERIATRYCZNEJ

oni sobie w  życiu codziennym, jakie są ich warunki socjalno 
-ekonomiczne, czy mają wsparcie osób trzecich, ocenić spraw-
ność fizyczną i umysłową, nastrój, stan odżywienia, nawodnienia, 
poznać historię choroby, przyjmowane leki, aktualne problemy 
i przeanalizować ich przyczyny.

Z jednej strony mamy do czynienia z chorobami w starości, czyli 
z  tym, na co ktoś zachorował wcześniej, jak np. nadciśnienie, cu-
krzyca, niedoczynność tarczycy, z drugiej strony – z chorobami ze 
starości, do których zalicza się wielkie zespoły geriatryczne jak de-
mencja, delirium, depresja, upadki, zaburzenia poruszania, zespół 
słabości, nietrzymanie moczu, stolca, zaburzenia wzroku, słuchu, 
osteoporoza, wielolekowość. U seniorów zdarzają się atypowe 
objawy chorowania oraz brak typowych objawów, np. występuje 
delirium lub upadki wywołane zapaleniem płuc albo zapaleniem 
dróg moczowych oraz brak typowych objawów, np. zawały serca 
bez bólu, depresja bez smutku. W  podeszłym wieku nie zawsze 
bowiem ostremu zapaleniu wyrostka robaczkowego towarzyszy 
ból, a zapaleniu płuc gorączka. Nierzadko starsi ludzie, zwłaszcza 
cierpiący na nietrzymanie moczu, nie odczuwają objawów w zapa-
leniu dróg moczowych. Jako sygnały tych chorób może się nato-
miast pojawiać majaczenie. 

– To są nagłe, ostre zaburzenia stanu świadomości i uwagi wyni-
kające z ostrego niedotlenienia mózgu, których przyczyną bywa 
proces zapalny, odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe – wy-
jaśnia dr Edyta Karasek. – Jeśli pacjent w  starszym wieku nagle 
zamajaczy, to nie jest otępienie. Ono nie rozwija się nigdy nagle 
– to może być atypowy objaw zapalenia, zawału serca czy udaru. 
O  otępieniu można mówić, gdy objawy występują przynajmniej 
przez 6 miesięcy.

Wielochorobowość i wielolekowość
Nie trzeba jednak atypowych objawów lub ich braku, by pojawiły 
się groźne dla zdrowia i życia problemy. Wystarczy występowanie 
kilku chorób jednocześnie, na które chory przyjmuje kilka lub kil-
kanaście preparatów. Jeśli nikt nie spojrzy czujnym okiem na to, co 
senior łyka każdego dnia, do przepisanych na recepty leków do-
rzucając te kupione na własną rękę, kłopoty gotowe.

– W  przypadku seniorów mamy do czynienia z  wielochorobo-
wością, za tym idzie wielolekowość. Już przy przyjmowaniu pięciu 
różnych pigułek ryzyko wystąpienia działań niepożądanych wyno-
si 55% – zwraca uwagę geriatra. – Jeśli pacjent przyjmuje więcej 
niż 5 leków, a  bardzo często się zdarza, że kilkanaście, to trzeba 
co jakiś czas robić tzw. przegląd lekowy. Może się okazać, że lek, 
który doskonale obniża ciśnienie, powoduje obrzęki nóg. Wtedy 
należy go odstawić i podać inny, ale niestety często zamiast tego 
leczy się obrzęki lekami moczopędnymi. Działanie niepożądane to 
jest objaw, który większość pacjentów traktuje jako nową chorobę 
i zgłasza się z nią do lekarza.

Przeważnie wygląda to tak: zaczyna się od nadciśnienia tętni-
czego i  cukrzycy, na które senior przyjmuje 4-5 leków. Przy tych 
schorzeniach poziomy cholesterolu LDL powinny być odpowied-
nio niskie, więc zwykle przyjmuje kolejny lek na obniżenie po-
ziomu cholesterolu. Jeśli jeszcze przeszedł zawał serca lub udar 
mózgu albo ma chorobę niedokrwienną serca, to dostaje prepa-
rat tzw. przeciwpłytkowy. U  starszych osób często zdarza się też 
niedoczynność tarczycy, więc na to dochodzi kolejny specyfik. Po-
wszechna jest też choroba zwyrodnieniowa stawów manifestująca 
się bólami, więc człowiek sięga po środki przeciwbólowe sam albo 
z  przepisu lekarza. Pacjenci biorący kilka leków są przeświadcze-
ni, że muszą dostać kolejny na osłonę żołądka, mimo że nigdy nie 
mieli stwierdzonego zapalenia żołądka ani choroby wrzodowej. 
Zażywają więc w  sumie po 10 i  więcej środków. Trzeba mieć na 
uwadze związane z wiekiem upośledzenie funkcji wielu narządów, 

Ważna jest znajomość farmakokinety-
ki leków. Na przykład Euthyrox w struk-
turze chemicznej jest białkiem, które do 
dobrego wchłaniania potrzebuje kwa-
śnego środowiska. Jeśli pacjent o  tym 
nie wie i zażywa ten lek razem z lekiem 
typu IPP też na czczo, to Euthyrox nie 
wchłania się tak, jak powinien i nie daje 
pożądanego efektu. Wtedy zazwyczaj 
lekarz podnosi dawkę Euthyroxu, za-
miast porozmawiać z  pacjentem i  wy-
pytać, jak on przyjmuje leki.

dr n. med. Edyta Karasek

Z  dublowaniem leków spotyka się 
w swoim gabinecie podstawowej opie-
ki zdrowotnej lek. Ewa Krawiecka-
-Jaworska, specjalista medycyny 
rodzinnej. – Niedawno zgłosiła się do 
niej pani w wieku 80 plus z zawrotami 
głowy, ogólnym złym samopoczuciem 
i nudnościami. Okazało się, że od neu-
rologa dostała Pregabalinę. Po czym 
poszła do poradni leczenia bólu, gdzie 
również zapisano jej Pregabalinę.

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/pills-2333023/Matvevna



11 M EDIUM wrzesień 2020

w tym nerek, wątroby, serca, które wpływa na wchła-
nianie, dystrybucję, metabolizm i  wydalanie leków. 
Każdy z leków ma swoje mechanizmy działania, me-
tabolizm i wszystkie one mogą wchodzić w interak-
cje między sobą. 

A plus B nieraz równa się kłopot
Doktor Karasek podaje przykłady takich interakcji. 
Niektóre leki lub substancje roślinne są tzw. inhibi-
torami, czyli hamują enzymy wątrobowe, metaboli-
zujące m.in. substancje lecznicze. 

– Jeśli metabolizm leku zostaje spowolniony 
w wątrobie, to jego stężenie we krwi wzrasta, stając 
się dawką toksyczną – mówi specjalistka geriatrii. 
–  Są też środki, które przyspieszają metabolizm, 
czyli obniżają efekt działania leku. Wśród inhibi-
torów enzymów wątrobowych są np. antybiotyki 
z grupy chinolonów, makrolidów, leki przeciwgrzy-
bicze i  przeciwdepresyjne grupy SSRI, z  których 
najsilniejszymi inhibitorami CYT P450 są fluokse-
tyna i  fluwoksamina. Jeżeli pacjent przyjmuje lek 
stosowany przewlekle i  włączymy mu lek będący 
inhibitorem, to spowodujemy wzrost poziomu tego 
leku we krwi i u pacjenta zaczną się nagle pojawiać 
objawy niepożądane, np. krwawienie, bóle mięśni, 
skoki ciśnienia…

Ważna jest znajomość farmakokinetyki leków. 
Na przykład Euthyrox w  strukturze chemicznej jest 
białkiem, które do dobrego wchłaniania potrzebuje 
kwaśnego środowiska. Jeśli pacjent o  tym nie wie 
i zażywa ten lek razem z lekiem typu IPP też na czczo, 
to Euthyrox nie wchłania się tak, jak powinien i  nie 
daje pożądanego efektu. Wtedy zazwyczaj lekarz 
podnosi dawkę Euthyroxu, zamiast porozmawiać 
z pacjentem i wypytać, jak on przyjmuje leki.

Kaskada leków i błędne 
koło terapeutyczne

Po dołączeniu nowego medykamentu do listy już 
przyjmowanych u  pacjentów w  podeszłym wieku 
nieraz pojawiają się nowe objawy. Nierzadko są one 
uznawane za nową chorobę, a  nie za niepożądane 
efekty dotychczas stosowanych leków, które nagle 
zmieniły lub zwielokrotniły swoje działanie z powo-
du połączenia z inną substancją. 

– Włączając kolejne leki, możemy spowodować, że 
u pacjenta dojdzie do omdlenia, upadku, złamania 
i do znacznego pogorszenia sprawności funkcjonal-
nej. To jest cykl objawowy – mówi geriatra. – Bywa, 
że chorujący na nadciśnienie dostał leki, które 
spowodowały, że ciśnienie obniżyło się za bardzo. 
Z tego powodu upadł i złamał sobie np. szyjkę kości 
udowej, co u  kobiet z  osteoporozą jest częste. Tak 
poważne złamanie unieruchamia człowieka. Trafia 
on do szpitala, potem wraca do domu mocno nie-
sprawny. Wymaga rehabilitacji, a  to trwa. Doznaje 
więc załamania psychicznego i pojawiają się objawy 
depresji, na którą włącza się kolejny lek. To jest błęd-
ne koło terapeutyczne. Naczelna zasada geriatrów 
to start low go slow – czyli zaczynaj od małej dawki 
leku i powoli ją zwiększaj do dawki skutecznej o naj-
mniejszym potencjale szkodliwości oraz eliminuj 
leki zbędne.

Z  dublowaniem leków spotyka się w  swoim gabinecie podsta-
wowej opieki zdrowotnej lek. Ewa Krawiecka-Jaworska, specjalista 
medycyny rodzinnej. Niedawno zgłosiła się do niej pani w  wieku 
80 plus z zawrotami głowy, ogólnym złym samopoczuciem i nud-
nościami. Okazało się, że od neurologa dostała Pregabalinę. Po 
czym poszła do poradni leczenia bólu, gdzie również zapisano jej 
Pregabalinę. 

– Mając pełną dokumentację medyczną tej pacjentki, mogłam 
wyłapać, że przyjmowała zbyt dużą dawkę i  miała klasyczne ob-
jawy niepożądane – mówi lekarka. – Tak się dzieje, kiedy pacjenci, 
idąc do kolejnego specjalisty, nie zabierają ze sobą dokumenta-
cji lub nie przynoszą lekarzom rodzinnym dokumentacji z  kon-
sultacji specjalistycznych, a  tylko proszą o  wypisanie recepty na 
lek. Zwłaszcza starsi ludzie w tym celują. Mieliśmy w praktyce taki 
przykład: pewien pan jest u  nas leczony jednym preparatem, za-
łóżmy, że chodzi o  ramipryl pod nazwą Axtil. Poszedł prywatnie 
do kardiologa, który wypisał mu Tritace, czyli tę samą substancję 
leczniczą pod inną nazwą. Mając jednak informację z  konsultacji 
od kardiologa, mogłam wyłapać, że pacjent zażywa dwa preparaty 
o takim samym składzie. 

Systematyczny przegląd 
Seniorom trzeba co jakiś czas regularnie robić przegląd listy 
wszystkich przyjmowanych leków. Większość z nich z powodu licz-
nych schorzeń podlega polipragmazji.

– Staram się zebrać dokładny wywiad o stosowanych przez pa-
cjenta lekach. Jeśli mam pełną listę i dokumentację medyczną oraz 
skany konsultacji specjalistycznych, o  które zawsze prosimy pa-
cjentów, dając im skierowanie do innych lekarzy, to nie zdarza się, 
żebyśmy wypisali komuś lek, który się zdubluje – mówi lek. Ewa 
Krawiecka-Jaworska. – Wobec pacjentów, którzy są u nas jakiś czas, 
takie sito działa skutecznie.

Problem pojawia się, gdy pacjent, którego lekarz nie zna, nie 
zostanie szczegółowo wypytany, co przyjmuje, albo wypytywany 
o którymś ważnym leku zapomni lub nie pamięta nazw i nie przy-
nosi swojej dokumentacji. 

– W naszej praktyce drukujemy seniorom co jakiś czas listę prze-
pisanych przez nas leków z dawkowaniem, by mogli ją pokazać in-
nemu lekarzowi – mówi lek. Ewa Krawiecka-Jaworska. – Stosujemy 
też „metodę pudełkową”. Jeżeli ktoś przychodzi do nas pierwszy 
raz i nie ma takiej listy, to prosimy, by przyniósł wszystkie leki, jakie 
zażywa, łącznie z tymi bez recepty. Widząc taki zestaw, nie muszę 
już zgadywać, o jakie preparaty chodzi, gdy słyszę, że bierze małe 
różowe tabletki albo prostokątne żółte. Jestem w stanie wychwy-
cić substancje, które się dublują, wzajemnie wykluczają lub wcho-
dzą w interakcje.

Współpraca na linii lekarz – lekarz i lekarz – pacjent 
Doktor Karasek zwraca uwagę na konieczność współpracy leka-
rzy rodzinnych z  geriatrami i  pacjentów z  lekarzami. Przekonuje, 
że trzeba wymagać od pacjentów, by regularnie mierzyli ciśnienie 
i poziomy cukru. Bardzo ważna jest aktualna lista leków przyjmo-
wanych z  przepisu lekarzy i  na własną rękę. Na przykład niekon-
trolowane stosowanie NLPZ może uszkodzić nerki i  spowodować 
groźne zwyżki ciśnienia. Kolejna sprawa to kontrola czynnościowa 
i badania biochemiczne. 

– Wiedząc, że organizm się starzeje i  że choroby takie jak nadci-
śnienie i cukrzyca uszkadzają poszczególne narządy, trzeba pilnować 
parametrów nerkowych oraz wątrobowych u pacjenta. Przez niewy-
dolne nerki leki nie są wydalane i  pacjent ma objawy toksycznego 
działania leków. Są preparaty jak np. Metformina, której przy niskiej fil-
tracji nerek <30 ml/min w ogóle nie wolno stosować – dodaje geriatra. 
– Kreatyninę i jonogram powinno się badać u starszych pacjentów » 
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DIL ROZDYSPONUJE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 
DLA LEKARZY OPIEKI AMBULATORYJNEJ

–  ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE NA E-MAIL:

ochronaaos@dilnet.wroc.pl

W związku z planami rozdziału zgromadzonych 
w Izbie środków ochrony osobistej zapraszamy leka-
rzy opieki ambulatoryjnej do zgłaszania chęci otrzy-
mania takich środków. Aktualnie mamy 47 000 masek 
FFP2. Liczymy, że Fundacja Lekarze Lekarzom zakupi 
jeszcze fartuchy.

Prosimy o  podanie: imienia, nazwiska, numeru prawa 
wykonywania zawodu i miejsca pracy. Zapotrzebowa-
nie należy zgłosić do 25 września 2020 roku na adres  
e-mail: ochronaaos@dilnet.wroc.pl

dr n. med. Paweł Wróblewski,
prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

ŚRODKI OCHRONY 
OSOBISTEJ 
DLA LEKARZY OPIEKI 
AMBULATORYJNEJ

co trzy miesiące. To jest rola lekarza rodzinnego. Rolą 
geriatry jest wyłapać deficyty u pacjentów i z pomocą  
opiekunów aktywizować pacjentów i prowadzić bez-
pieczną farmakoterapię.

Lekarz Ewa Krawiecka-Jaworska stara się wychwy-
tywać te osoby, które powinny się zgłosić na kon-
trolę lekarską. Jak mówi, czasem badania kontrolne 
pokazują, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy znacznie 
pogorszyła się u kogoś funkcja nerek, wtedy jest on 
zapraszany do przychodni i znów pytany o leki. Nie-
raz okazuje się, że pacjent bierze dodatkowo prepa-
rat kupiony bez recepty, który dubluje działanie tych 
przepisanych przez lekarza. W  takiej sytuacji rośnie 
ryzyko upośledzenia nerek. 

Człowiek w podeszłym wieku potrzebuje holistycz-
nego podejścia, a  to wymaga czasu. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia zakłada, że lekarz POZ ma dla pacjenta 
15 minut. Na wiele kwestii zwyczajnie nie ma czasu. 

– Dla mnie najtrudniejsze w  leczeniu pacjentów 
w  podeszłym wieku są różnego rodzaju zaburzenia 
psychiczne lub zaburzenia pamięci, które mają bardzo 
różną symptomatologię. Leczenie ich trzeba skom-
ponować w  taki sposób, żeby nie zaburzało leczenia 
lekami, które pacjent już przyjmuje z powodu innych 
schorzeń – mówi dr Krawiecka-Jaworska. 

– U  osób w  bardzo podeszłym wieku, np. 80 plus, 
niektóre leki działają trochę inaczej. W  stosunku do 
części leków jestem w stanie sama wydedukować, czy-
tając charakterystykę produktu, kiedy trzeba zmniej-
szyć dawkę albo kiedy nie wolno danego leku stoso-
wać. Jednak i  tak współpraca z  geriatrą jest bardzo 
pomocna i potrzebna. Akurat w moim przypadku cho-
dzi o problemy otępienne czy choroby psychiczne, ale 
jest wiele innych odmienności w wieku senioralnym, 
które geriatrzy wyłapują. Uważam, że powinno ich być 
więcej, zwłaszcza że rośnie grupa osób 80 plus, która 
potrzebuje indywidualizacji leczenia. 

DR N. MED. EDYTA KARASEK 
Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatra. 
Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu, tytuł doktora nauk medycznych zdoby-
ła w 1999 roku, specjalizację z chorób wewnętrznych 
ukończyła w 2000 roku, a z geriatrii – w 2014 roku. Jest 
członkiem Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii. 
Stosuje holistyczne podejście do pacjenta. Widzi czło-
wieka, a nie tylko jego wyniki, stara się znaleźć przyczy-
ny zmian zdrowotnych i tłumaczy zalecenia, by pacjent 
zrozumiał, na czym polega problem i  współuczestni-
czył w  procesie leczenia. Pracowała w  Klinice Kardio-
logii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Medicover 
Centrum, EMC Instytucie Medycznym SA. Obecnie jest 
członkiem zarządu Vita Management sp. z o.o. i dyrek-
torem Przychodni Vita.

LEK. EWA KRAWIECKA-JAWORSKA
Lekarz rodzinny, wiceprezes zarządu Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Koła Lekarzy Rodzinnych 
w Polsce, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIL

O EKSPERTKACH

Fot. M.J.

BARWY JESIENI ŻYCIA I OPIEKI GERIATRYCZNEJ
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Profesor nadzw. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu, zastępca kierownika Kliniki Neurologii we Wrocławiu, wiceprezes Funda-
cji Alzheimerowskiej we Wrocławiu

▶ DR HAB. BOGUSŁAW PARADOWSKI
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Z dr. hab. Bogusławem Paradowskim, 
prof. nadzw. UM we Wrocławiu 
rozmawia Maciej Sas

Choroba Alzheimera  
niszczy całą rodzinę 
W 2050 roku, w Polsce będzie 
około milion osób cierpiących 
na chorobę Alzheimera. Nie-
stety, w naszym kraju nie ma 
ani spójnego systemu pomocy 
osobom na nią cierpiącym, ani 
ich rodzinom zmagającym się 
z licznymi problemami – mówi 
dr hab. n. med. Bogusław Para-
dowski, prof. Uniwersytetu Me-
dycznego, zastępca kierownika 
Kliniki Neurologii we Wrocławiu, 
wiceprezes Fundacji Alzheime-
rowskiej we Wrocławiu w roz-
mowie z Maciejem Sasem.

Maciej Sas: Czy nie jest dla Pana frustrujące, że choć to choroba powszechna, 
postęp w pracach nad lekami jest tak mizerny? Bo chyba żadna rewolucja nie 
wydarzyła się w ostatnim czasie w tej dziedzinie?
Dr hab. Bogusław Paradowski, prof. nadzw. UM we Wrocławiu: To prawda – sto-
sujemy te same leki co najmniej od kilkunastu lat. One przede wszystkim, podnosząc 
poziom acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym, poprawiają funkcje po-
znawcze. Prawie 20 lat temu pojawiła się jaskółka niosąca chorym nadzieję – „szcze-
pionka” wynaleziona przez grupę naukowców z  Kalifornii. Niestety, nie sprawdziła 
się ze względu na to, że po jej zastosowaniu pojawiały się poważne powikłania. Jej 
unowocześnienie nie poprawiło zdecydowanie rokowania. Ale cały czas trwają bada-
nia nad nowymi substancjami, które przede wszystkim mają poprawić komfort życia 
chorego i odwrócić niekorzystne zmiany, które zachodzą w jego mózgu. Poszukuje 
się związków będących inhibitorami enzymów biorących udział w cięciu prekursoro-
wego białka beta-amyloidu w niewłaściwym miejscu – aby je zablokować i nie dopu-
ścić do powstania nierozpuszczalnego beta-amyloidu. Odkładający się beta-amyloid 
jest jednym z charakterystycznych zmian neuropatologicznych w mózgu w chorobie 
Alzheimera. Trwają również próby z substancjami, które mają rozpuścić odłożony be-
ta-amyloid w blaszkach starczych lub wycelowanych w białko tau. Są to preparaty 
cały czas testowane – na razie żaden nie wszedł do terapii, ponieważ często kończą 
swój żywot ze względu na niekorzystne działania uboczne. 
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M.S.: Dlaczego sytuacja tak wygląda, skoro potrzeby 
związane z powstaniem takich leków są ogromne, stra-
ty ekonomiczne wywoływane przez chorobę Alzheime-
ra wielkie, podobnie zresztą jak koszty społeczne?
B.P.: Znaleźć skuteczny preparat, który będzie leczył zaawan-
sowaną postać choroby lub  hamował jej początki nie jest ła-
two ze względu na to, że mamy do czynienia z ośrodkowym 
układem nerwowym. To dotyczy zresztą nie tylko procesów 
otępiennych, ale wielu innych schorzeń tego układu. Rzecz 
w tym, że układ nerwowy jest chroniony przez bariery (krew-
-mózg czy krew-płyn mózgowy) i  każdy lek, który ma być 
zastosowany, musi te bariery przekroczyć. Powinna to więc 
być cząsteczka odpowiedniej wielkości, w odpowiednim stę-
żeniu, żeby przynosiła pożądany efekt, a nie wywoływała ob-
jawy uboczne. I właśnie tutaj pojawiają się trudności – nawet 
podawanie leku dokanałowe, a więc bezpośrednio do płynu 
mózgowo-rdzeniowego często nie przynosi oczekiwanego 
efektu, bo te cząsteczki słabo przenikają do miejsc, do któ-
rych powinny dotrzeć (bariera płyn-mózg). I w tym upatruję 
podstawowej trudności w pracach nad nowymi lekami. 

Drugą trudnością są zbyt niskie nakłady przeznaczane na 
te badania. W  ubiegłym wieku mieliśmy „dekadę mózgu”, 
która zaowocowała miliardowymi inwestycjami w badania 
(rozpoczął to jeszcze prezydent USA George Bush senior). 
To finansowe wsparcie badań nad mózgiem zaowocowało 
kilkoma Nagrodami Nobla, no ale w  roku 2000 wszystko 
się skończyło. Od tamtej pory nakłady zdecydowanie się 
zmniejszyły. 

No i  wreszcie trzecim problemem jest wysoka szkodli-
wość testowanych substancji chemicznych, które  – w ma-
teriale zwierzęcym doskonale zdają egzamin, ale później 
– w przypadku zastosowania u  ludzi – ich skuteczność się 
nie potwierdza. 

M.S.: W przypadku wszystkich groźnych chorób, na któ-
re nie mamy leku, zawsze podkreśla się rolę profilakty-
ki. Na chorobę Alzheimera nie ma skutecznego leku, 
więc może przynajmniej wiemy, jak jej zapobiegać albo 
jak opóźniać jej rozwój?
B.P.: Pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa na myśl (nieco 
humorystycznie), jest to, że trzeba by sobie poprawić pe-
sel (uśmiech). Ale to mało skuteczne, bo większość przy-
padków zachorowania ma miejsce u ludzi powyżej 65. roku 
życia. Liczba chorych rośnie zdecydowanie z wiekiem – po 
90. roku życia na tę przypadłość będzie cierpieć połowa po-
pulacji. Tu więc niczego nie zmienimy. Możemy natomiast 
mieć wpływ na czynniki, które przyczyniają się do rozwoju 
w organizmie procesu miażdżycowego, bo wiemy, że zmia-
ny w naczyniach mózgowych sprzyjają rozwojowi choroby 
i zawsze towarzyszą chorobie Alzheimera. Profilaktyka po-
lega więc na walce z nadciśnieniem, otyłością, hiperlipide-
mią, cukrzycą, chorobami serca.

M.S.: Czyli z  wszystkim tym, co sprzyja wielu innym 
chorobom cywilizacyjnym? 
B.P.: Tak, chodzi zwłaszcza o choroby naczyniowe, o prze-
wlekłe choroby zapalne, czy choroby przyzębia, które mogą 
mieć wpływ na rozwój choroby Alzheimera. To wszystko 
jest w naszym zasięgu – możemy mieć wpływ na opóźnie-
nie rozwoju tej choroby.

M.S.: Ale, jak wiemy, rozwój choroby w  dużej mie-
rze wynika z  uwarunkowań genetycznych – na to nie 
mamy wpływu…  

B.P.: Oczywiście, że tego nie da się zmienić, ale najczęściej 
genetycznie uwarunkowane są te procesy chorobowe, któ-
re zaczynają się poniżej 60. roku życia i występują zazwyczaj 
rodzinnie. Widzimy pewien związek z  apolipoproteiną E. 
Nosicielstwo homozygotycznej apolipoproteiny E4 zwięk-
sza kilkanaście razy ryzyko zachorowania, ale to z  reguły 
wiemy już po fakcie, gdy próbujemy zdiagnozować: czy 
to jest choroba Alzheimera, czy nie? Ale zasadniczo takich 
badań przesiewowych się nie robi ze względów etycznych. 
Natomiast innych czynników, które odgrywają rolę, nie ba-
damy rutynowo – chyba że to jest jakaś rodzinna postać wy-
stępowania choroby. Tylko w takim przypadku zaprzęga się 
pracownie genetyczne do badań lub do celów naukowych. 

M.S.: Trochę ponuro brzmi to, co Pan powiedział, bo 
znaczy, że być może udałoby się wykryć chorobę wcze-
śniej i zapobiegać jej rozwojowi…
B.P.: Są pewne objawy zwiastujące, które mogłyby wskazy-
wać na ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Często jest 
to np. pogarszające się widzenie, zaburzenia słuchu i  wę-
chu. W nabłonku węchowym, który jest częścią układu ner-
wowego, najwcześniej stwierdza się zmiany typowe dla tej 
choroby, podobne do zmian jak w mózgu. Można je wykryć 
bardzo wcześnie. Ale pobieranie wycinka z  tej okolicy nie 
należy do rutynowych badań. Z  potencjalnym wystąpie-
niem choroby Alzheimera wiąże się rozwijającą się zaćmę, 
zwyrodnienie plamki żółtej oraz jaskrę. Jeśli więc takie obja-
wy zaczynają się pojawiać u pacjenta, to należałoby wyka-
zać się wzmożoną czujnością i wykonać badania w kierunku 
choroby Alzheimera. 

M.S.: A  w  jakim wieku powinniśmy czujniej zacząć się 
przyglądać swoim bliskim i sobie samym, by wychwycić 
te niepokojące symptomy? No i jakie to są objawy? 
B.P.: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na zabu-
rzenia pamięci. No i  oczywiście na te objawy chorobowe, 
o których wspomniałem przed chwilą, związane ze słabną-
cym wzrokiem, słuchem i węchem. To mogą być pierwsze 
wskaźniki, sugerujące, że w najbliższym czasie może rozwi-
nąć się proces otępienny. Powinny wzbudzić czujność, bo 
sam pacjent często nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy. 
Jeżeli natomiast pojawiają się zaburzenia tzw. pamięci epi-
zodycznej, czyli tej, która dotyczy przeżytych zdarzeń lub 
sytuacji, które miały miejsce stosunkowo niedawno, zabu-
rzenia orientacji w przestrzeni i w czasie, trzeba zrobić ba-
dania. Potem pojawiają się bardziej złożone objawy: agnozja 
wzrokowa, gdy chory nie rozpoznaje twarzy najbliższych, 
czy nie potrafi wykonać prostych czynności, co nazywa-

Z potencjalnym wystąpieniem choro-
by Alzheimera wiąże się rozwijającą 
się zaćmę, zwyrodnienie plamki żółtej 
oraz jaskrę. Jeśli więc takie objawy za-
czynają się pojawiać u pacjenta, to na-
leżałoby wykazać się wzmożoną czuj-
nością i wykonać badania w kierunku 
choroby Alzheimera.
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my apraksją. No a  wreszcie dochodzą do tego problemy 
z  wysławianiem się – brakuje człowiekowi słów, ma pro-
blemy z  nazywaniem prostych przedmiotów i  z  rozumie-
niem mowy, co nazywamy afazją. Mamy więc do czynienia  
z  zestawem objawów 3 „A”: apraksja, agnozja, afazja, któ-
re towarzyszą początkowej fazie rozwoju choroby. Potem 
– niestety – dochodzą inne problemy z  funkcjonowaniem 
codziennym: objawy psychotyczne, wytwórcze, które 
ogromnie utrudniają życie i pacjentowi, i jego opiekunom. 
Tych objawów jest cała masa – te ostatnie pojawiają się na 
najbardziej zaawansowanym etapie choroby.

M.S.: Skoro nie mamy leku, nie mamy szczepionki, może 
chociaż w ostatnim czasie pojawiły się jakieś skuteczne 
metody wykrywania choroby, np. niezawodne marke-
ry, jak w wielu innych chorobach?  
B.P.: Podstawowym badaniem, które uznajemy niejako za 
marker procesu otępiennego, jest zanik hipokampa, pierw-
szy objaw rozwijania się choroby Alzheimera, potwierdzony 
badaniem rezonansu magnetycznego. Inną metodą, jeszcze 
w Polsce niedostępną, a rozpowszechnioną w krajach starej 
Unii i USA, to badanie PET-u z odpowiednim znacznikiem, 
który służy do zlokalizowania beta-amyloidu w  typowych 
płatach mózgu w  tej chorobie i  potwierdzenia rozpozna-
nia. Metoda ta może służyć do oceny ryzyka konwersji tzw. 
łagodnych zaburzeń pamięci (MCI) do choroby Alzheimera 
poprzez wykrycie odkładającego się beta-amyloidu. Może-
my już wtedy rozpocząć leczenie dostępnymi preparatami. 

M.S.: O ile wiem, na Dolnym Śląsku nie mamy aparatury 
odpowiedniej do przeprowadzenia takich badań?
B.P: To fakt, ale myślę, że kiedyś to nastąpi, bo metoda, któ-
rej mówię, została wprowadzona do użytku niedawno. Poza 
tym w diagnostyce są też wykorzystywane tzw. biomarkery 
pochodzące z płynu mózgowo-rdzeniowego. One może nie 
są w 100 procentach specyficzne wyłącznie dla tej choroby. 
Badamy białko tau i beta-amyloid w płynie mózgowo-rdze-
niowym. Typowe zmiany to obniżony poziom beta-amylo-
idu i podwyższony białka tau w tej chorobie. To przybliża 
nas do rozpoznania choroby. Pełne, 100-procentowe roz-
poznanie możemy powierzyć jedynie anatomopatologom. 
Chociaż wszystkimi metodami wspólnie, a więc: kliniczny-
mi, radiologicznymi i  biologicznymi możemy potwierdzić 
to rozpoznanie niemal w 100 procentach. 

M.S.: Jeżeli podejrzewamy, że człowiek ma chorobę Al-
zheimera, co możemy zrobić, jak mu pomóc, skoro nie 
ma skutecznych leków pozwalających cofnąć jej do-
tychczasowe skutki?
B.P.: Trzeba się od razu udać do specjalisty…

M.S.: Od razu się wtrącę: wielu takich ludzi ani myśli iść 
do specjalisty po namowach rodziny. Czy może w  ta-

kim przypadku powinniśmy poprosić o pomoc lekarza 
pierwszego kontaktu? 
B.P.: Lekarz pierwszego kontaktu często traktuje wszelkie 
zaburzenia pamięci jako proces fizjologicznego starzenia. 
Nie jest na tyle wyczulony, by potwierdzić, że sprawy idą 
w złym kierunku.

M.S.: A może brakuje mu odpowiednich do tego narzę-
dzi? 
B.P.: Ma narzędzia – można zrobić prosty test MMSE (to 
tzw. Krótka Skala Oceny Funkcji Poznawczych), który zaj-
mie najwyżej 10 minut. Oczywiście on zwykle nie ma na to 
czasu, bo za drzwiami czeka niecierpliwie kilkudziesięciu 
innych pacjentów… Ale to bardzo prosty test, a  pozwala 
stwierdzić, że zaburzenia pamięci są zdecydowanie głęb-
sze niż mu się wydaje. Rzecz jasna lekarz rodzinny nie ma 
możliwości skierowania na badania specjalistyczne – takie, 
jak rezonans magnetyczny, ale może skierować na oddział 
neurologiczny, gdzie można tę diagnostykę przeprowadzić. 
I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z wąskim gardłem, 
bo dostanie się do specjalisty graniczy z cudem…

M.S.: Najbliższy termin za 16 miesięcy, a pacjent zdąży 
go w tym czasie zapomnieć… 

B.P.: No tak – po takim czasie proces otępienny zrobi kolo-
salny postęp. Tutaj trzeba działać szybko z jeszcze jednego 
powodu – to, co wydaje się chorobą Alzheimera, wcale nie 
musi nią być! Są takie otępienia, w przypadku których moż-
na ten proces odwrócić. Takim przypadkiem jest guz płata 
czołowego, kiedy dochodzi do zaburzeń osobowości i pa-
mięci. Zabieg operacyjny pozwala wyzdrowieć pacjentowi 
w  100 procentach. Innym takim odwracalnym otępieniem 
jest tzw. NPH, czyli  wodogłowie o prawidłowym ciśnieniu. 
W  tym przypadku założenie drenażu komorowego likwi-
duje zaburzenia pamięci. Również w  depresji bardzo czę-
sto dochodzi do zaburzeń funkcji poznawczych, a  zwłasz-
cza pamięci, w  efekcie czego chorzy myślą, że cierpią na 
Alzheimera. Włączenie leków antydepresyjnych pozwala 
złagodzić objawy albo w ogóle się ich pozbyć. Niedoczyn-

Podstawowym badaniem, które uzna-
jemy niejako za marker procesu otę-
piennego, jest zanik hipokampa, 
pierwszy objaw rozwijania się choroby 
Alzheimera, potwierdzony badaniem 
rezonansu magnetycznego. Inną me-
todą, jeszcze w  Polsce niedostępną, 
a  rozpowszechnioną w  krajach starej 
Unii i  USA, to badanie PET-u  z  odpo-
wiednim znacznikiem, który służy do 
zlokalizowania beta-amyloidu w  ty-
powych płatach mózgu w tej chorobie 
i potwierdzenia rozpoznania.

Ten problem, niestety, jest w Polsce nie-
rozwiązany. Zresztą, w naszym kraju 
nie ma w ogóle jakiejkolwiek strategii 
lub planów leczenia chorych z otępie-
niem alzheimerowskim.
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ność tarczycy to następny taki czynnik, podobnie jak niedo-
bór witaminy B12. Tu musimy być bardzo czujni, a badania 
w tych wszystkich przypadkach leżą już w gestii lekarza ro-
dzinnego. On może zlecić badanie poziomu TSH czy wita-
miny B12 albo zorientować się, czy chory cierpi na depresję, 
czy nie, bo te objawy często widać gołym okiem. 

M.S.: To choroba całej rodziny, bo dotyka nie tylko cho-
rego, ale też tych, którzy się nim opiekują. Niezbędnym 
wydaje się system wsparcia, bo bez niego tacy ludzie na 
dłuższą metę nie mogą sobie z tym radzić.   
B.P.: Ma pan rację – to jest choroba, która daje się we znaki 
całej rodzinie. Zwykle dotyczy to współmałżonka, który jest 
rówieśnikiem osoby chorej lub jest nieco młodszy. I  całej 
odium opieki spada na osobę, która często też bywa scho-
rowana, nie radzi sobie z własnymi problemami, a tu jeszcze 
ma za zadanie rozwiązanie szeregu problemów związanych 
z  otępieniem współmałżonka. Ten problem, niestety, jest 
w  Polsce nierozwiązany. Zresztą, w  naszym kraju nie ma 
w ogóle jakiejkolwiek strategii lub planów leczenia chorych 
z otępieniem alzheimerowskim. 

M.S.: Nikt o tym nigdy nie pomyślał?
B.P.: Powstało stowarzyszenie Alzheimer Polska, które 
skupia wszystkie organizacje zajmujące się chorymi na al-
zheimera. Były organizowane spotkania z senacką komisją 
zdrowia, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale to nie oni 
decydują o  dalszym etapach powstania takiego systemu. 
Mimo postulatów i  wysyłania pism do Ministerstwa Zdro-
wia, wszystko to się odbywa w  fatalny sposób, dlatego 
że nie są podejmowane jakiekolwiek decyzje, a  te muszą 
bardzo szerokie. One dotyczą organizacji opieki nad cho-
rymi, a  więc np. stworzenie domów pobytu dziennego, 
bo przecież dzieci czy inni członkowie rodziny muszą czę-
sto rezygnować z  pracy, by się zajmować chorym. Koszty 
tego wszystkiego rosną, nikt ich nie liczy, a  te społeczne 
są naprawdę olbrzymie! W  innych krajach to funkcjonuje, 
u nas – nie. Oczywiście są ośrodki, gdzie tych chorych moż-
na umieścić, jak słynny ośrodek w Ścinawie, który niedaw-
no obchodził 15-lecie. Powstał m.in. dzięki środkom z Unii 
Europejskiej i  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Tam pacjenci są diagnozowani, w  zależności od stopnia 
zaawansowania choroby przebywają na miejscu. Jest też 
możliwość przebywania z opiekunem, bo często ci chorzy 
nie lubią się rozstawać z  najbliższymi, chociaż ich nie roz-
poznają. To pozytywny, dolnośląski przykład, ale to kropla 
w morzu potrzeb…

M.S.: Poruszył Pan ważny wątek ośrodka w  Ścinawie. 
Fundacja Alzheimerowska przy ul. Pasteura 4 we Wro-
cławiu pomaga zarówno chorym, jak i rodzinom, ale też 
lekarzom, bo tu ważnym elementem działań są precy-
zyjne informacje.
B.P.: Co prawda pandemia ostatnio trochę nam pokrzy-
żowała plany, ale organizujemy tam regularnie spotkania 
z  opiekunami chorych – 2-3 razy do roku. Zapoznajemy 
ich tam z  rozmaitymi problemami, z  którymi mogą mieć 
do czynienia w trakcie przebiegu choroby. Dotyczy to od-
powiedniego żywienia, zagadnień prawnych związanych 
z tym, jak sobie poradzić, gdy chory zawczasu nie pozała-
twiał swoich spraw pod względem prawnym i teraz trzeba 
to wszystko wyprostować. Ci opiekunowie zawsze chętnie 
się tam pojawiali, bo po pierwsze to była dla nich odskocz-

nia od codzienności, ale dzielili się swoimi doświadczeniami 
i spostrzeżeniami z innymi opiekunami. To jest też taka plat-
forma dyskusyjna bardzo ułatwiająca przekazanie różnych 
ważnych informacji i  doświadczeń. Poza tym Fundacja Al-
zheimerowska wspiera ten ośrodek i  ma jeszcze w  swoim 
statucie finansowania badań naukowych – z  tych pienię-
dzy zostały sfinalizowane dwie prace doktorskie związane 
z chorobą Alzheimera. 

M.S.: Ścinawski ośrodek, dodajmy, jest w  tym wzglę-
dzie dolnośląską perłą. 
B.P.: To jest w  ogóle jedno z  nielicznych takich miejsc – 
wszyscy nam zazdroszczą, że taki ośrodek w ogóle powstał, 
bo to było novum w skali ogólnopolskiej. Tam jest 70 miejsc, 
część hotelowa, część szkoleniowa dla studentów. Służy 
wolontariuszom i  pozwala im zapoznać się z  problemami, 
z którymi będą się stykali już jako lekarze, a – niestety – ten 
problem będzie narastał w najbliższych latach. Przewiduje 
się, że w 2050 roku w Polsce będziemy mieli około miliona 
osób chorych. 

M.S.: Na koniec naszej rozmowy: co Pana zdaniem dzi-
siaj najbardziej utrudnia skuteczne radzenie sobie 
z chorobą Alzheimera?
B.P.: Przede wszystkim brak możliwości opieki nad chorym 
– o  tym już mówiliśmy. Dobrze, jeśli współmałżonek jest 
w miarę sprawny, bo wtedy jakoś sobie jeszcze oboje radzą. 
Poza tym koszty leczenia rosną z  każdym rokiem trwania 
choroby – z takich polskich badań wynika, że o ile w począt-
kowej fazie to jest ok.100-200 złotych miesięcznie, do kilku-
set złotych po kilku latach i nawet kilku tysięcy w fazie koń-
cowej! Skąd brać takie pieniądze?! Bliscy chorych nie mają 
właściwie znikąd żadnego wsparcia. A ono jest konieczne! 
Apelowaliśmy o pomoc zarówno do urzędu wojewody, jak 
i  marszałkowskiego, ale to się kończy na deklaracjach, że 
owszem, pomoc będzie kiedyś, a  potem zostajemy sami 
i odbijamy się od ściany…

M.S.: Naszą rozmową będą czytali lekarze, a wspomniał 
Pan o  roli swoich kolegów z  POZ-ów, frontowców nie-
jako, bo to oni pierwsi mają do czynienia z tą chorobą, 
to oni najlepiej znają swoich pacjentów. Co można by 
zmienić w ich pracy, byśmy łatwiej i szybciej wychwyty-
wali przypadki choroby Alzheimera?
B.P.: Im wcześnie wprowadzimy leczenie, tym jego efekty 
będą lepsze – to oczywiste. Do lekarzy rodzinnych chciał-
bym przede wszystkim zaapelować o  czujność – żeby nie 
bagatelizowali zgłaszanych zwykle przez rodzinę pacjenta 
zaburzeń jego pamięci. Bo fizjologiczny proces starzenia 
zupełnie inaczej wygląda – w  tym przypadku zaburzenia 
pamięci są stosunkowo łagodne, nie postępują szybko, 
nie zdarzają się sytuacje, gdy chory chowa gdzieś ważne 
dokumenty, czy wkłada oszczędności do lodówki czy do 
pralki. Ważne, by wyczulić się na wywiad, na informacje 
przekazywane przez opiekuna, który przychodzi z pacjen-
tem i żeby odpowiednio tego pacjenta od razu pokierować. 
Rozumiem, że jeżeli chodzi o diagnostykę, możliwości leka-
rza rodzinnego nie są zbyt duże, ale niektóre wspomniane 
przeze mnie badania (dotyczące tarczycy czy witaminy B12) 
czy MMSE, można wykonać. Badań obrazowych lekarz ro-
dzinny nie zleci, chyba że rodzina wykona je komercyjnie, 
co znacznie przyspieszy rozpoznanie choroby i wdrożenie 
leczenia spowalniającego tempo zaburzeń pamięci. 
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Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że zbio-
rowość osób powyżej 65 lat w  Polsce do 2050 r. 
wzrośnie o  5,4 mln. Ogólnoświatowa tendencja 
do zwiększania się populacji osób starszych zwana 
„srebrnym tsunami” wiąże się z nowymi wyzwania-
mi medycznymi, również w dziedzinie stomatologii. 
Profilaktyką, leczeniem oraz rehabilitacją pacjentów 
złotego wieku zajmuje się gerostomatologia. O  jej 
specyfice, aktualnych bolączkach i  perspektywach 
na przyszłość opowiada prof. dr hab. n. med. Małgo-
rzata Radwan-Oczko.

Aleksandra Szołtys: Kim są pacjenci gerostomatologii?
Prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko: Gerostomatolo-
gia lub gerodontologia zajmuje się leczeniem osób w wieku 
starszym. Światowa Organizacja Zdrowia opisuje trzy okre-
sy starości: starość wczesną (wiek 60-74 lata), starość późną 
(wiek 75 do 89 lat) oraz długowieczność (powyżej 90 lat). 
Przedmiot gerostomatologia został wprowadzony do pro-
gramu nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym na 
V roku, i na podstawie już posiadanej przez studentów wie-
dzy na temat procesów fizjologicznych i patologicznych, sku-
pia wiedzę dotyczącą oceny, profilaktyki i diagnostyki stanu 
narządu żucia u  osób starszych oraz planowania zabiegów 
leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Starzenie się organizmu jest procesem fizjologicznym, na 
który wpływ mają uwarunkowania genetyczne, biologicz-
ne, środowiskowe. Osoby, które można przydzielić zgodnie 
z wiekiem do poszczególnych okresów starości, nie stanowią 
grup jednorodnych pod względem sprawności psychicznej, 
fizycznej, aktywności i  postawy społecznej, stanu zdrowia 
ogólnego i  oczywiście stanu układu stomatognatycznego. 
W związku z tym osoby te mogą wykazywać inne zaintereso-
wanie własnym zdrowiem, wyglądem, otwartością na opiekę 
zdrowotną, mogą mieć odmienne oczekiwania lub obawy 
związane z leczeniem i jego efektami.

Gerostomatologia  
ma przed sobą  
szerokie pole do działania  
i powinna zostać  
również dostrzeżona  
przez lekarzy geriatrów,  
gdyż zdrowie jamy ustnej  
i całego układu  
stomatognatycznego  
jest elementem zdrowia  
ogólnego i jakości życia.

prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko

Kierownik Katedry i Zakładu Patologii Jamy Ustnej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w latach  
2008-2016 prodziekan ds. naukowych, a w kolejnej  
kadencji (2016-2020) dziekan Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego UM we Wrocławiu. Wieloletni 

nauczyciel akademicki, który w swoim dorobku na-
ukowym posiada blisko 200 publikacji. Specjalistka I st. z zakresu stomatologii ogól-
nej oraz II st. ze stomatologii zachowawczej i periodontologii.

▶ PROF. DR HAB.   
MAŁGORZATA RADWAN-OCZKO

Rozmawia 
Aleksandra Szołtys

Jesień życia 
a możliwości  
stomatologiczne
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A.Sz.: Jakie są podstawowe aspekty różnicujące gerosto-
matologię od stomatologii ogólnej?
M.R.-O.: Aktualnie leczenie stomatologiczne jest postrzegane 
jako działanie wielospecjalistyczne z  zastosowaniem najnow-
szych dostępnych metod. Istotna jest współpraca wielu specjali-
stów, np. protetyka, chirurga, periodontologa, specjalisty stoma-
tologii zachowawczej, ortodonty. Najlepsze efekty zdrowotne 
i estetyczne zapewnia wprowadzenie leczenia wieloprofilowego 
opartego na współpracy w ramach stomatologii zintegrowanej. 
Gerostomatologia powinna bazować na tych samych zasadach. 
Aspektami różnicującymi mogą być ograniczenia w zastosowa-
niu niektórych metod leczniczych oraz problemy w jamie ustnej 
związane z  fizjologią wieku podeszłego. Wskazać można m.in. 
choroby ogólne, efekty uboczne przyjmowanych leków, obec-
ność zmian związanych z długotrwałym użytkowaniem protez 
czy inne zaburzenia psychosomatyczne.

U osób w sile wieku mogą występować obawy o sposób i efek-
ty leczenia lub możliwe powikłania, w związku z czym seniorzy 
wymagają indywidualnego podejścia, szerszego opisania i wy-
tłumaczenia problemu zdrowotnego lub sposobu leczenia. 

Kolejnym bardzo istotnym aspektem powinna być możli-
wość współpracy z lekarzem prowadzącym leczenie schorzeń 
ogólnych, które mogą mieć wpływ na stan jamy ustnej.

A.Sz.: Wyzwania demograficzne stojące przed systemem 
opieki stomatologicznej w Polsce wymagają nie tylko wdro-
żenia programów edukacyjno-profilaktycznych skierowa-
nych do seniorów, ale przede wszystkim zwiększenia liczby 
refundowanych metod i  zabiegów. Status materialny osób 
starszych, nierzadko sytuacja rodzinna, uniemożliwiają im 
podjęcie leczenia. Jakie są główne zabiegi, które powinny 
znajdować się w koszyku świadczeń opieki zdrowotnej?
M.R.-O.: Tak, struktura wieku społeczeństwa ulega pozytywnej 
zmianie. Z  roku na rok wydłuża się przeciętna długość życia, 
która według danych GUS-u  w  2019 roku dla kobiet wynosi-
ła 81,8 lat i dla mężczyzn 74,1 lat i wydłużyła się odpowiednio 
o 0,1 i 0,3 roku w stosunku do średniej z roku 2018. W 2018 roku 
liczba osób w wieku lat 60 i więcej wynosiła 9,39 miliona, co sta-
nowi prawie jedną czwartą populacji naszego kraju. Najpraw-
dopodobniej liczba ta będzie wzrastała. Pacjenci starsi będą 
potrzebowali pomocy w przypadku problemów chorobowych, 
ale również kontaktu z lekarzem w celach profilaktyki, poprawy 
wyglądu, estetyki i  samopoczucia. Seniorzy będą dłużej czuli 
się młodzi zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Będą mieli ocze-
kiwania związane z utrzymaniem jakości życia na tym samym 
poziomie, a – jak wiadomo – jakość życia wiąże się również ze 
stanem zdrowia jamy ustnej, ponieważ często określamy ten 
stan jako „lustro”, czyli odbicie stanu zdrowia ogólnego. Wia-
domo, że potrzeby profilaktyczno-lecznicze ludzi starszych są 
ogromne, a możliwości kompleksowego leczenia bezpłatnego 
coraz mniejsze. Właśnie w związku z częstymi ograniczeniami 
materialnymi zakres leczenia stomatologicznego osób po 60. 
roku życia finansowanego przez państwo powinien zostać roz-
szerzony, dając możliwości przeprowadzenia rehabilitacji na-
rządu żucia, leczenia endodontycznego jeszcze zachowanych 
zębów własnych, które zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, 
częstszych wizyt kontrolnych wraz z  zabiegami higienizacji. 
Może to przynieść wymierne korzyści związane z aktywnością 
społeczną, jak również przyczynić się do ograniczenia powikłań 
ogólnoustrojowych związanych z obecnością zębopochodne-
go stanu zapalnego, choroby przyzębia, która, jak wiemy, jest 
czynnikiem ryzyka cukrzycy i chorób naczyniowo-sercowych.

Ważnym aspektem jest odbudowa brakujących zębów i stref 
podparcia, co sprzyja możliwościom prawidłowego odżywia-

nia i nierezygnowania z pokarmów twardych, jakimi są świeże, 
nieprzetworzone owoce i  warzywa. Wiąże się to z  dostarcza-
niem organizmowi osoby starszej prawidłowych ilości potrzeb-
nych witamin i mikroelementów. Spożywanie pokarmów twar-
dych wpływa również na poprawę higieny jamy ustnej poprzez 
oczyszczanie mechaniczne, a  także zmniejszenie zalegania 
pokarmu miękkiego papkowatego związanego z dietą miękką.

A.Sz.: U pacjentów po 65. r.ż. bardzo często występuje poli-
patologia, której nieuniknioną konsekwencją jest wielole-
kowość. Jaki wpływ na stan jamy ustnej osób starszych ma 
współistnienie kilku jednostek chorobowych?
M.R.-O.: Wielochorobowość jest częstym problemem u  osób 
starszych. Oprócz stosowanej wtedy politerapii możemy spo-
tkać się z polipragmazją, czyli przyjmowaniem przez pacjenta 
wielu leków, w tym także preparatów dostępnych bez recepty, 
które mogą wchodzić w interakcje niekorzystne z lekami pod-
stawowymi. Zmiany w  jamie ustnej jako objawy reakcji pole-
kowych mogą być częste i sprawiać duże problemy. Do najczę-
ściej występujących powikłań należą: objawy suchości jamy 
ustnej powodowane przez bardzo wiele leków stosowanych 
szeroko w  leczeniu najczęstszych chorób ogólnych, zaburze-
nia smaku, zmiany o charakterze nadżerek, owrzodzeń, obrzęki 
i zmiany przerostowe dziąseł. Ponadto skutkami niepożądany-
mi stosowanych leków może być upośledzenie – redukcja od-
czuwania smaku (hypogeusia) lub nawet zaburzenia w odczu-
waniu smaku (dysgeusia), dokonujące się poprzez ingerencję 
w skład chemiczny śliny i szybkość jej wydzielania lub poprzez 
wpływ na funkcje receptorów smaku i przekaz sygnału. Czasa-
mi te objawy są niestety diagnozowane i  leczone miejscowo, 
w  sposób pogarszający stan kliniczny błony śluzowej jamy 
ustnej. Dlatego tak ważnym jest przeprowadzenie dokładnego 
wywiadu, także ogólnolekarskiego, co może pomóc w ustale-
niu przyczyny problemu lub zasugerować właśnie takie powią-
zanie. Bardzo częstym powikłaniem jest suchość jamy ustnej 
będąca efektem ubocznym leczenia chorób ogólnych. Stwarza 
ona problemy również w  czasie leczenia stomatologicznego 
– zachowawczego czy protetycznego. Jest też częstym obja-
wem, z  powodu którego pacjenci poszukują naszej pomocy, 
gdyż obniża to ich komfort życia, utrudnia przyjmowanie po-
karmów, może utrudniać wymowę, przerywa i zaburza sen.

A.Sz.: Z  jakimi specjalistami należy współpracować w  celu za-
planowania kompleksowego leczenia gerostomatologicznego?
M.R.-O.: Tak jak wspomniałam wcześniej, leczenie gerosto-
matologiczne powinno być oparte na zasadach leczenia zin-
tegrowanego polegającego na współpracy we wszystkich 
koniecznych działaniach specjalistycznych, zarówno z  za-
kresu leczenia stomatologicznego, jak i ogólnego. Ponadto 
prawidłowa ocena stanu funkcjonalnego pacjenta starszego 
powinna opierać się na kompleksowej ocenie geriatrycznej, 
nie tylko gerostomatologicznej. Ze względu na występujące 
u osób starszych stany lękowe, depresyjne, objawy nerwicy 
lub hipochondrii istotnym aspektem gerostomatologii jest 
współpraca z psychologiem lub psychiatrą. Nie zawsze jest 
to możliwe ze względu na duży opór, czasem lęk, brak zro-
zumienia i akceptacji ze strony pacjentów.

A.Sz.: Studenci stomatologii mogą obawiać się leczenia 
osób starszych ze względu na występujące u nich schorzenia 
ogólnoustrojowe. Jak przekazać adeptom stomatologii wie-
dzę dot. leczenia seniorów z chorobami współistniejącymi?
M.R.-O.: Sądzę, że w  tym zakresie obawy studentów nie sta-
nowią żadnego problemu, ponieważ absolwenci kierunku 
lekarsko-dentystycznego w  czasie studiów uzyskują bardzo  
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rozległą wiedzę ogólnomedyczną dotyczącą diagnostyki, obja-
wów klinicznych oraz leczenia chorób ogólnoustrojowych. Co 
więcej, wiedza ta dotyczy również zmian, które mogą pojawiać 
się w jamie ustnej jako objaw, np. chorób skóry, chorób o pod-
łożu immunologicznym, chorób krwi, niedoborów pokarmo-
wych czy przyjmowanych leków. Konieczność współpracy 
z lekarzem ogólnym lub specjalistą w danej dziedzinie w celu 
przygotowania pacjenta do usunięcia zęba, przeprowadzenia 
zabiegu chirurgicznego w zakresie jamy ustnej lub konsultacji 
z  powodu zaobserwowanych zmian, przekazujemy naszym 
studentom w  powiązaniu z  każdym specjalistycznym lecze-
niem stomatologicznym.

A.Sz.: Wraz z  wiekiem potrzeby stomatologiczne rosną, 
podczas gdy dostęp do usług dentystycznych zostaje ogra-
niczony, np. przez obniżoną sprawność ruchową. Często 
osoby starsze nie są w  stanie korzystać ze stacjonarnej 
opieki stomatologicznej. Czy w związku z tym można spo-
dziewać się rozwoju mobilnych usług dentystycznych przy 
użyciu przenośnych urządzeń?
M.R.-O.: Jest to na pewno zakres działań medycznych, który 
będzie nie tylko coraz bardziej aktualny, ale przede wszystkim 
potrzebny. Oczywiście wiele prowadzonych działań w ramach 
leczenia wymaga zastosowania bardzo specjalistycznego 
oprzyrządowania, np. do leczenia ubytków próchnicy, skalin-
gu, leczenia protetycznego, leczenia chirurgicznego. Przeno-
śne urządzenia nie mogłyby być wyposażone w  te wszystkie 
elementy. Niemniej jednak w przypadkach niewymagających 
takich zabiegów lekarz dentysta mógłby być mobilny, wykonu-
jąc prostą ekstrakcję rozchwianego zęba, przeprowadzając ba-
danie pacjenta, oceniając stan jamy ustnej i wskazując zakres 
koniecznych działań profilaktyczno-leczniczych.

A.Sz.: W 2018 roku w Warszawie powołano do życia Polskie 
Towarzystwo Stomatologii Geriatrycznej, co daje nadzieję, 
że problemy narządu żucia osób starszych staną się bar-
dziej zauważalne, zarówno przez samych zainteresowa-
nych, jak i  środowiska medyczne. Jak, zdaniem Pani Pro-
fesor, na przestrzeni najbliższych lat będzie rozwijała się 
gerostomatologia?
M.R.-O.: Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta ani jedno-
znaczna. Dużo zależy właśnie od możliwości finansowych sa-
mych pacjentów lub rozszerzenia zakresu świadczeń refundo-
wanej opieki zdrowotnej. Być może rozwiązaniem na przyszłość 
byłoby utworzenie specjalizacji z zakresu gerostomatologii, nie 
jako całkiem nowej, ale rozszerzającej – uzupełniającej umie-
jętności posiadane przez specjalistę z innego zakresu, np. pro-
tetyki, chirurgii stomatologicznej czy periodontologii. Innym 
rozwiązaniem mogłoby być utworzenie wielospecjalistycznych 
gabinetów gerostomatologicznych i zatrudnienie w nich leka-
rzy posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności dla po-
stępowania w ramach pełnej integracji działań profilaktyczno-
leczniczych u pacjentów starszych. Jednak biorąc pod uwagę 
fizjologiczne aspekty starzenia się organizmu z  równoległym 
wpływem innych uwarunkowań: kulturowych, społecznych, 
socjalnych, ekonomicznych oraz zdrowotnych, które zarówno 
w  zakresie układu stomatognatycznego, jak i  schorzeń ogól-
nych można modyfikować, gerostomatologia ma przed sobą 
szerokie pole do działania i powinna zostać również dostrzeżo-
na przez lekarzy geriatrów, gdyż zdrowie jamy ustnej i całego 
układu stomatognatycznego jest elementem zdrowia ogólne-
go i jakości życia. Powołanie Towarzystwa Stomatologii Geria-
trycznej to kierunek i  sposób realizacji działań zmierzających 
do zainteresowania gerostomatologią zarówno pacjentów, jak 
i środowiska medyczne. 

Wałbrzych, dnia 06.06.2020

Podziękowanie
Dla

Lekarzy Delegatury Wałbrzyskiej
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

w szczególności
Dla Pani Doktor

Doroty Radziszewskiej
Za kolejną bezinteresowną zbiórkę odzieży

i przekazanie jej dla pacjentów Oddziału
Psychiatrycznego w Wałbrzychu

 
DZIĘKUJEMY

Wdzięczny Personel
oraz Pacjenci

Oddziału Psychiatrycznego
w Wałbrzychu

Żadne słowa nie są w  stanie wyrazić mojej wdzięczno-
ści za okazane serce, wrażliwość, zrozumienie, troskliwą 
opiekę i przywrócenie mnie do zdrowia. Za danie mi szan-
sy na nowe życie dziękuję po stokroć: dr. Ryszardowi  
Kępie, ordynatorowi dr. Tomaszowi Bojarowskiemu, 
dr Violetcie Duży, Bogusławie Patrzałek, dr. Zbignie-
wowi Malinowskiemu oraz wszystkim lekarzom i perso-
nelowi Oddziału Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. 

Andrzej Dziupiński

Najserdeczniejsze podziękowania dla p. Doktor Marty 
Estreicher oraz personelu Oddziału Neurologicznego 
Szpitala w  Kłodzku za profesjonalną pomoc, wsparcie, 
wrażliwość i wyjątkowe zaangażowanie w leczenie i opie-
kę mojego taty Macieja Borkowskiego składa z wdzięcz-
nością córka Marzena Hawro.

Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/flowers-1335636/callumramsay

Podziękowania
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PANDEMIA COVID-19

Tekst Mariusz Kielar

Systemy ochrony zdrowia  
na froncie epidemii:  

BEZPARDONOWA PRÓBA SIŁ

Globalna pandemia koronawirusa zaskakująco szybko 
i boleśnie uzmysłowiła nam wszystkim, jak cenną rzeczą 

jest posiadanie sprawnie zorganizowanego, skutecznego 
oraz dobrze finansowanego systemu opieki zdrowotnej. 
W tym trudnym czasie zrozumieliśmy jednak coś jeszcze: 
nawet w takim systemie nasz wirusowy przeciwnik wciąż 
może umacniać swoją przewagę. Niestety wygląda na to, 

że tak właśnie się dzieje. 

Takie właśnie zestawienie porównawcze jest publikowane corocznie w zbiorczym 
raporcie tzw. konsumenckiego indeksu zdrowia (ang. Euro Health Consumer Index, 

EHCI). Gdy weźmiemy pod uwagę pierwszą dziesiątkę państw z ostatniej edycji raportu 
i porównamy ich skuteczność w radzeniu sobie z wyzwaniem pandemii w oparciu 
o szczegółowe statystyki międzynarodowych organizacji skupiających ekspertów 

z całego świata, łatwo zauważyć, że jedynie pojedyncze kraje zaliczyć można do grupy 
„zwycięzców” nad koronawirusem – palmę pierwszeństwa dzierży tu Norwegia.
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Lawina decyzji
Uderzenie nowej choroby epidemicznej i  jej szybkie roz-
przestrzenianie się w  naszym kraju uruchomiło lawinę de-
cyzji i  działań realizowanych w  sytuacji nadzwyczajnej na 
niespotykaną jak dotąd skalę. Od momentu pojawienia się 
pierwszych zachorowań w Polsce konieczna była szybka ada-
ptacja modelu wczesnego reagowania do nowych reguł gry 
narzuconych przez nieznany wcześniej patogen. Relatyw-
nie wcześnie podjęte działania wprowadzające obostrzenia 
w zakresie izolacji społecznej, ograniczenia w przemieszcza-
niu się oraz wykonywaniu określonych rodzajów działalno-
ści gospodarczej pozwoliły w  początkowym okresie nieco 
wyhamować transmisję koronawirusa i „kupić czas” – przede 
wszystkim dla przeciążonych placówek opieki zdrowotnej, 
które dzięki temu mogły lepiej przygotować się do wdroże-
nia niezbędnych procedur, łącznie z zabezpieczeniem dodat-
kowych środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej 
dla personelu medycznego. 

Pozorny paradoks
Nie zmienia to jednak szerszego obrazu niskiej skuteczno-
ści krajowego systemu ochrony zdrowia jako całości – to 
właśnie ten czynnik w  dużej mierze zdecydował o  wpro-
wadzeniu w  skali całego kraju restrykcji społecznych i  go-
spodarczych. Zdaniem ekspertów taka sytuacja nie jest 
bezpośrednio wynikiem niższego od średniej krajów OECD 
poziomu finansowania polskiej opieki zdrowotnej. Ten 
pozorny paradoks wynika bowiem z  braku systemowego 
powiązania wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, który 
notabene nastąpił na przestrzeni ostatniej dekady, z  ocze-
kiwaną poprawą skuteczności i dostępności do świadczeń 
zdrowotnych. Konsekwencje tej sprzeczności wbudowanej 
w  strukturę organizacji systemu, jak można było się spo-
dziewać, nie pomogły polskiej opiece zdrowotnej stanąć 
na wysokości zadania w tak szczególnej, wymagającej i nie-
przewidzianej sytuacji kryzysowej.

Z drugiej strony trzeba zauważyć, że w tej grze nie ma wy-
granych. Nawet amerykański system ochrony zdrowia, zasila-
ny największymi strumieniami finansowania na świecie, nie 
był w stanie zmierzyć się z nowym zagrożeniem na tyle sku-
tecznie, by dać budujący przykład innym krajom świata. Skala 
zagrożenia związana z epidemią koronawirusa i rzeczywistość 
pełna niespotykanych wcześniej wyzwań przerosła możliwo-
ści opieki zdrowotnej największego światowego mocarstwa. 
Może zatem wiodące, europejskie systemy ochrony zdrowia 
radzą sobie lepiej z pandemią? 

COVID-19 a rankingowa sprawność 
systemów ochrony zdrowia
Niestety uczciwa odpowiedź na takie pytanie nie pozosta-
wia złudzeń: wirus coraz mocniej okopuje się na naszym 
kontynencie, niewiele robiąc sobie z  pozycji danego kra-
ju w  międzynarodowych rankingach sprawności ochrony 
zdrowia. Wystarczy zestawić ze sobą coroczne pozycje po-
szczególnych krajów, które od co najmniej kilkunastu lat 
plasowały się w  ścisłej czołówce takich rankingów, z  ich 
obecną sytuacją epidemiczną związaną z  COVID-19. Dość 
łatwo zauważyć można wyraźną prawidłowość: skutecz-
ność państwa w radzeniu sobie z pandemią nie do końca 
jest zależna od rankingowej sprawności systemu ochrony 
zdrowia. Wskazują na to przykłady krajów znajdujących się 
od lat w  ścisłej czołówce rankingu efektywności europej-
skiej ochrony zdrowia. 

Takie właśnie zestawienie porównawcze jest publikowane 
corocznie w  zbiorczym raporcie tzw. konsumenckiego in-
deksu zdrowia (ang. Euro Health Consumer Index, EHCI). Gdy 
weźmiemy pod uwagę pierwszą dziesiątkę państw z  ostat-
niej edycji raportu i porównamy ich skuteczność w radzeniu 
sobie z wyzwaniem pandemii w oparciu o szczegółowe sta-
tystyki międzynarodowych organizacji skupiających eksper-
tów z całego świata, łatwo zauważyć, że jedynie pojedyncze 
kraje zaliczyć można do grupy „zwycięzców” nad koronawi-
rusem – palmę pierwszeństwa dzierży tu Norwegia. Jedno-
cześnie Szwajcaria, Holandia, Dania, i  Belgia, podobnie jak 
Austria, Luksemburg i  Islandia, to kraje, które jak na razie 
wydają się zmierzać we właściwym kierunku w walce z pan-
demią. Z  kolei Finlandia i  Szwecja próbują budować „obóz 
niepokornych”, wyłamując się tym samym z szeregu innych 
państw europejskich. 

Co ciekawe, w  kategorii skuteczności walki z  pandemią 
prym wiodą państwa europejskie takie jak Słowacja, Estonia, 
Chorwacja czy Grecja, których systemy ochrony zdrowia naj-
częściej wcale nie zajmują wysokich lokat we wspomnianych 
rankingach. Sporą dynamiką rozwoju pandemii i  metod jej 
zwalczania charakteryzują się kraje znajdujące się mniej wię-
cej w środku wspomnianego rankingu – np. Włochy, Hiszpa-
nia, Francja – które otrzymały ciężkie „uderzenie” ze strony 
przeciwnika, mierząc się ze znacznymi falami zgonów spo-
wodowanych COVID-19. Interesujący pod tym względem 
może być przykład Niemiec – kraju, w którym mimo począt-
kowej znacznej fali zakażeń, udało się konsekwentnie utrzy-
mać w ryzach liczbę zgonów oraz – co równie istotne – re-
alną nadwyżkę łóżek intensywnej terapii w  odniesieniu do 
potrzeb krajowych. 

Zmiana układu sił
Jak można zauważyć, funkcjonowanie każdego systemu 
opieki zdrowotnej w  sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia 
epidemicznego, jakim jest obecna pandemia koronawirusa, 
może całkowicie zmienić dotychczasowy układ sił i środków 
decydujących o  potencjale skutecznej, systemowej walki 
z zagrożeniem. Żaden system opieki zdrowotnej nie jest przy 
tym samotną wyspą – jeśli dodać do tego recesyjne realia 
i prognozy gospodarcze, wciąż pogłębiające się nierówności 
w sektorze zdrowia, m.in. w dostępie do świadczeń zdrowot-
nych i  globalną niepewność co do możliwych scenariuszy 
rozwoju pandemii, pozostaje doskonalenie w  jeszcze lep-
szym przygotowaniu się na nieznane. Co zawsze jest cenne, 
nigdy nie pójdzie na marne.   

Piśmiennictwo u autora

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Collegium Medicum (Zakład Promocji 
Zdrowia i e-Zdrowia IZP UJ CM), pasjonat no-
woczesnych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w opiece zdrowotnej, dziennikarz 
medyczny, muzyk

▶ MARIUSZ KIELAR
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Trwająca pandemia COVID-19 odciska swe 
piętno na współczesnym świecie – wpływa na 
gospodarkę, politykę, kulturę, systemy opie-
ki zdrowotnej itp. Wszystko to stanowi skalę 
makro. W skali mikro zaś pandemia dotyka 
każdego z nas, zmuszając do zmiany nawy-
ków, sposobu pracy, procedur. Oddziałuje na 
naszą psychikę, będąc źródłem stresu, powo-
dując stany lękowe czy zespoły depresyjne. 
Wymienione czynniki – w tym konieczność 
zachowania dystansu społecznego i kwaran-
tanny – stały się nie lada wzywaniem także 
dla relacji pomiędzy ludźmi. 

Zapewne docierają do Państwa opowieści o wzajemnych roz-
czarowaniach, konfliktach, a nawet o rozpadach związków. 
W  mediach pojawiają się informacje o  wzroście zjawiska 

przemocy domowej. Zdarzają się jednak także sytuacje pozytyw-
ne – niektórzy angażują się w nowe relacje, a te, które już istnieją, 
zyskują na sile dzięki wzajemnej trosce, bezinteresownej pomocy 
sąsiedzkiej, współpracy, zacieśnieniu więzi rodzinnych...
Ta różnorodność zdarzeń skłania do odpowiedzi na pytania, 
czym są relacje, dlaczego ulegają zmianom, jak można na nie 
wpływać, jak je wzmacniać?

Zacznijmy od tego, czym są relacje
Psychologowie określają relacje interpersonalne jako związki 
między ludźmi, których istotę stanowią wzajemne interakcje 
w zakresie czterech obszarów:
•	wzajemne zrozumienie i poznawanie się,
•	tworzenie klimatu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania,
•	wywieranie wpływu i pomaganie,
•	rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Dobre relacje to te, z których satysfakcję czerpią obie strony, 
obie strony realizują swoje cele, wspierają się, dochodzą do 
porozumienia nawet obliczu sytuacji trudnych, potrafią akcep-
tować odmienność poglądów. Odwołując się do tak definio-
wanych relacji, już na pierwszy rzut oka widać, że pandemia 
jest dla nich zarówno szansą, jak i wielkim zagrożeniem.  

Dla części z nas okres kwarantanny to szansa na jeszcze lepsze 
poznanie się i wzajemne zrozumienie, dla innych czas ujawniania 
prawdziwej natury („ja jej takiej nie znałem”; „mój mąż to napraw-
dę zupełnie inna osoba”). Jedni dbają o wspólne bezpieczeństwo, 
pogłębiając wzajemne zaufanie, inni koncentrują się wyłącznie na 
sobie – na swoich potrzebach, lękach, frustracjach. Niektórzy po-
magają sobie i wspierają się, inni manipulują, wykorzystując czas 
pandemii do realizacji własnych celów. Dla części z  nas to okres 
dyskusji i wymiany poglądów, snucia planów, na które wcześniej 
brakowało czasu, dla innych wywieranie presji, kłótnie i konflikty. 

Lekarz laryngolog i  psycholog. Absolwent AM we Wrocła-
wiu oraz Uniwersytetu SWPS. Posiada wieloletni staż pracy 
w  szpitalu i  przychodni oraz w branży farmaceutycznej, 
gdzie m.in. zarządzał działem HR i  działem szkoleń. Autor 
wielu programów szkoleniowych z  zakresu szeroko pojętych 
umiejętności psychologicznych. Od 5 lat prowadzi cieszące się 
zainteresowaniem szkolenia w  Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej 
(Wywieranie wpływu na zachowania i  postawy pacjentów, Le-
karz asertywny..., Analiza transakcyjna na co dzień..., Wypalenie 
zawodowe, Psychologia pacjenta...).

w dobie pandemii

Tekst Dariusz Delikat

Relacje 

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia efek-
tów pozytywnych dotyczyło związków opartych na 
trzech filarach: zainteresowaniu, sympatii i zobowią-
zaniu (namiętności, intymności i zobowiązaniu).

LEK. DARIUSZ DELIKAT
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Jeśli w naszych relacjach dominować będzie dyskusja i otwar-
ta wymiana poglądów, śmiałe mówienie o swoich potrzebach, 
troska o  wspólne bezpieczeństwo, wzajemne wspieranie się 
w  rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, zapewne 
nasz związek ma szanse wzrastać. Jeśli jednak będziemy sku-
piać się wyłącznie na sobie, wynik „pandemicznej próby”, jakiej 
poddawane są nasze związki, będzie negatywny. 

Determinanty różnorodności
Poza szczególnymi praktycznymi cechami sytuacji danej pary 
– mieszkanie, niezależność finansowa, stan zdrowia, praca – waż-
nym czynnikiem jest czas trwania danego związku. Truizmem 
jest stwierdzenie: nic nie jest wieczne, (albo lepiej) wszystko ule-
ga zmianom. Te słowa dotyczą także jakości naszych relacji.

Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy związku 
miłosnego. Tym problemem zajmował się przez lata amerykań-
ski psycholog Robert Sternberg, który jest autorem trójskładni-
kowej teorii miłości (A Triangular Theory of Love). W ramach tej 
koncepcji miłość rozumiana jest jako stan składający się z trzech 
podstawowych elementów: namiętności – obejmującej emocje 
i  popędy prowadzące do romansu; intymności – rozumianej 
jako uczucie ciepła, bliskości, zrozumienia oraz decyzji/zobo-
wiązania – na którą składa się poczucie odpowiedzialności za 
drugą osobę, gotowość do podejmowania wspólnych decyzji 
i  zobowiązań. Poszczególne elementy występują zazwyczaj 
w pewnej chronologii. Pierwsza pojawia się namiętność, następ-
nie rozwija się intymność, a jako trzecie powstaje zobowiązanie. 
Natężenie i czas trwania poszczególnych składowych jest różny. 
Najintensywniej przeżywana jest namiętność, ale jej natężenie 
stosunkowo szybko maleje. Intymność charakteryzuje powolny 
wzrost i jednocześnie powolny spadek. Najmniej „energetyczne” 
jest zobowiązanie, ale jeśli powstanie, potrafi trwać bardzo dłu-
go, często całe życie. Ponieważ składowe nakładają się na siebie, 
współdziałają ze sobą i  zmieniają się w  czasie, można powie-
dzieć, że istnieje kilka odmian miłości.

W miarę upływu czasu, wraz ze wzajemnym poznawaniem się 
i  pogłębianiem relacji, związek krzepnie i  może przerodzić się 
w miłość romantyczną, charakteryzującą się uczuciem namiętno-
ści i  intymności, czy nawet w miłość doskonałą, rozumianą jako 
harmonijny związek wszystkich trzech składników. Jednym z ro-
dzajów miłości przytaczanych przez Sternberga jest miłość bra-
terska. Termin ten oznacza miłość opartą tylko na intymności i za-
angażowaniu, bez elementu namiętności. Jeśli ten temat Państwa 
zainteresował, zachęcam do sięgnięcia po książkę prof. Bogdana 
Wojciszke pt. „Psychologia miłości”. A  jak trójskładnikowa teoria 
miłości ma się do naszych „codziennych” czy zawodowych relacji? 
Choć trudno podejrzewać, by aż tak duży poziom emocji pojawiał 
się w tych związkach, to warto wskazać pewne podobieństwa. 

Początek każdego związku – to etap, nazwijmy go, zainte-
resowania. Poziom wzajemnych emocji jest spory, obie strony 
zaczynają się wzajemnie poznawać i współpracować. Jeśli tylko 
wykażą chociaż minimum dobrej woli, w miarę upływu czasu 
zacznie wytwarzać się pomiędzy nimi głębszy poziom relacji 
i  bliskości, a  więc coś, co możemy nazwać sympatią. Każde 
kolejne spotkanie umacnia związek, tworząc wzajemne zobo-
wiązania. Podobnie jak pomiędzy bliskimi sobie partnerami, 
najbardziej wartościowy i  satysfakcjonujący związek będzie 
miał miejsce wtedy, kiedy obecne będą w nim wszystkie trzy 
elementy: zainteresowanie, sympatia i zobowiązanie. 

Jak widać, pandemia mogła nas zastać na różnych etapach 
naszych związków z innymi. W efekcie jej oddziaływanie na re-
lacje mogło być bardzo różne.

Pary na początkowych etapach swojego związku musiały 
przejść przyspieszony kurs poznawania się, często wybierając 

między nagłym wspólnym pożyciem lub długotrwałą rozłąką. 
Oba rozwiązania mogły mieć dla młodego związku opłakane 
skutki. Na szczęście te niespodziewane okoliczności dawa-
ły również szansę na szybkie umacnianie się relacji. Podobne 
efekty mogły wystąpić w relacjach długotrwałych, często opar-
tych już tylko na wspólnych zobowiązaniach. Dla jednych pan-
demia była niejako impulsem do skrócenia wspólnej męki, dla 
innych bodźcem odświeżającym wypalony już związek.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia efektów pozy-
tywnych dotyczyło związków opartych na trzech filarach: zainte-
resowaniu, sympatii i zobowiązaniu (namiętności, intymności i zo-
bowiązaniu). Dla nich pandemia była okazją do satysfakcjonującej 
konstatacji trafności wyboru partnera, wzrostu poczucia bez-
pieczeństwa i  odpowiedzialności za wspólne losy, zadowolenia 
z możliwości bycia razem i wspólnego pokonywania trudności. 

Pomimo tego, że zmiany w relacji to stały, naturalny proces, 
możemy na niego wpływać. To od nas w dużej mierze zależy, 
czy związek wciąż będzie satysfakcjonujący dla obu stron. Do 
dyspozycji mamy proste narzędzia, których skuteczność bez-
spornie udowodniły badania psychologów społecznych. 

Każdy związek umocni lub odświeży:
•	pobudzanie wzajemnej sympatii – sprzyjają jej: okazywanie 

szacunku i zainteresowania, empatia, emocjonalne dostroje-
nie, poszukiwanie podobieństw (np. wspólnych poglądów, 
zainteresowań, wspomnień, doświadczeń), obdarowywanie 
się (np. komplementowanie się), pogłębianie wzajemnej 
wiedzy o sobie, częstość kontaktów (im ich jest więcej, tym 
większa szansa na pozytywne do siebie nastawienie);

•	dbanie o bycie dla siebie atrakcyjnymi – atrakcyjność to nie 
tylko wygląd zewnętrzny (schludny ubiór, stosowna fryzura, 
uśmiech na twarzy), ale także używane określenia, podej-
mowane tematy rozmowy, otoczenie (kolacja przy świecach, 
spacer w ładnym miejscu, oglądany wspólnie ciekawy film);

•	wzmacniane wzajemnego zaufania – zaufanie opiera się 
na konsekwencji i przewidywalności oraz profesjonalizmie. 
Warto celowo brać na siebie różnej wagi zobowiązania (na-
wet bardzo drobne), aby móc te cechy zademonstrować;

•	dbanie o partnerstwo oraz jasne, konkretne wyrażanie po-
glądów i  oczekiwań – bycie konkretnym i  stanowczym, 
z poszanowaniem wzajemnych praw, to bycie asertywnym. 
W  silnych, zdrowych związkach ludzie komunikują się bez 
obaw, dbają o to, aby ich intencje spotykały się z właściwy-
mi interpretacjami, przedstawiają powody, wyjaśniają wąt-
pliwości, upewniają się, czy wszystko zostało zrozumiane.

Jak widać, sposobów umacniania relacji jest wiele. Gdyby jed-
nak ktoś z Państwa zadał pytanie: a które z przedstawionych 
zaleceń jest najważniejsze, odpowiedź brzmiałaby: wzajemny 
szacunek, dialog i słuchanie siebie nawzajem. 

Pandemia trwa i  pewnie jeszcze trochę z  nami zostanie 
– skoro już tak jest, wykorzystajmy ten czas, aby nasze związki 
z innymi: budować, odświeżać, umacniać, dzięki czemu jakość 
naszego, niełatwego obecnie, życia będzie lepsza. A ponieważ, 
jak wiemy, dobrostan psychiczny sprzyja naszej odporności, to 
i COVID-19 będzie miał trudniejszy do nas dostęp. 

Piśmiennictwo:
Aronson E., Akert Robin M., Wilson D. Tomothy, Psychologia społeczna – serce 
i umysł, Zysk i S-ka, Warszawa 2012. 
Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2019.
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar,  
Warszawa 2009.
Sternberg R., Weis K. red., Nowa psychologia miłości, Moderator, Wrocław 2013.
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Tekst Agata Grzelińska
Profesor Krzysztof Simon apelu-
je do seniorów, by chronili swoje 
zdrowie, a do młodych o solidar-
ność społeczną. Lekarze rodzinni 
z kilku przychodni podjęli akcję 
„Telefon do seniora”, skierowaną 
do pacjentów 75+. 

Po hurraoptymistycznych i  niepopartych faktami wie-
ściach o końcu pandemii, płynących z mediów i gremiów 
politycznych, przyszło otrzeźwienie. Liczby potwierdza-

nych każdego dnia nowych przypadków zakażenia koronawiru-
sem poszybowały w górę. Co kilka dni z mediów płynie komu-
nikat o kolejnym rekordzie. Rośnie obawa przed następną falą 
i kumulacją epidemii SARS-CoV-2 z sezonem grypowym. Profe-
sor Krzysztof Simon, ordynator 1. Oddziału Chorób Zakaźnych 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskie-
go we Wrocławiu, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepato-
logii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz konsultant 
wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa  

W DOBIE PANDEMII 
seniorzy 
powinni być  
pod szczególną  
opieką 

Znany wrocławski specjalista apeluje 
do młodych, by chronili osoby starsze 
z wielochorobowością! To jest moralny 
i etyczny obowiązek. Seniorom nato-
miast przypomina: – Pilnujcie się, chroń-
cie swoje życie i zdrowie (…). 

▶ PROF. DR HAB. 
      KRZYSZTOF SIMON
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dolnośląskiego tłumaczy, że sytuacja jest typowa dla epi-
demii, która zazwyczaj przebiega falami. 

– Liczyliśmy (i  słusznie), że w  okresie, kiedy ludzie się 
rozparcelowują z  małych pomieszczeń i  wyjdą na ze-
wnątrz, gdzie jest cieplej i wilgotniej, to wirus będzie się 
szerzył mniej. I  tak rzeczywiście jest, jednak pojawiły się 
dwa błędy – mówi zakaźnik. – Zbyt gwałtownie zaczęto 
poluzowywać obostrzenia ze względów ekonomicznych. 
Rozumiem: zakłady pracy, handel, usługi, ale nie bardzo 
rozumiem, dlaczego poluzowano wytyczne co do mszy, 
pogrzebów, wesel i  kilku innych spraw. Widzimy, jakie są 
tego efekty. Druga kwestia to niestety postawa części na-
szego społeczeństwa, która nie przestrzega obowiązują-
cych restrykcji. Nie ma się co dziwić, że liczba przypadków 
jawnych klinicznie wzrasta.

Epidemia trwa, potrzeba 
solidarności społecznej
Jak dodaje szef Kliniki Chorób Zakaźnych i  Hepatologii, 
liczby, które są podawane, to jest ¼-1∕5 codziennych za-
każeń. Wszystkie dane światowe i prace wskazują, że na 
100 pacjentów 15-25 rozwija objawy kliniczne. Pozostałe 
osoby przechodzą zakażenie klinicznie bezobjawowo, 
one nie zgłaszają się do lekarza i nie są testowane. Taka 
sytuacja ma złe i  dobre skutki. Minusem jest, że osoby 
zakażone bezobjawowo przechodzą w  inne środowiska 
i szerzą wirus, a plusem, że coraz większa część popula-
cji staje się odporna, więc nie będzie przenosiła wirusa 
i w większości przypadków (czy wszyscy?) nie zarazi się 
ponownie (do 1,5-2 lat). 

– Niestety, dużo ludzi to egocentrycy i głupcy, to mówię 
publicznie, którzy interesują się tylko czubkiem własnego 
nosa – prof. Simon nazywa rzeczy po imieniu. Przypomina, 
że w Polsce jest 8-9,5 miliona ludzi po 60. roku życia, któ-
rzy zwykle mają wielochorobowość i  znacznie starszych, 
dla których każda infekcja jest niebezpieczna. To nie doty-
czy tylko COVID-19, ale również grypy, schorzeń paragry-
powych, przeziębieniowych, bakteryjnego zapalenia płuc 
i innych, dlatego tę grupę trzeba szczególnie chronić. 

Znany wrocławski specjalista apeluje do młodych, by 
chronili osoby starsze z  wielochorobowością! To jest mo-
ralny i etyczny obowiązek. Seniorom natomiast przypomi-
na: – Pilnujcie się, chrońcie swoje życie i zdrowie. Niestety, 
wiąże się to z  pewnymi restrykcjami, pewną formą izola-
cji, utrzymaniem dystansu, systematycznym noszeniem 
wszędzie masek i wymaganiem od innych, żeby zakrywali 
nos i  usta oraz myciem rąk. Wtedy unikniecie zakażenia. 
Absolutnie rozpocznijcie szczepienia przed epidemią cho-
rób przenoszonych drogą kropelkową: przeciwko grypie 
i  pneumokokom. Pneumokoki są bakteriami, które wikła-
ją przebieg grypy, koronawirusa, czy innych podobnych 
schorzeń, i prowadzą do zgonu. A na to mamy szczepionki. 
Nie słuchajcie polityków, którzy opowiadają różne brednie, 
tylko posłuchajcie ekspertów, którzy zajmują się proble-
mami profilaktyki i leczenia. 

Śmiertelnie niebezpieczna układanka
Niestety, COVID-19 u  osób w  starszym wieku wiąże się ze 
wzrastającym ryzykiem zgonu. W grupie od 60. do 70. roku 
życia spośród chorujących objawowo umiera 4%, między 
70. a 80. rokiem życia – 8%, a powyżej 80. roku życia – 16% 
pacjentów. 

– To jest bardzo dużo. Na grypę starsi ludzie też umie-
rają, ale na grypę można się uodpornić – przypomina za-
kaźnik i przekonuje do profilaktyki. Jak mówi, nawet jeśli 
nie trafimy ze szczepionką na dany szczep wirusa, to i tak 
szczepienie zmniejsza jego agresywność, a  wtedy grypa 
przebiega łagodniej. Eliminujemy w  ten sposób jeden 
element skomplikowanej układanki COVID-19 – grypa 
– choroby grypopodobne i do tego jeszcze bakteryjne za-
palenia płuc. – Zbliża się okres jesienny, ludzie zaczynają 
przebywać w wąskich środowiskach, co będzie sprzyjało 
przenoszeniu czynników zakaźnych. Szczepionka na gry-
pę nie zawsze się sprawdza, ale to nie znaczy, że nie ma 
sensu, bo zawsze zmniejsza ona agresywność przebiegu 
grypy. Szanse siedemdziesięciolatka z pewnym deficytem 
odporności, który zachoruje na COVID-19 i na grypę jed-
nocześnie lub będzie miał jedno schorzenie po drugim, są 
dość marne. To nie jest straszenie, to są fakty – podkreśla 
prof. Krzysztof Simon.

Lekarzu, nie czekaj, zadzwoń do pacjenta
Lekarze z  Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-
-Pracodawców i  z  Porozumienia Zielonogórskiego zdają 
sobie sprawę, że starsi ludzie nie zawsze są zorientowani, 
kiedy i do kogo się zgłosić po pomoc. Zainspirowani przez 
kolegów z Lubelszczyzny prowadzą akcję „Zadzwoń do se-
niora”. Zwłaszcza w czasie epidemii pacjenci w podeszłym 
wieku nie powinni być pozostawieni sami sobie. Dlatego 
pielęgniarki i położne z części praktyk podstawowej opieki 
zdrowotnej same dzwonią do pacjentów w wieku powyżej 
75 lat, by zapytać, jak ci się czują i powiedzieć, jak powin-
ni zachowywać się w dobie zagrożenia chorobą COVID-19. 
Pytają o zdrowie i samopoczucie, dowiadują się, czy senio-
rzy potrzebują pomocy, porady lub leków, przypominają, 
że zawsze są do dyspozycji i  instruują, jak postępować 
w czasie epidemii, by ją bezpiecznie przetrwać.

– Do seniorów i  młodszych osób, o  których wiemy, że 
mogą mieć problem z  dotarciem do przychodni, dzwo-
nią pielęgniarki środowiskowe. Pacjenci znają je od lat, 
chętnie słuchają, pytają między innymi, czy zagrożenie, 
o  którym słyszą w  telewizji, faktycznie jest takie duże – 
mówi Anna Szadura, lekarka rodzinna, która prowadzi 
przychodnię przy ul. Glinianej we Wrocławiu. – Zarówno 
osoby starsze czy chore, jak i ich opiekunowie, są spokoj-
niejsi, wiedząc, że jeśli jest taka potrzeba, to ktoś z przy-
chodni do nich przyjdzie.

Czasami trudno się skontaktować, bo ktoś ma problem 
z  odebraniem telefonu albo boi się podnieść słuchawkę, 
widząc nieznany numer. Pracownice placówek POZ dzwo-
nią najczęściej z telefonów komórkowych, by nie blokować 
stacjonarnej linii do przychodni. Są jednak cierpliwe i gdy 
długo nie mogą się z kimś skontaktować, proszą o pomoc 
jego bliskich lub sąsiadów. – Dzięki tym telefonom wiemy, 
że kilka osób, które tego nie zgłaszały, potrzebuje wizyty 
domowej – dodaje dr Szadura.

Do seniorów dzwonią też pielęgniarki środowiskowe 
z przychodni prowadzonej przez dr n. med. Agatę Sławin 
w  Kiełczowie. Informują pacjentów, że mogą telefonicz-
nie zamówić leki lub skorzystać z  porad lekarskich. – Nie 
spodziewałyśmy się z koleżankami, że te telefony tak wiele 
znaczą dla seniorów. Bardzo doceniają, że się o nich pamię-
ta. Jeden pacjent się rozpłakał ze wzruszenia – mówi Jolan-
ta Myśliwiec, pielęgniarka środowiskowa. – Pacjenci chęt-
nie opowiadają, jak sobie radzą, pytają, korzystają z  rad. 
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Wyłapujemy też w trakcie tych rozmów osoby, do których 
musimy pójść, by pomóc im rozwiązać problemy dla nich 
duże, a dla nas nietrudne do załatwienia.

Skutki ponad pandemią
Akcja daje spokój nie tylko pacjentom, ale i lekarzom. Mają 
poczucie i pewność, że wszystko jest w porządku u senio-
rów, których mają pod opieką, a nawet więcej – efekty są 
znacznie lepsze od zamierzonych. 

– Nie wszyscy w  tym wieku są pod opieką pielęgniarki 
środowiskowej, bo nie wszyscy mają wielochorobowość. 
Są w tym gronie osoby zdrowe, które potykają się o przy-
chodnię raz w roku, gdy się przeziębią albo przychodzą na 
szczepienie. Odkryliśmy, w jakich warunkach żyją, czy mają 
opiekę, one tym bardziej poczuły się usatysfakcjonowane 
– mówi dr Agata Sławin. – Z  jednej z  rozmów wynikło, że 
pan, który dotąd nie był pod opieką pielęgniarki środowi-
skowej, powinien być nią objęty. Ten pacjent uznał, że sko-
ro jest stary, to może go tu i tam boleć, a panie pielęgniarki 
wypytały go dokładnie i zasygnalizowały, że warto się nim 
bliżej zainteresować i podjąć diagnostykę, czy nie ma pro-
blemów z  nadciśnieniem, może cukrzycą, albo z  tarczycą 

lub depresją, bo rozmowa na to wskazywała. Jeśli ten czło-
wiek ma depresję, tym bardziej sam się do nas nie zgłosi.

Doktor Sławin nie wyklucza, że akcja przerodzi się w pro-
gram przesiewowy, polegający na tym, by raz do roku od-
wiedzić albo obdzwonić seniorów z terenu praktyki POZ.

– To jest szansa na poznanie środowiska podopiecznych 
od innej strony, a  czasami odkrycie zupełnie niespodzie-
wanych potrzeb, problemów ludzi, którzy nie chcieli się 
z nimi zgłosić, bo nie mieli śmiałości, albo nie wiedzieli, że 
mogą, albo nie widzieli potrzeby, by mówić o tym aż leka-
rzowi – dodaje specjalistka medycyny rodzinnej. 

▶ DR N. MED. AGATA SŁAWIN 
Lekarze z Dolnośląskiego Związku Lekarzy 
Rodzinnych-Pracodawców i z Porozumie-
nia Zielonogórskiego zdają sobie sprawę, 
że starsi ludzie nie zawsze są zorientowani, 
kiedy i do kogo się zgłosić po pomoc. Zain-
spirowani przez kolegów z Lubelszczyzny 
prowadzą akcję „Zadzwoń do seniora”.

Do seniorów dzwonią też pielęgniarki śro-
dowiskowe z przychodni prowadzonej przez 
dr n. med. Agatę Sławin w Kiełczowie. Infor-
mują pacjentów, że mogą telefonicznie za-
mówić leki lub skorzystać z porad lekarskich. 

8. RAJD KARKONOSKI
Mariola Sędzimirska, Darek Zabłoc-
ki oraz Adam Ciemięga zapraszają 
na 8. Rajd Karkonoski, który odbę-
dzie się w  ostatni weekend września  
– 25-26 września 2020 r. Tym razem zna-
komity znawca gór – Adaś Ciemięga, 
poprowadzi nas w Góry Izerskie. Nocleg 
w Pasiekach nad Izerą (Czechy).
Zapraszamy!
Kontakt: Mariola Sędzimirska, kom. 607 
337 630, Darek Zabłocki 602 39 75 53

Źródło grafiki: www.pixabay.com/hiking-1312226/maxmann

PANDEMIA COVID-19



27 M EDIUM wrzesień 2020

Niektóre skutki epidemii koronawirusa będą nieodwracalne zarówno dla pacjentów 
z chorobami narządów ruchu, jak i dla ich lekarzy – mówi lek. Wiktor Wolfson, chirurg 
ortopeda, specjalista chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, prezes związku Pra-
codawcy Zdrowia Dolnego Śląska. Sytuację pogarsza fakt, że przez wiele tygodni za-
mknięte były placówki rehabilitacyjne...

„Cierpliwość” – to słowo wykluczające skuteczne leczenie 
w  przypadku wielu chorób. Dla większości pacjentów onko-
logicznych czy kardiologicznych każda chwila oczekiwania 
oznacza topniejącą nadzieję. Podobnie jest z tymi, którzy zma-
gają się z  poważnymi chorobami narządów ruchu. Trwająca 
od początku marca epidemia koronawirusa uszczknęła znacz-
ną część tej nadziei. Bo radykalnie ograniczyła dostępność do 
lekarzy ortopedów.

Spotęgowane cierpienie pacjentów
– Wizyty musiały być przesunięte głównie z powodu koniecz-
ności utrzymania wszystkich środków zapobiegawczych 
przed transmisją zakażenia. Część pacjentów obawiała się 
wyjścia z  domu nawet w  przypadku niezbędnej wizyty u  le-
karza. Szczególnie ludzie starsi, będący w grupie ryzyka, bali 
się zakażenia – mówi lek. Wiktor Wolfson, chirurg ortopeda, 
prezes związku Pracodawców Zdrowia Dolnego Śląska. Poza 
tym część gabinetów była przez kilka tygodni nieczynna – a to 
z powodu zakażenia kogoś z personelu, a to za sprawą uspra-
wiedliwionych, jak podkreśla doktor Wolfson, obaw o zdrowie 
personelu medycznego.

– To wszystko bardzo wydłużyło proces diagnostyczny i le-
czenie. Na dodatek przychodnie specjalistyczne i  gabinety 
fizjoterapeutyczne nie mogły działać w  normalnym trybie, 
a  rehabilitacja w naszej specjalności to integralna część pro-
cesu leczenia. W wielu przypadkach cierpienie pacjentów ze 
schorzeniami narządów ruchu uległo nasileniu, zwłaszcza 
tymi wymagającymi konkretnych zabiegów operacyjnych czy 
specjalistycznego leczenia – mówi.

Jak dodaje, najbardziej dotknęło to osób, które potrzebowa-
ły planowych operacji ortopedycznych, takich jak alloplastyka 
stawów: biodrowego czy kolanowego. Oczekiwanie na taki za-
bieg już przed wybuchem epidemii było bardzo długie, a teraz 
jeszcze znacząco się wydłuży – nawet, jak twierdzi dr Wiktor 
Wolfson, o  trzy miesiące. – Większość tych chorych to oso-
by w  podeszłym wieku będące w  grupie ryzyka zakażeniem  
COVID-19 – zauważa ortopeda.

Na tym jednak nie kończą się poważne problemy tej grupy 
pacjentów. – Proces zwyrodnieniowy układu kostno-stawo-
wego na zaawansowanym etapie prowadzi do nieodwracal-
nych zmian w  postaci zaników mięśniowych, przykurczów 
czy innych zniszczeń. Te zaś stanowią dużo większą trudność » 

Kolejki do ortopedów 

wydłużą się
nawet o 3 miesiące

Tekst Maciej Sas
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do pokonania dla operatora w trakcie i pacjenta po zabiegu 
operacyjnym. Wydłużają czas rekonwalescencji, obciążenia 
dla rodziny i opieki zdrowotnej – zaznacza prezes Pracodaw-
ców Zdrowia.

Kłopoty kadrowe świata ortopedii
Kolejnym, nie mniej istotnym problemem, jest brak ortope-
dów. Dostępność do nich w czasie epidemii jeszcze się zmniej-
szyła – niektóre gabinety przestały przyjmować pacjentów 
i dotąd nie wznowiły działalności. Stało się tak między innymi 
z powodu rozmaitych nieformalnych zakazów pracy dla leka-
rzy w innych placówkach niż macierzysty szpital, odcinających 
ich od możliwości dodatkowego zarabiania, a pacjentów – od 
pomocy specjalistów.

– Sądzę, że najpoważniejsze szkody w tym względzie będą 
dotyczyć sektora publicznej opieki zdrowotnej, bo tutaj kon-
trakty są największe, a warunki pracy trudne i demotywujące. 
Wiąże się to głównie z bardzo niskimi stawkami, jakie są ofe-
rowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To przyczynia się 
do generowania strat szpitali i przychodni. Jeśli to nie ulegnie 
zmianie, zarządy tych placówek w przyszłości nie będą chętne 
do zawierania nowych kontraktów – twierdzi prezes związku 
Pracodawcy Zdrowia.

Jego zdaniem ci lekarze, którzy w  czasie epidemii przeszli 
z publicznej opieki zdrowotnej do komercyjnej, raczej nie będą 
chcieli wracać. Nie jest również tajemnicą, że we wszystkich 
dziedzinach zabiegowych średnia wieku jest wysoka. – A mło-
dzi lekarze, przynajmniej spora ich grupa, nadal wyjeżdżają za 
granicę w poszukiwaniu lepszych warunków życia, pracy, spe-
cjalizacji i szacunku dla ich zawodu. Wnioski nasuwają się więc 
same… – podsumowuje doktor Wolfson.

Powrót z wirtualu do realu
Od drugiej dekady marca wielu pacjentów było konsultowa-
nych wyłącznie za pośrednictwem teleporad. Te jednak, jak 
podkreśla doświadczony ortopeda, mimo wielu zalet, mają też 
wady – nie zastąpią przecież osobistego kontaktu z lekarzem, 
niezbędnego badania klinicznego oraz dalszego procesu dia-
gnostyki i leczenia.

Dostępność do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
w tym do ortopedii i traumatologii, i tak znacznie ograniczo-
ną przez słabość i  niedofinansowanie całego systemu opieki 
zdrowotnej, wraca powoli do normy sprzed pandemii. W całej 
służbie zdrowia, co oczywiste, konieczne jest nadal stosowanie 
wszystkich niezbędnych procedur z  zakresu bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. – Z tego powodu musimy wydłużać czas 
pracy. Nie możemy przyjmować tylu pacjentów, ilu przyjmo-
waliśmy przed pandemią. Kolejka siłą rzeczy wydłuża się więc 
cały czas – mówi dr Wiktor Wolfson.

Poza tym ortopedia i  traumatologia, jak wiele innych spe-
cjalności, wymagają ścisłej współpracy z rehabilitacją. Uspraw-
nianie to końcowy etap leczenia schorzeń narządu ruchu, 
a często jedyny. – Z powodu epidemii gabinety były nieczynne 
przez około trzy miesiące, co sprawiło, że zaległości rosły i da-
lej rosną ze szkodą dla chorych – podkreśla ortopeda.

Brak właściwej rehabilitacji częstokroć jest przyczyną na-
rastania niewydolności narządu ruchu, a niekiedy prowadzi 
wręcz do zaprzepaszczenia efektu operacji. – Nie wszystko 
da się zrzucić na karb pandemii. To raczej brak koordynacji 
i  niedofinansowanie, które są absurdem również z  ekono-
micznego punktu widzenia. Jeżeli bowiem wykonany został 
skomplikowany, kosztowny zabieg, a na rehabilitację pacjent 
musi czekać częstokroć wiele miesięcy, to wysiłek chirurgów 
i pieniądze przeznaczone na ten cel można uznać za wyrzu-
cone w błoto – nie ma wątpliwości chirurg ortopeda. Jak do-
daje, dotyczy to całej rehabilitacji i podkreśla, że środowisko 
oczekuje na wyciągnięcie po pandemii odpowiednich wnio-
sków w tej dziedzinie.

– Im szybciej pacjent zostanie wyleczony, tym mniejsze 
będą koszty dla systemu i  dla samego chorego. To wydaje 
się oczywiste – wyjaśnia doktor Wolfson. Według niego, aby 
usprawnić system i skrócić legendarne kolejki, właściwym kro-
kiem byłoby docenienie pracy lekarzy i pozostałych zawodów 
medycznych, jak rehabilitanci czy fizjoterapeuci, koordynacja 
przekazywania pacjenta pomiędzy poszczególnymi pozio-
mami opieki zdrowotnej, uporanie się z narastającą patologią 
niezgłaszania się pacjentów na zapowiedziane i zarejestrowa-
ne wizyty bez ich odwołania. Fundusz powinien zapłacić za to 
placówkom medycznym, pokrywając ich stratę, a  następnie 
rozliczyć się z pacjentami, którzy nie zgłosili się bez usprawie-
dliwionego powodu. To niektóre ze sposobów na poprawienie 
sytuacji w opiece specjalistycznej proponowane przez prezesa 
związku Pracodawcy Zdrowia Dolnego Śląska.

– Takie nieodwołane wizyty wydłużają czas oczekiwania 
osób potrzebujących leczenia specjalistycznego. Mówiąc krót-
ko, niefrasobliwość jednych szkodzi innym. Proponowaliśmy 
jako środowisko wiele innych rozwiązań organizacyjnych, nie-
wymagających wielkich nakładów, ale mogących poprawić 
dostępność do świadczeń specjalistycznych w  ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego – wylicza. Według niego takich wizyt 
nieodwołanych w porę jest nawet 30 procent.

Rehabilitacja: wszystko zaczynamy od nowa
To, że koronawirus pośrednio zaszkodził pacjentom, którzy 
wymagają rehabilitacji potwierdza Tomasz Kabała, fizjote-
rapeuta, zastępca dyrektora NZOZ Creator we Wrocławiu 
do spraw rehabilitacji. Jak mówi, rehabilitacja powinna być 
procesem ciągłym, systematycznym, bo tylko wtedy można 
się spodziewać dobrych efektów. W  momencie, kiedy jest 
przerwana, dochodzi do osłabienia mięśni, ograniczenia 
zakresu ruchu w  stawach i  do spadku ogólnej wydolności 
fizycznej człowieka.

Część pacjentów obawiała się wyjścia 
z  domu nawet w  przypadku niezbędnej 
wizyty u lekarza. Szczególnie ludzie star-
si, będący w grupie ryzyka, bali się zaka-
żenia – mówi lek. Wiktor Wolfson, chirurg 
ortopeda, prezes związku Pracodawców 
Zdrowia Dolnego Śląska. Poza tym część 
gabinetów była przez kilka tygodni nie-
czynna – a to z powodu zakażenia kogoś 
z personelu, a  to za sprawą usprawiedli-
wionych, jak podkreśla doktor Wolfson, 
obaw o zdrowie personelu medycznego.

PANDEMIA COVID-19
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– Tak naprawdę część osób, które przyjdą do nas po wielo-
tygodniowej przerwie, w  wielu przypadkach będzie rozpo-
czynała zabiegi zupełnie od nowa – przyznaje. – Ale to jest 
sytuacja, której nikt się nie spodziewał i staramy się dodawać 
otuchy naszym pacjentom, zaopiekować się nimi jak najlepiej 
i  przekazać im to, że będziemy kontynuować starania. Może 
osiągniemy swoje efekty i cele później, niż pierwotnie zakła-
daliśmy, ale to nie jest sytuacja zupełnie bez wyjścia, bezna-
dziejna – zapewnia.

Dyrektor Kabała dodaje, że najtrudniejsza droga do zdro-
wia czeka pacjentów, którzy wymagają rehabilitacji kardio-
logicznej. Dlaczego? Rzecz w tym, że takie osoby mają obni-
żoną wydolność fizyczną. Wszystkie zabiegi muszą się więc 
odbywać pod ścisłym nadzorem lekarza kardiologa i  fizjo-
terapeuty. A przyczyną dodatkowych, poważnych trudności 
są środki zabezpieczające przed zakażeniem koronawirusem 
– przyłbica i maseczka. Z takim wyposażeniem, przy zwięk-
szonym wysiłku fizycznym trudniej się oddycha. – Oczywiście 
dobierając ćwiczenia, uwzględniamy to, że teraz jest trudniej 
– zapewnia Tomasz Kabała.

Inne problemy wiążą się z niezbędnym wyposażeniem prze-
ciwwirusowym w  trakcie rehabilitacji dzieci. – Małe dziecko, 
widząc taką osobę w przyłbicy, w maseczce i w fartuchu jest 
przerażone. Nic dziwnego – do tej pory to byli: „pani Kasia”, 
„pani Basia”, „pan Janek”, a teraz zajmują się nim anonimowe 
osoby, wyglądające jak kosmici – uśmiecha się doświadczony 
fizjoterapeuta. Jak sobie z tym radzi personel wyspecjalizowa-
nego ośrodka? Stara się wszystko po wielokroć cierpliwie tłu-
maczyć, zachęcać, oswajać dzieci, żeby chciały współpracować 
w tej trudnej sytuacji.

Wicedyrektor NZOZ Creator zaznacza, że wszyscy w  bran-
ży starają się teraz, by w tym trudnym okresie pacjenci czuli 
się bezpiecznie. Jednym z elementów tego jest elastyczność. 
Wynika ona również z  przepisów związanych z  epidemią. 
– Na przykład osoby, które dostały skierowanie na rehabilita-
cję już po ogłoszeniu pandemii i nie mogły ich zrealizować, nie 
muszą się martwić, że skierowanie traci ważność. Nie traci – 
wyjaśnia Tomasz Kabała. – Trzeba jednak podkreślić, że doty-
czy to okresu od marca, kiedy ogłoszono pandemię. Bo w nor-
malnej sytuacji skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne 
ważne jest 30 dni i w ciągu 30 dni trzeba zarejestrować takie 
skierowanie do ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej. W  tym 
momencie te zasady nie obowiązują – dodaje.

Oczywiście, jak zapewnia, wszystkie procedury są dosto-
sowane do zaleceń głównego inspektora sanitarnego oraz 
Krajowej Izby Fizjoterapeutów. To powoduje, że na każdego 
pacjenta przypada większa przestrzeń niż normalnie. Poza 
tym wykonywanych jest mniej tzw. zabiegów kontaktowych, 
które oznaczają bezpośrednią styczność terapeuty z pacjen-
tem. – Staramy się zachować dystans. Również tego ocze-
kujemy od naszych pacjentów. Oczywiście to powoduje, że 
pacjenci mogą czuć się swobodnie, że nie czekają. Organizu-
jemy to tak, żeby te zabiegi były rzeczywiście zaplanowane 
i  wykonywane w  umówionej godzinie. Zresztą prosimy też 
pacjentów, żeby nie przychodzili zbyt wcześnie po to, żeby 
się nie tłoczyć – podkreśla.

Fizjoterapeuta w domu u pacjenta
Osobną, ważną sprawą jest tzw. rehabilitacja domowa. Wiele 
osób ze względów zdrowotnych nie jest w stanie przyjechać 
na zabiegi do ośrodka. Niezbędne są więc świadczenia wy-
konywane w  ich domu. Również do takich usług w  ramach 
kontraktu z NFZ wrócili fizjoterapeuci zatrudnieni w Creatorze. 

Dotyczy to grupy osób szczególnie obciążonych zdrowotnie: 
po ciężkich schorzeniach neurologicznych, po urazach czy 
operacjach. Tu, jak już wspominał doktor Wolfson, niezbędna 
jest wczesna rehabilitacja. – W przypadku rehabilitacji domo-
wej stosujemy dokładnie takie same reżimy, jak w  ośrodku. 
Najpierw niezbędny jest wywiad telefoniczny, potem przycho-
dzi czas na wypełnienie ankiety epidemiologicznej, pomiar 
temperatury ciała, również założenie maseczek lub przyłbic 
w  wypadku terapeuty, stosowanie płynów dezynfekcyjnych, 
obserwacja pacjenta i również zebranie wywiadu od domow-
ników – wylicza Tomasz Kabała. – Staramy się nie przerywać 
rehabilitacji, bo wiemy, że w wypadku takich osób, które leżą, 
jej przerwanie jest równie niebezpieczne (być może powiem 
coś kontrowersyjnego), jak narażenie się na zakażenie wiru-
sem, bo bezruch w wypadku osób leżących jest groźny nie tyl-
ko dla zdrowia, ale również dla życia – uzupełnia.

Co więcej, jak dodaje, długotrwałe unieruchomienie może 
spowodować powstanie odleżyn, zapalenie płuc czy niewy-
dolność oddechową. Starannej, domowej rehabilitacji wyma-
gają również osoby starsze, u  których demencja postępuje 
bardzo szybko, jeśli są pozbawione bodźców ruchowych. – To 
wszystko, jeżeli jeszcze dodamy izolację (a przecież część tych 
osób żyje w  samotności) powoduje, że bez rehabilitacji, bez 
kontaktu z naszymi terapeutami ich życie mogłoby być zagro-
żone – nie ma wątpliwości zastępca dyrektora NZOZ Creator 
do spraw rehabilitacji.

Kiedy wszystkie zaległości związane z  epidemią koronawi-
rusa w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji uda się nadrobić? Ile 
miesięcy musi minąć? – Pańskie pytanie sugeruje zbyt opty-
mistyczna odpowiedź – konstatuje dr Wiktor Wolfson, chirurg 
ortopeda, prezes związku Pracodawcy Zdrowia. – Zważywszy 
na opóźnienia po pandemii i słabość naszego systemu ochro-
ny zdrowia, potrwa to nie kilka miesięcy, ale kilka lat... 

Dyrektor Kabała dodaje, że najtrudniej-
sza droga do zdrowia czeka pacjentów, 
którzy wymagają rehabilitacji kardiolo-
gicznej. Dlaczego? Rzecz w tym, że takie 
osoby mają obniżoną wydolność fizycz-
ną. Wszystkie zabiegi muszą się więc od-
bywać pod ścisłym nadzorem lekarza 
kardiologa i  fizjoterapeuty. A  przyczyną 
dodatkowych, poważnych trudności są 
środki zabezpieczające przed zakażeniem 
koronawirusem – przyłbica i  maseczka. 
Z  takim wyposażeniem, przy zwiększo-
nym wysiłku fizycznym trudniej się oddy-
cha. – Oczywiście dobierając ćwiczenia, 
uwzględniamy to, że teraz jest trudniej 
– zapewnia Tomasz Kabała.
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Aleksandra Solarewicz: Jest Pan lekarzem od dzieci. 
A zaczęło się od Lwowskich Dzieci...
Prof. dr hab. Zbigniew Rudkowski: Tak, rzeczywiście. 
Jestem lwowianinem i do 1939 roku mieszkałem na rogu 
ulic Lwowskich Dzieci i Anczewskiego. A z dziećmi sympa-
tyzowałem od zawsze. Lubiłem kolegów, koleżanki, byłem 
koleżeński, działałem w  harcerstwie, najpierw przedwo-
jennym, potem już w PRL-u. 

A.S.: W jaki sposób los zawiódł Pana do małych Dolno-
ślązaków?
Z.R.: W 1939 r., po wejściu Sowietów do Lwowa, uciekli-
śmy z rodzicami do niemieckiej strefy okupacyjnej. W cza-
sie wojny chodziłem do szkoły handlowej w Łańcucie. Po 
wojnie wyjechaliśmy do Chorzowa. Próbowałem zapisać 
się na medycynę na UJ, ale mnie nie przyjęli, bo – jak 
stwierdziła jedna pani z komisji – moje wychowanie po-
lityczne było „zbyt ubogie”. Pojechałem do Wrocławia. Tak, 
studiowałem tu w latach 1948-1953.

A.S.: Pediatria – to był jasny wybór?
Z.R.: Byłem zapatrzony w  sylwetkę prof. Hirszfelda, 
szczególnie jego żony Hanny Hirszfeldowej. Zdawa-
łem u niego egzamin z mikrobiologii. Poszło mi bar-
dzo dobrze. Po egzaminie, profesor podał mi rękę 
i powiedział: „No, bardzo dobrze. Będzie z ciebie pro-
fesor”. Zdębiałem. Student, który ma 21 lat, słyszy to 
od sławnego człowieka! 

Profesor Rudkowski odegrał istotną rolę w zdefiniowaniu 
w  Polsce wakcynologii jako interdyscyplinarnej dziedzi-
ny zrzeszającej naukowców, mikrobiologów oraz lekarzy 
praktyków. Jako młody pediatra miał styczność z  naj-
cięższymi przypadkami poliomyelitis u  dzieci. W  drugiej 
połowie lat 50. XX w., w czasie, gdy w Polsce nie było to 
rutynowo praktykowane, otworzył poradnię dla zdro-
wych dzieci, mającą na celu monitoring kondycji zdro-
wotnej dzieci. Ówcześnie było to uważane za działanie 
pionierskie i  nowatorskie. W  1963 r., w  czasie epidemii 
ospy prawdziwej we Wrocławiu, założył Kliniczną Porad-
nię Odczynów Poszczepiennych. W 1965 r. zorganizował 
i  prowadził pracownię immunologii dziecięcej, prze-
kształconą następnie w  Klinikę pod kierunkiem swego 
ucznia, obecnie prof. Adama Jankowskiego. Od 1963 r. 
prof. Rudkowski związany był z Kliniką Chorób Zakaźnych 
Wieku Dziecięcego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
gdzie uzyskał habilitację, specjalizację II stopnia z  cho-
rób zakaźnych i tytuł profesora zwyczajnego. Od 1971 do 
1989 r. sprawował funkcję kierownika tej Kliniki. Profesor, 
mając bezpośredni kontakt z chorobami zakaźnymi i ich 
groźnymi następstwami, zawsze podkreślał ogromną 
rolę szczepień jako skutecznego sposobu zapobiegania 
tym chorobom. Jednocześnie kładł duży nacisk na do-
kładne badanie kwalifikacyjne przed podjęciem decyzji 
o szczepieniu. Ostatnie lata kariery poświęcił nauczaniu 
pielęgniarek, młodych lekarzy i na działalność w towarzy-
stwach naukowych.

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl

Odkąd pamięta, w  swoim lekar-
skim życiu był zapatrzony w sylwet-
kę prof. Ludwika Hirszfelda i  jego 
żony, prof. Hanny Hirszfeldowej. 
Miał 21  lat, gdy po zdanym egza-
minie ten właśnie mistrz podał mu 
rękę i  powiedział: „Będzie z  ciebie 
profesor”. I jest. Z prof. dr. hab. Zbi-
gniewem Rudkowskim, pediatrą 
i  epidemiologiem, który w  2020 r. 
otrzymał od redakcji portalu szcze-
pienia.pzh.gov.pl tytuł Tytana Pol-
skiej Wakcynologii, rozmawia Alek-
sandra Solarewicz.

Z prof. dr. hab. Zbigniewem Rudkowskim rozmawia 
Aleksandra Solarewicz

Chciało się coś dobrze zrobić i to się zrobiło

A.S.: Chwyciło?
Z.R.: Kończyłem studia już z myślą o pediatrii, bo prof. Hanna Hirszfeld posia-
dała część nimbu, który otaczał profesora. Chciała mnie zatrudnić jako swego 
asystenta, ale… nie znalazło się dla mnie miejsce, bo nie byłem partyjny. 

A.S.: I gdzie Pan ostatecznie trafił?
Z.R.: Dostałem przydział, a właściwie nakaz pracy od 1955 r., we Lwówku 
Śląskim i okolicach. Przede wszystkim skierowano mnie do ośrodka wycho-
wawczego dla sierot koreańskich w Płakowicach, a do szpitala powiatowe-
go trafiłem w ramach drugiego miejsca pracy. 

A.S.: Miała być katedra pediatrii, a było małe, zniszczone miasteczko …
Z.R.: To było jakby zesłanie. Ale miałem do wyboru Lwówek, Koreań-
czyków albo… wojsko. We Lwówku nie było pediatry, a  ja posiada-
łem specjalizację. Przyjęto mnie z  aplauzem. Dostałem mieszkanie. 
Zacząłem stawiać pierwsze samodzielne kroki jako pediatra. W moim 
szpitalu wszyscy byli ze wschodu, wykształceni albo w chirurgii, albo 
w  internie. Pierwsze, co zrobiłem, to umożliwiłem wietrzenie sal 
(wówczas uważano, że „przeciąg szkodzi”, i  okna były zabite). Zor-
ganizowałem boksy dla poszczególnych jednostek chorobowych, 
a także kuchnię mleczną. Miałem do dyspozycji bardzo dobry zespół 
pielęgniarski, a dodam, że tylko jedna w nim osoba była pielęgniarką 
dyplomowaną, pozostałe to były dziewczęta z okolic przyuczające się 
do zawodu. Bardzo dobrze pracowały, z entuzjazmem, widząc dobre 
wyniki leczenia. 

Byłem jedynym lekarzem pediatrą, który badał dzieci i kierował do szpi-
talika. Dużo się nauczyłem. Ale w 1958 r. dostałem nakaz poboru do wojska. 
A sam chciałem wrócić do kliniki i prof. Hirszfeldowej. 
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▶ PROF. ZBIGNIEW RUDKOWSKI (ur. 1929 we Lwowie)
Lekarz, pediatra, uczeń prof. Hanny Hirszfeldowej i prof. Janiny Czyżew-
skiej. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, 
którego jest członkiem honorowym. Zastępca dyrektora Instytutu Pe-
diatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu (1970-1973), dyrektor Insty-
tutu Pediatrii (1973-1981). Krajowy koordynator europejskiego pro-
gramu WHO/CEHAPE zdrowia środowiskowego dzieci (2006-2007). 
Wielokrotny stypendysta kliniczno-naukowy w  licznych klinikach 
uniwersyteckich Europy i Ameryki. Były redaktor naczelny czasopisma 
„Medycyna środowiskowa”. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji 
na Rzecz Zdrowia Dzieci Zagłębia Miedziowego, członek licznych or-
ganizacji naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – 
członek honorowy, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy 
Chorób Zakaźnych (członek honorowy), Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (członek 
honorowy), Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Austriackiego 
Towarzystwa Pediatrycznego, Kubańskiego Towarzystwa Pediatrycz-
nego, Niemieckiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Dzieci, Między-
narodowego Towarzystwa Mikrobiologicznego i  Chorób Zakaźnych. 
Odznaczony Orderem Uśmiechu, „Hipokratesem” Towarzystwa Me-
dycyny Rodzinnej, „Oskarem” Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, 
Srebrnym Medalem Akademii Medycznej, medalem im. Brudzińskie-
go Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
i licznymi odznaczeniami okolicznościowymi.

Chciało się coś dobrze zrobić i to się zrobiło

A.S.: Trafił Pan do wojska, gdzie Pana „przeczołgali”?
Z.R.: A skąd. Przekonałem wojsko, że się do tego nie na-
daję, i  dostałem się na normalną asystenturę. Specjali-
zację II stopnia zrobiłem u  prof. Hirszfeldowej. Doktorat 
obroniłem w 1963 r., i to był pierwszy rocznik doktorów, 
a  nie „kandydatów nauk”. Dotyczył on białaczki u  dzie-
ci, skierowałem uwagę w  stronę immunologii. Zostałem 
adiunktem w Klinice Chorób Zakaźnych. Moją habilitację 
napisałem pod kierunkiem prof. Janiny Czyżewskiej, na 
temat immunoglobulin w chorobach zakaźnych u dzieci. 
Dostałem etat docenta, zrobiłem specjalizację z  chorób 
zakaźnych. W  1977 r. zostałem profesorem nadzwyczaj-
nym, a w 1990 r. zwyczajnym. 

A.S.: Jak to się stało, że doszedł Pan Profesor do 
wakcynologii?
Z.R.: W latach 70. i 80. spotykało się jeszcze choroby, 
które występowały w XIX wieku. Była to np. gruźlica. 
Pracowałem na oddziale, który prowadziła prof. Janina 
Czyżewska, w  Klinice Pediatrycznej prof. Hirszfeldo-
wej. Tam pierwszy raz zastosowaliśmy streptomycynę 
z  izoniazydem, co dało znakomity wynik w  leczeniu 
gruźliczego zapalenia opon. To był wtedy hit, wynala-
zek, który przyczynił się do wyleczenia dzieci. Jak się 
widziało te biedne, zmaltretowane twarzyczki dzieci, 
które musiałyby umrzeć z  powodu zapalenia gruź-
liczego opon mózgowych… A  tu nagle w  ciągu 6-8 

tygodni takie dziecko wracało do domu, wyglądając jak zupełnie zdro-
we. To były piękne przeżycia…

A.S.: Jak zapatrywano się wtedy na szczepienia? 
Z.R.: Chciano się szczepić, bo bano się chorób, które występowały 
w okresie międzywojennym. Pojawiały się jeszcze na przykład epidemie 
kokluszu i  odry. We wczesnych latach 80. widziałem ostatnie, bardzo 
ciężkie przypadki w  Klinice... Kiedyś każde dziecko przechodziło odrę 
i  było na nią uodpornione, ale niektóre przechodziły ją bardzo ciężko, 
a niemowlęta miały po odrze zapalenia płuc, bo to była straszna choroba. 
We Lwówku pytałem, czy mają dużo zakażeń odrą, i mieli ich tyle, co we 
Wrocławiu, czyli było bardzo źle. A kokluszowa szczepionka nie działała 
w 100%. Zdarzały się powikłania mózgowe (w mózgu,) zapalenia płuc. 
Nawet noworodki chorowały na koklusz, wiele z nich umierało. Pojawie-
nie się skutecznych szczepionek to były wielkie zwycięstwa. Panował 
więc nastrój gotowości przeciwzakaźnej. Profesor Tadeusz Nowakowski, 
twórca i  pierwszy dyrektor Kliniki Chorób Zakaźnych Dzieci, zbudował 
pawilon zakaźny przy ulicy Bujwida. Było w nim 20 sal o typie izolatek. To 
był bardzo dobry budynek, który pozwalał na izolację chorych. Później tę 
klinikę prowadziła prof. Czyżewska, po niej ja do roku 1988. 

A.S.: Jakie inne choroby zakaźne zagrażały wtedy dzieciom?
Z.R.: Pojawiły się zapalenia wątroby typu A, B i C, ale nie od początku je roz-
różniano. W latach 70.-90. był to główny przedmiot naszej pracy w Klinice. 
Ponadto w latach 1973-1989 pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Pediatrii 
(jednostka ta była rodzajem efemerydy i w 1981 r. zlikwidowano wszyst-
kie instytuty). Przywoziłem tam nowości z zagranicy, np. w Niemczech na-
uczyłem się robić biopsję wątrobową u dzieci. Dzięki pomocy kolegów » 
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z  zagranicznych ośrodków mieliśmy antygeny i  surowice odporno-
ściowe i mogliśmy określać, który przypadek jest „A”, a który jest „B”. 
Wyniki badań przekazywałem do studenckiego koła naukowego. Jako 
były szef tego koła mogę się pochwalić, że 4-5 osób z tego dawnego 
koła dzisiaj jest profesorami medycyny.

A.S.: W których ośrodkach szkolił się Pan Profesor?
Z.R.: Byłem w  klinikach w  Bordeaux, Rzymie, dwa razy w  Monachium, 
a w także w Hawanie i Montrealu już po roku 1989. Tematyka zakaźna była 
bardzo różnorodna i wyjazdy niezmiernie przydatne. Miałem także wykła-
dy w Niemczech, Austrii, Szwajcarii (nagrodzony wraz z dr J. Gruszką), Cze-
chach, Jugosławii, Meksyku, Kanadzie, Kubie.

A.S.: Kuba jako miejsce szkolenia? Z jakiego powodu? 
Z.R.: Kuba była bardzo nisko ceniona przez polskich lekarzy i uczonych, po-
strzegana jako „zawsze biedne” miejsce na Ziemi. Ale okazało się, że mają 
tam WHO-wski ośrodek opieki nad dzieckiem i położnicą, w którym dyspo-
nują dobrą aparaturą i lekarzami przeszkolonymi w USA i w krajach Ame-
ryki Łacińskiej. Nie mówię o anomaliach życia społecznego. Te rzeczywiście 
miały miejsce. Chodził za nami na przykład „opiekun” z takiego kubańskie-
go NKWD. Miał na imię… Jezus. Były problemy z robieniem zdjęć, wypy-
tywano o cel kupowania zwykłych kwiatów... Z Kuby odbyliśmy wyprawę 
do Meksyku, do szpitala ubezpieczalni społecznej w mieście Meksyk. Tam 
przekonałem się, jak bardzo Ameryka Południowa jest nastawiona przeciw-
ko Stanom. – Jakie jest pana największe marzenie – zapytałem kubańskiego 
lekarza. – Zobaczyć triumf, zwycięstwo Związku Radzieckiego – odpowie-
dział. No, proszę sobie to wyobrazić! 

A.S.: Też mi marzyciel! A dokąd jeszcze zawiodły Pana tropy wak-
cynologa?
Z.R.: W latach 1981-84 byłem lekarzem w Maroku, w Al-Hoceima. Panowały 
tam choroby z XIX wieku rodem: gruźlica, choroby pasożytnicze, choroby 
płuc, i  co ciekawe, spotykało się dużo przypadków reumatyzmu. Walczy-
łem o to, by nie odganiać od drzwi szpitala matek z chorymi dziećmi w ra-
mach tamtejszych „limitów przyjęć”. Sprzeciwiłem się temu i strażnicy od-
tąd wpuszczali wszystkie, a mnie szanowali. Ale nie mieliśmy tam żadnych 
kontaktów towarzyskich, to dla chrześcijan zamknięty świat. Byliśmy przez 
tamtejszych lekarzy arabskich traktowani jak płatni najemnicy. Przyjechali-
śmy z własnej woli, wolontariusze. Dla nich to był wyraz słabości. 

A.S.: Wrócił Pan Profesor do Polski. Co stanowiło wyzwanie?
Z.R.: Praca dla dzieci Zagłębia Miedziowego. Przyszła do mnie pewnego 
dnia dr n. med. Halina Strugała-Stawikowa z Legnicy, która chciała, żebym 
został lekarzem konsultantem ds. zwalczania ołowicy u dzieci w Zagłębiu 
Miedziowym. Zgodziłem się, jeździliśmy do Zagłębia, pobieraliśmy krew 
i  badaliśmy ją. U  tych dzieci występowało ogromne stężenie ołowiu we 
krwi! Doktor Stawikowa założyła więc Fundację na rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego, zorganizowała zespół medyczny i osoby „spoza medycyny”. 
Działali w fundacji wszyscy, którzy chcieli zrobić coś dobrego. 

A.S.: Na czym polegała praca Fundacji?
Z.R.: Zbadano poziom ołowiu we krwi dzieciom w okresie kilkunastu lat, 
łącznie u kilkudziesięciu tysięcy. Dzieci były wysyłane do miejscowości let-
niskowych, takich jak Świeradów, na Podkarpacie, w Bieszczady, wszędzie 
tam, gdzie jest zielono i dużo czystego powietrza. To były dla nich kolonie 
zdrowotne, gdzie inhalowały się i uczyły dietetyki. A najważniejsze działa-
nia Fundacji: poprzez konferencje dla lekarzy opisywaliśmy zły wpływ na 
zdrowie, wywieraliśmy pewien nacisk na władze lokalne i  huty, by prze-
strzegano norm higienicznych, by kontrolowali emisję i ją obniżali. Konfe-
rencje odbyły się 17 razy, uczestniczyło w nich wielu lekarzy z zagranicy. Byli 
Niemcy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy – wszyscy mieli podobne problemy. 
Powstały tomy zaleceń i prace doktorskie z zakresu pediatrii środowisko-
wej, nowego kierunku medycyny. Tworzyliśmy jedyny polski ośrodek opi-
niotwórczy dotyczący metali ciężkich u dzieci. W  latach 1984-2019 nasze 
badania funkcjonowały jako nowoczesny kierunek pediatryczny. Tak było 
do 2019 r., kiedy Fundacja została zlikwidowana z przyczyn finansowych. 

A.S.: Wróćmy do wakcynologii…
Z.R.: Słusznie! W  1963 r. miała miejsce epidemia ospy. 
Ostatnie przypadki w  Polsce pojawiły się w  1925 r., i  to 
u dorosłych. W 1963 r. wracaliśmy więc do przypomnie-
nia opisu z książek. Aż 210 lekarzy zostało zatrudnionych 
do zwalczania zarazy. Prowadziłem konsultacje w klinice, 
odsiewaliśmy variola vera od innych wykwitów. W  ciągu 
kilku tygodni przebadaliśmy ponad 1000 dzieci, żadne nie 
miało ospy prawdziwej, jedynie niepożądane objawy po-
szczepienne, w tym ciężkie.

A.S.: Czy pojawiały się powikłania po szczepionce 
ospowej?
Z.R.: Tak. 9 osób zachorowało w  wyniku powikłań po-
szczepiennych i  zmarło. Zawsze jest pewien odsetek 
komplikacji, uwzględniany w  statystykach. Zaczęliśmy 
pracę nad tym, by ograniczyć niepożądane odczyny po-
szczepienne (NOP). Razem ze mną pracowały dr med. 
Elżbieta Saraczyńska i dr Jadwiga Zagrobelna. Zorgani-
zowaliśmy poradnie konsultacji w  celu przygotowania 
dzieci do szczepień. Pod wpływem tego przedsięwzięcia 
zaczęły powstawać takie ośrodki w Warszawie, Krakowie, 
Kielcach, Łodzi i Poznaniu.

Poradnie działały w  ramach ówczesnych zespołów 
ds. opieki nad matką i dzieckiem. Potem przyszła reforma. 
Powołano instytucję lekarza rodzinnego, w wyniku której 
zlikwidowano zespoły, ale my nie daliśmy się zlikwidować 
i we Wrocławiu ośrodek działa nadal pod kierownictwem 
prof. Leszka Szenborna i Jego współpracowników. Bada-
nia w ośrodku chroniły dzieci oraz lekarzy, którzy brali cał-
kowitą odpowiedzialność za szczepienie (nie za skutki!). 
Dziecko musiało być zbadane fizykalnie, laboratoryjnie 
i jeśli okazywało się to konieczne, zlecano dalsze badania. 
Chodzi o wykrycie cech swoistych dziecka – tego dziecka 
przed szczepieniem – i zgodnie z nimi, na modelowanie 
szczepień, na ocenę zdolności do uodpornienia, A wszyst-
ko musi być zapisane w kartotece. Nowatorska rzecz. Wie-
le dzieci, mam nadzieję, uniknęło przez to NOP-u. 

A.S.: Pan Profesor walnie przyczynił się do powstania 
nauki o szczepieniach...
Z.R.: W  2005 r. przyszło nam do głowy, by stworzyć To-
warzystwo Wakcynologii. Szczepienia zostały włączone 
w pediatrię kliniczną, a pediatria kliniczna zainteresowała 
się szczepieniami. To są rozdziały profilaktyki pediatrycz-
nej. To są te dwie wielkie rzeczy, które idą obok siebie i nie 
dają się od siebie odizolować. Dziś oddziały Towarzystwa 
mają kilka tysięcy członków.

A.S.: Panie Profesorze, szczepić czy nie?
Z.R.: No właśnie, w  systemie szczepionkowym nie 
można powiedzieć „tak” lub „nie”, bo obejmuje on różne 
problemy. W czasie epidemii szczepienie jest bezwzględ-
nie obowiązkowe, w  innych okolicznościach obowiązu-
je program szczepień aktualizowany co roku i  w  razie 
stwierdzenia przeciwwskazań w  indywidualnych przy-
padkach może być modyfikowany. Obawy przed NOP 
istnieją od dawna, ale nie zawsze winne są szczepionki. 
Jeśli jadę tramwajem i pojazd wypada np. z szyn, to nie 
jest powód, by likwidować wszystkie tramwaje w  mie-
ście. Lekarz, który dobrze zbada dziecko, jest zwolniony 
z zarzutu zlekceważenia zdrowia, dlatego tak ważna jest 
ocena zdrowia dziecka szczepionego, jego rodziny i śro-
dowiska, chorób środowiskowych i  genetycznych. Dla 
prawidłowo podjętej decyzji niezbędne jest wykrycie 
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cech swoistych dziecka – tego konkretnego dziecka. Należy stwierdzić, 
czy nadaje się ono do szczepienia czy nie, i ocenić korzyść ze szczepienia 
w porównaniu z ewentualnym zachorowaniem naturalnym. Po to, żeby 
nie było zachorowań, lepiej zaszczepić.  

A.S.: Nie wszystkim się to podoba i wolą się nie szczepić…
Z.R.: Ruchy antyszczepionkowe nie mają podstaw naukowych. W  inter-
necie każdy napisze to, co chce, i ludzie wypisują różne rzeczy, a nie mają 
o tym pojęcia. Opisują wszelkie nieszczęśliwe przypadki ze swego życia... 

W Anglii przykładowo działał lekarz Andrew Wakefield, który fałszował 
wyniki badań. Zebrał wywiad chorobowy u  dzieci, które miały autyzm 
i podobne schorzenia, a także przewlekłe zapalenia jelit, a które wcześniej 
przeszły szczepienie przeciwko odrze. Jego pracę opublikował „Lancet”. 
W momencie, kiedy czytałem jego artykuł, jeszcze nie znałem ani jego, 
ani jego intencji. Był to tekst śmiesznie prymitywny i nieumotywowany 
statystycznie. Jego kanwą stały się opowieści smutne, tragiczne, nieudo-
kumentowane. Zrobiła się straszna burza, na której skorzystali głównie 
adwokaci. Nawet niektórzy polscy naukowcy dostali granty na zbada-
nie zjawiska w sposób niezależny, ale wniosków nie ma, nie wiem, co się 
z nimi stało… Do dziś ludzie wskazują pracę Wakefielda jako dowód swo-
ich racji. Radzę przestrzegać przepisów sanepidowskich – a nie ogłaszać 
beztroskie zwalnianie się ze szczepień.

A.S.: To może problemem jest jakość szczepionek?
Z.R.: Mogę zapewnić, że wszystkie szczepionki w Polsce są dobrej jakości. 
Produkuje je kilka licencjonowanych fabryk, dla każdej z  nich pomyłka 
oznaczałaby upadek zakładu. Nie wolno stosować preparatów niewiado-
mego pochodzenia i przechowywać szczepionki zbyt długo w domu. 

A.S.: Dzisiaj dyskusja o szczepieniach rozgorzała na nowo, bo właśnie wal-
czymy z epidemią. Epidemia COVID-19 – wygasa czy jest wygaszana?
Z.R.: Jestem zdany na komunikaty władz. Mieszanie tego z polityką jest 
oczywiście złe. Natomiast komunikaty uznaję za prawdziwe. Na począt-
ku pandemii jest zawsze duża zachorowalność, to normalne, potem 
coraz mniejsza, bo gęstość ludności wrażliwej się zmniejsza. Niektórzy 
już przechorowali, niektórzy są niewrażliwi od dzieciństwa, nie wiado-
mo, z  jakich powodów. Co do COVID-19, zrobiono już ważne badania, 
które spowodują duży postęp w walce z epidemią. Zbadano strukturę, 
budowę morfologiczną wirusa. Wiemy, jak wygląda i  z  czego się skła-
da, i  to jest pierwszy krok, bo teoretycznie wiadomo, czym go można 
zwalczyć. Widziała pani obraz koronawirusa w  powiększeniu? On ma 
na powierzchni jak gdyby wypustki, które prawdopodobnie zawierają 
enzym, pozwalający mu przyczepić się do osoby, na której może się roz-
wijać. Jeśli mielibyśmy stworzyć dobrą szczepionkę, to powinniśmy iść 
w tę stronę. Wirus niech sobie będzie, ale bez tych wypustek. Wtedy nie 
będzie mógł się „przykleić”. 

A.S.: Kontrowersje wzbudza nakaz stosowania maseczek…
Z.R.: Ja bym opiniował oględnie. Z historii epidemiologii wiemy, że masecz-
ki zostały wprowadzone pod koniec XIX wieku (żeby przeciwdziałać zakaże-
niom operacyjnym, i zdały egzamin). Czyli to jednak ma znaczenie. My dzi-
siaj jesteśmy bardzo racjonalni, na wszystko chcemy mieć dowody fizyczne, 
naukowe. Trzeba było poddać maski badaniom, z jakiej są tkaniny, jakie są 
jej oczka, czy są tak małe, że wirus nie jest w stanie przez nie przejść (bo 
na przykład maska jednowarstwowa, jestem pewny, nie jest żadną prze-
szkodą dla wirusa). Taka maska ma oczka w tkaninie 100 razy szersze niż 
COVID-19! Za mało takich badań, które by stwierdzały, czy jakaś oferowana 
nam maska ma odpowiednią budowę tekstylną. Sam na pewno lepiej się 
czuję, kiedy wiem, że gdy kaszlnę, kichnę, to jestem oddzielony od innych, 
a wydzieliny zatrzymają się na maseczce. 

A.S.: Pan Profesor jest w służbie epidemiologii ponad 70 lat…
Z.R.: W 2009 roku, roku 100-lecia pediatrii w Polsce, dostałem na wniosek 
dzieci Order Uśmiechu (zbieg dat był przypadkowy!). Przyznano mi go za 
zasługi dla Fundacji na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego. Z kolei w 100. 
rocznicę powstania „Przeglądu Pediatrycznego” moi koledzy zawniosko-

wali o Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To jest 
piękne odznaczenie… A otrzymałem je z rąk prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.

A.S.: Niedawno, wiosną 2020 dostał Pan tytuł Tyta-
na Polskiej Wakcynologii. Przyznał go Panu portal 
szczepienia.pzh.gov.pl. Znalazł się Pan Profesor 
wśród takich uczonych jak prof. Rudolf Weigl i  wła-
śnie Ludwik Hirszfeld! 
Z.R.: Ja nie wiedziałem, co mnie spotka (śmiech). Zawsze 
pracowałem nie dla tytułów i zaszczytów, tylko zwyczaj-
nie. Po prostu chciało się coś zrobić dobrze i się dobrze 
zrobiło, to co było możliwe. Ale żeby się znaleźć wśród 
tych postaci? To jest gruba przesada. Tamci ludzie zdo-
byli miano wielkich w całej historii medycyny. A my, to 
znaczy ja i moi koledzy, jesteśmy tylko następcami idei, 
nie zmienimy świata. 

A.S.: „Nie zmienimy świata” – czy to stwierdzenie jest 
sprawiedliwe?
Z.R.: Na pewno powołanie Towarzystwa Wakcynologicz-
nego jest pewnym krokiem do przodu, bardzo ważnym. 
Ważne jest także nadanie kierunku wakcynologii jako 
nauce, związanej z interną czy pediatrią. Wcześniej ludzie 
również znali szczepionki i się szczepili, ale przyznaję, że 
za moich czasów studenckich nie było żadnych wykładów 
na ten temat. Szczepionka i  zapobieganie epidemiom, 
jeśli w  ogóle stanowiły przedmiot zainteresowania wy-
kładowców, stanowiły dla nich rzeczy zupełnie poboczne. 
Zajmowali się nimi wyłącznie hobbyści albo ci, którzy tra-
fili do pracy w zakładzie higieny. A dzisiaj nie ma pracują-
cego pediatry, który by nie rozumiał szczepień, znaczenia 
szczepienia, który by nie uczestniczył w jednym z naszych 
posiedzeń. To jest po prostu niemożliwe. 

Myślę, że nasza praca jest też przyczynkiem do reorgani-
zacji studiów medycznych. Dokonało się połączenie nauki 
medycznej, praktycznej, z tą częścią profilaktyczną. Lekarze 
zrozumieli, że im więcej osób się tym zajmie, tym szybciej 
opanujemy sytuację. A  ja jestem „Tytanem Wakcynologii”? 
Jak mi to pokazano w biuletynie PZH, zacząłem się śmiać, 
bo nie myślałem, że zasługuję na takie miano. Prawda, że 
napracowałem się wiele i odczuwam satysfakcję, że Polskie 
Towarzystwo Wakcynologii wspaniale rozwinęło się i  ma 
jako kolejnych przewodniczących wybitnych pediatrów-
-profesorów: Jacka Wysockiego z Poznania, Leszka Szenbor-
na i Ernesta Kuchara – wychowanków kliniki wrocławskiej, 
prof. Marię Gołębiowską z Łodzi, dr. med. Jacka Mrukowicza, 
redaktora naczelnego „Medycyna praktyczna – Szczepienia”  
i dr med. Hannę Czajkę z Krakowa, prof. dr. med. Andrzeja 
Radzikowskiego i dr med. Ewę Duszczyk z Warszawy, z Kielc 
dr. med. Mariana Patrzałka ,dr med. Ilonę Małecką z Pozna-
nia i dr med. Agnieszkę Matkowską – Kocjan z Kliniki Pedia-
trycznej we Wrocławiu oraz wielu innych znakomitych pe-
diatrów, z coraz to młodszych pokoleń. To wielki sukces, na 
świecie nie ma nigdzie takiego Towarzystwa.

A.S.: Dlaczego więc ten samokrytyczny śmiech?
Z.R.: Bo ja się uważam za człowieka zwykłego, za takiego 
szaraczka medycznego. Ja zawsze starałem się pracować 
normalnie, przez 65 lat wykonywałem codzienną pracę le-
karza, wykładowcy. A tutaj zostałem umieszczony między 
nazwiskami tych, przed którymi sam klękałem wielokrot-
nie. Jestem wdzięczny tym osobom spoza mego środowi-
ska, tym, którzy to zauważyli. 
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Nowy minister zdrowia
18 sierpnia 2020 r. prof. Łukasz Szumowski złożył 
rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Pełnił ją od 
9 stycznia 2018 r.

Już dwa dni później, bo 20 sierpnia br., premier Mateusz 
Morawiecki podał nazwisko nowego szefa resortu zdro-

wia. Tekę objął dr n. ekon. Adam Niedzielski. Doktor Adam 
Niedzielski od 18 lipca 2019 r. był p.o. prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a 10 października 2019 r. został powołany 
na to stanowisko. 

K.N.

DR N. EKON. ADAM NIEDZIELSKI

PROF. ŁUKASZ SZUMOWSKI

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz me-
tody ilościowe i systemy informacyjne. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk 
ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Karierę zawo-
dową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kon-
troli, Ministerstwie Sprawiedliwości i  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 
listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów. 
Równolegle z pracą w administracji pracował naukowo w Instytucie Badań nad Go-
spodarką Rynkową (w latach 1998-2004) oraz w Wyższej Szkole Handlu i Finansów 
Międzynarodowych (1999-2007). Członek rady  nadzorczej spółki celowej Aplikacje 
Krytyczne (2017-2018) oraz w okresie styczeń-lipiec 2018 członek Rady Narodowe-
go Funduszu Zdrowia powołany na wniosek Ministra Finansów. Ekspert z zakresu 
zarządzania publicznego. Autor artykułów i książek z zakresu administracji publicz-
nej, finansów publicznych i kontroli zarządczej. Był zastępcą prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia ds. operacyjnych i prezesem NFZ.

Tradycyjnie już od kilku lat, na przełomie czerwca i lip-
ca, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich spotykają się u Matki Bożej Dobrej Rady w Su-
listrowiczkach, by uczcić pamięć św. Andrzeja Świerada 
(13 lipca), pierwszego kanonizowanego polskiego świę-
tego, uznawanego jednocześnie za jednego z  pierw-
szych lekarzy. Wprawdzie z wykształcenia lekarzem nie 
był, ale żyjąc w  nieustannej modlitwie, jako eremita 
o nadzwyczaj surowej ascezie, w bezpośrednim sąsiedz-
twie natury, posiadł dar uzdrawiania chorych.

Spotkanie, któremu przewodniczył ks. Marcin Kołodziej – 
p.o. asystent kościelnego stowarzyszenia, rozpoczęło się 

przypomnieniem postaci świętego, jego życia i zasług dla Ko-
ścioła. Miłym akcentem wydarzenia było powitanie nas przez 
ks. Ryszarda Staszaka – kustosza sanktuarium, który obdaro-
wał każdego uczestnika obrazkiem z wizerunkiem Matki Bożej 
Dobrej Rady – patronki sanktuarium.

Mszę św. w kaplicy sprawował ks. Marcin, wygłaszając rów-
nież homilię. W modlitwach wiernych modliliśmy się w intencji 
Ojca Świętego, za członków stowarzyszenia, za chorych oraz 
w  intencji ojczyzny w przededniu wyborów prezydenckich. 
W homilii ks. Marcin, w oparciu o Ewangelię dnia, podkreślił 
znaczenie wiary w życiu człowieka. Przywołał postać setnika, 
który nie będąc Izraelitą, okazał wielką wiarę. Jego słowa-

1. Lekarze z KSLP przy głazach wotywnych na cześć św. Andrzeja Świerada w Sulistrowiczkach – pierwszego polskiego świętego, a zarazem pierw-
szego świętego lekarza, który uzdrawiał chorych, m.in. syna króla Węgier – św. Emeryka, oraz ówczesnego cesarza Niemiec.
2. Msza św. lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach
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U MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY
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1. Lekarze z KSLP przy głazach wotywnych na cześć św. Andrzeja Świerada w Sulistrowiczkach – pierwszego polskiego świętego, a zarazem pierw-
szego świętego lekarza, który uzdrawiał chorych, m.in. syna króla Węgier – św. Emeryka, oraz ówczesnego cesarza Niemiec.
2. Msza św. lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Kaplicy Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

19 sierpnia 2020 roku zmarła doc. dr n. med. Karmena Stańkowska – inicjatorka 
w 1993 r. Sekcji Dolnośląskiej MWIA przy Komisji Współpracy z Zagranicą DRL, in-

ternista, specjalista kardiologii, lekarz sportowy i  pierwsza dolnośląska żeglarka, która 
uzyskała patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Ostanie pożegnanie Pani Doktor 
odbyło się 26 sierpnia 2020 r. na cmentarzu Świętej Rodziny we Wrocławiu. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Lekarskiej: dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska, 
dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska oraz dr n. med. Adriana Pietraszkiewicz. 

U MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

-prośba weszły na stałe do liturgii eucharystycznej: „Panie, nie 
jestem godzien...”. W ten sposób zostało podkreślone, że łaska 
Jezusa jest dostępna dla wszystkich, również dla pogan. Na-
stępnie zwrócił uwagę na słowo „salus”, które zawiera podwój-
ne znaczenie: jako zdrowie, którym z racji swego zawodu-po-
wołania opiekują się lekarze, oraz zbawienie, które zapewnia 
człowiekowi Pan Bóg. Do tego jednak potrzebna jest z naszej 
strony głęboka wiara i otwarcie się na Boże działanie. Bez na-
szej zgody i przyzwolenia Bóg nie dokona naszego zbawienia.

Po mszy św., przed głazami wotywnymi, ufundowanymi przed 
laty przez czcicieli św. Andrzeja, zapalono znicz. Następnie 
uczestnicy spotkania udali się na krótki leśny spacer do źródełka 
z cudowną wodą.

W  drodze powrotnej do Wrocławia zatrzymaliśmy się w  Ro-
gowie Sobóckim w kawiarence, aby coś przekąsić. Warto wspo-
mnieć, że naprzeciwko kawiarenki, tuż przy szosie, można ujrzeć 
relikty dalekiej przeszłości: pręgierz i  kamienny krzyż pokutny, 
jako jeden z setek rozsianych na Dolnym Śląsku. Całemu spotka-
niu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda w  oprawie bujnej 
ślężańskiej roślinności.

Comiesięczne spotkania KSLP, połączone zawsze z  mszą 
św., prelekcją formacyjną, wspomnieniami z pielgrzymek itp., 
pogłębiają naszą wiarę i wpisują się w kształtowanie postaw 
ewangelizacyjnych lekarzy, tak bardzo potrzebnych w ich ży-
ciu zawodowym. 

Anna Dadun-Sęk
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IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu Górskim
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Organizacyjnie, jak zwykle, wszystko wypadło 
perfekcyjnie. Zabrakło jednak osób towarzyszą-

cych, kibiców, dekoracji zwycięzców, wspólnych roz-
mów i  biesiadowania, zabrakło prawdziwej radości 
z biegania. Biegaczom pozostała satysfakcja z poko-
nania własnych słabości i przekroczenia mety w tym 
wymagającym biegu.

Po roku przerwy na tron powrócili dawni mistrzo-
wie. Wśród kobiet wygrała Dominika Wiśniewska-
-Ulfik, drugie miejsce zajęła Dorota Bryda, a  trzecie 
Klaudia Klik. Mistrzem Polski wśród mężczyzn został 
Łukasz Lubelski, pozostałe miejsca na podium zajęli 
Piotr Bąk i Jerzy Słobodzian.

Miejmy nadzieję spotkać się za rok w  bardziej 
sprzyjających rywalizacji sportowej warunkach. Skła-
dam podziękowania Komisji Sportu, Kultury i  Tury-
styki DRL pod przewodnictwem lek. Małgorzaty Nie-
miec za dofinansowanie zakupu trofeów sportowych 
dla najlepszych biegaczy górskich. 

Jerzy Słobodzian

9 sierpnia 2020 r. w Ludwikowicach Kłodz-
kich, w  ramach kultowego już XI Biegu na 
Wielką Sowę, odbyły się IV Mistrzostwa Pol-
ski Lekarzy w  Biegu Górskim. Mimo panu-
jącej od wielu miesięcy epidemii COVID-19 
i związanych z tym stanem wielu obostrzeń, 
bieg ukończyło 570 biegaczy w tym 26 leka-
rzy (15 mężczyzn i 11 kobiet). 
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Dorota Bryda  
i Jerzy Słobodzian

XXX Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Tenisie Ziemnym 

W dniach 30 lipca – 2 sierpnia na 
poznańskich kortach tenisowych 
odbyły się coroczne Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym.

Turniej odbywał się w  grze pojedynczej, deblu oraz w  mikście w  wielu 
różnych kategoriach wiekowych – od kategorii OPEN do kategorii +80. 

Turniej odbył się w  przyjemnej, sportowej atmosferze. Podczas zawodów 
zachowano wszelkie normy sanitarno-epidemiologiczne. Zwycięzcą w kat. 
OPEN, a tym samym najlepszym tenisistą wśród lekarzy, został lek. Michał 
Dyrda, pokonując w finale lek. Kacpra Mularczyka. 

lek. Adam Serafin 
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▶ LEK. MARCIN LEWICKI
Członek Zarządu Krajowego OZZL, 
członek Zespołu ds. Polityki Lekowej 
i Farmakoterapii NRLTekst Marcin Lewicki

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Do świata Davida Lyncha trafiłem bardzo krętą drogą. Musia-
łem skończyć studia, popracować tu i  ówdzie, by wreszcie 
wylądować w stolicy Krainy Karpia – Miliczu. Samo miasto nie 

gra w tej opowieści (niestety) zbyt wielkiej roli. Najważniejsze w niej 
jest to, że pracę w jednej z milickich przychodni kończyłem między 
godz. 18.00 a 19.00, po czym czekało mnie 80 kilometrów jazdy sa-
mochodem w towarzystwie Anny Gacek i jej „Aksamitu” nadawanego 
co poniedziałek o tej właśnie porze. Dzięki tym powrotom poznałem 
ocean wspaniałej muzyki. Poznałem też mrok Lyncha, bo redaktor 
Gacek kocha go niemal fanatyczną miłością i często się tym dzieli – 
muzyka do „Miasteczka Twin Peaks”, stworzona przez Angelo Badala-
mentiego, jest absolutnie genialna i wymyka się próbom klasyfikacji, 
a w twórczości inspirowanej serialem wszechczasów, i innymi utwo-
rami Lyncha, można przebierać. 

Jak wspomniałem, nie znałem wcześniej Lyncha (wiem, to wstyd 
i  zawczasu kajam się w  prochu i  pyle). Nadrabiam teraz zaległości 
z  żarliwością neofity. Pochłaniam bulimicznie kolejne odcinki, film 
„Miasteczko Twin Peaks. Ogniu krocz ze mną” już połknięty. Ze wszyst-
kimi, którzy jeszcze nie znają serialu, podzielę się krótkim synopsis 
fabuły – Twin Peaks jest sennym miasteczkiem, położonym w górach 
parę kilometrów od kanadyjskiej granicy, z  klasycznym amerykań-
skim tanim barem, jedną (ważną) stacją benzynową i speluną, w któ-
rej dym tytoniowy unosi się pół metra nad ziemią, a powietrze można 
kroić nożem. O  tym, że Laura Palmer nie żyje, dowiadujemy się po 
pierwszych czterech minutach pierwszego odcinka (włączając napisy 
początkowe) – wychodząc na ryby jeden z bohaterów znajduje cia-
ło licealistki, odziane jedynie w parę metrów plastikowej folii, leżące 
twarzą do kamienistej plaży. Początkowo sprawą zajmuje się miejsco-
wy szeryf, jednak dość krótko – zastanawiająco szybko przyjeżdża na 
miejsce agent specjalny FBI Dale Cooper, by rozwikłać tę zagadkę. Nie 
będę Państwa zbyt długo trzymać w napięciu – nie udało mu się.

Miałem niedawno przyjemność wysłuchać wywiadu, który przepro-
wadził Michał Nogaś ze Stefanem Chwinem podczas Festiwalu Języka 
Polskiego w Szczebrzeszynie. Rozmowa krążyła wokół wykładu, który 
profesor Chwin wygłosił kilka lat wcześniej, wykładu na temat „Potęgi 
smaku” Herberta. Na temat tego, jak bardzo nie zgadza się z jedną ze 
swoich lektur formacyjnych, którym ten wiersz był. Rozmowa doty-
czyła głównie wolności. Wartości, która dla lekarzy jest szczególnie 
ważna. Prawdziwie wolnym jestem dopiero, gdy nie ograniczam 
moim działaniem wolności bliźniego. Brzmi jak banał, czyż nie? Czy 
podejmując czynności ratownicze u pacjenta umierającego z powo-
du nowotworu, nie ograniczam jego prawa do dobrej śmierci i prawa 
do samostanowienia? Dla kogo podejmujemy decyzję o rozpoczęciu 
reanimacji? Dla siebie? Dla rodziny? Prokuratora? Na pewno nie dla 
pacjenta, który często jest bardziej pogodzony ze swoim odejściem 
niż lekarz, który się nim zajmuje. Chwalę sobie, że w mojej pracy nie 
muszę rozważać tych dylematów. Szczerze współczuję Koleżankom 
i Kolegom, którzy są do tego zmuszeni. 

Minął kolejny już miesiąc od wprowadzenia kolejnego „ułatwienia” 
życia przedsiębiorców – tarczy antycovidowej 4.0. Wśród wielu real-
nie skutecznych i  naprawdę pomocnych rozwiązań pojawił się koń 
trojański w postaci zmodyfikowanego artykułu 37a Kodeksu karnego. 
Zgodnie z komunikatem podanym na stronie Naczelnej Izby Lekar-
skiej i  Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wprowadzona zmiana wpływa 
bezpośrednio na interpretację innych przepisów związanych z wyko-
nywaniem zawodu lekarza i ryzyka, które temu towarzyszy:

•	nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kk.);
•	nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 

156 § 2 kk.);
•	narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 kk.),
•	nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eks-

perta w postępowaniu karnym lub cywilnym (art. 233 § 4a kk.).
W każdym z tych wypadków orzeczenie kary grzywny jest rozpatry-
wane w drugiej kolejności – zgodnie z nowelizacją sędzia może zasą-
dzić karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzyw-
nę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka 
środek karny, środek kompensacyjny lub przypadek (tamże). W teorii 
wiele to nie zmienia, jednak w praktyce ogranicza to możliwości zasą-
dzania łagodniejszych kar w wypadku orzeczenia winy. Może to skut-
kować innym ryzykiem – prokurator w  obawie przed mataczeniem 
może wprowadzić areszt zapobiegawczy dla oskarżonego.

Czy ustne zapewnienia władz o tym, że nie będzie do tego docho-
dzić, powinny nam wystarczyć? Nie chcę już roztrząsać, czy każda 
wizyta w  szpitalu jest obarczona ryzykiem uszczerbku na zdrowiu 
(w  końcu najciekawsze bakterie to te szpitalne), pomijam kwiatek 
w  postaci „nieumyślnego sporządzenia fałszywej opinii” (czy da się 
nieumyślnie napisać fałszywą opinię?). Czy te wszystkie działania nie 
mają na celu ograniczenia naszej wolności? Czy prywatna zemsta ko-
gokolwiek może sięgać aż tak daleko? Działania ograniczające pra-
wa pracowników systemu ochrony zdrowia uderzają bezpośrednio 
w obywateli – może czas na wprowadzenie osobistej odpowiedzial-
ności urzędników? Do tego, obawiam się, nie dojdzie – kilku urzę-
dujących i  tych, którzy już bezpiecznie wylądowali po widokowym 
locie spadochronem, zafundowanym przez przełożonego, na ciepłe 
posadki. I dotyczy to, jak zwykle, wszystkich opcji politycznych.

Ostatnie zmiany w prawie, wprowadzone bez konsultacji z głów-
nymi zainteresowanymi, na szybko, bez odpowiedniego rozeznania, 
odbiją się mocną czkawką. Wszystkim. A  przede wszystkim pacjen-
tom. Znów spadnie ilość przeszczepów. Zabiegowcy będą unikać 
trudnych technicznie, obarczonych sporym ryzykiem niepowodze-
nia. Dobrze rozumiem takie podejście – po co się narażać? W końcu 
wszyscy chcemy żyć w miarę spokojnie, w miarę dostatnio.

Protesty, w  których miałem zaszczyt brać udział, miały na celu 
zmianę myślenia o systemie ochrony zdrowia. Samo zwiększenie fi-
nansowania bez poprawy jakości wiele nie zmieni. Jak jednak można 
pracować nad doskonaleniem umiejętności ze świadomością nie-
uchronności kary za czasem zupełnie niezawiniony „błąd”? Czy od 
teraz będzie się karać za złamanie żeber podczas długotrwałej resu-
scytacji 86-letniej pacjentki z rozsianym procesem nowotworowym? 
Czy też może za jej niepodjęcie, mimo świadomości, że ocieramy się 
o terapię daremną? Brak zastanowienia, co można zrobić, by uniknąć 
w przyszłości powtórzenia „błędu”, jest tylko bezmyślnym machaniem 
katowskim mieczem, który zabija zarówno „winowajców” jak i „ofiary”. 
Czy karanie pilotów za każdy błąd pomogłoby w rozwoju lotnictwa? 
Osobiście wątpię, ale pozostawię to Państwu do rozważenia.

Kończąc moje przemyślenia, chciałbym powiedzieć, że prokurato-
rów wszelkich darzę wielką sympatią. Na tyle dużą, że pragnę się teraz 
przyznać do czegoś, żeby ułatwić im pracę.

Zabiłem Laurę Palmer.
I Ty też.

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa

Zabiłem Laurę Palmer

Fo
t. 

M
.J.



Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

PRAWO 
NA CO DZIEŃ 

Więcej na stronie:
www.dilnet.wroc.pl/
zakładka PRAWO

Źródło grafiki: www.flickr.com/photos/27256428336_682f1baabd_h/weiss_paarz_photos

21 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym 
przyznawanym w  celu przeciwdziałania ne-
gatywnym skutkom COVID-19, opublikowana 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1068.
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Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie nega-
tywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osób, 
które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospo-
darczą spowodowaną kryzysem wywołanym przez COVID-19. 
Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w  2020 r. 

podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pra-
cy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz: 
•	z którą po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę 

o pracę za wypowiedzeniem lub 
•	której umowa o pracę po 15 marca 2020 r. uległa rozwiąza-

niu z upływem czasu, na który była zawarta.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie uprawnionej, 
która nie podlega ubezpieczeniom społecznym lub obowiąz-
kowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł za miesiąc ka-
lendarzowy przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca 
2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W  okresie pobierania dodatku solidarnościowego osobie 
uprawnionej i  członkom jej rodziny przysługuje prawo do 
świadczeń określonych w  ustawie o  świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Prawo do świadczeń potwierdza się informacją udostępnioną 
na profilu informacyjnym osoby uprawnionej, utworzonym 
w systemie teleinformatycznym ZUS.

23 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Klimatu z  dnia 10 czerwca 2020 r. 
w  sprawie funkcjonowania Bazy danych o  pro-
duktach i opakowaniach oraz o gospodarce od-
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padami, opublikowane w  Dz. U. z  2020 r., poz. 
1071. 

Rozporządzenie określa adres strony internetowej rejestru 
umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO: www.
bdo.mos.gov.pl.

23 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowa-
nia kredytów bankowych udzielanych przedsię-
biorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o  uproszczonym postępowaniu o  zatwierdzenie 
układu w  związku z  wystąpieniem COVID-19, 
opublikowana w Dz. U. z 2020 r., poz. 1086.  

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pra-
cownik ma umiejętności i  możliwości techniczne oraz lokalo-
we do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 
W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wy-
korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub 
usług materialnych.  

Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdal-
nej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodaw-
ca. 

Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać na-
rzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod 
warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji 
poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajem-
nicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informa-
cji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdal-
ną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 
uwzględniającą w  szczególności opis tych czynności, a  także 
datę oraz czas ich wykonania. 

Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności 
w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu pracodawcy. 
Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykony-
wania pracy zdalnej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca 
może udzielić pracownikowi, w  terminie przez siebie wskaza-
nym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu 
urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez 
pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymia-
rze do 30 dni urlopu, a  pracownik jest obowiązany taki urlop 
wykorzystać.
W  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiczne-
go albo stanu epidemii, ogłoszonego z  powodu COVID-19, 
w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów go-
spodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wy-
nagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego 
świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę 
pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeże-
li przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie 
może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagro-
dzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę.
W  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przy-

padku wystąpienia u  pracodawcy spadku obrotów gospodar-
czych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagro-
dzeń, pracodawca może zawiesić obowiązki: 
•	tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świad-

czeń socjalnych, 
•	dokonywania odpisu podstawowego, 
•	wypłaty świadczeń urlopowych. 

Jeżeli u  pracodawcy działają organizacje związkowe repre-
zentatywne, zawieszenie powyższych obowiązków, następuje 
w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.

27 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z  dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku 
biologicznych czynników chorobotwórczych u lu-
dzi, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1118.

 
27 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z  dnia 24 czerwca 2020 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób 
zakaźnych oraz okresu przechowywania danych 
zawartych w  tym rejestrze, opublikowane w  Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1117. 

Rejestr chorób zakaźnych jest prowadzony w  postaci elektro-
nicznej. Dane o  przypadkach chorób zakaźnych są przecho-
wywane w rejestrze chorób zakaźnych wieczyście, z wyjątkiem 
wskazanych danych osobowych, które są przechowywane 
przez 30 lat. 

30 czerwca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 
2020 r. w  sprawie turnusów leczniczo-profilak-
tycznych dla pracowników wykonujących zada-
nia poza granicami państwa, opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1122.

 
1 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie stażu podyplomo-
wego lekarza i  lekarza dentysty, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1147. 

Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy otrzy-
muje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2900 
zł.

1 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie szpitalnego 
oddziału ratunkowego, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1145. 
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Wymagania wskazane w rozporządzeniu dotyczące szpitalnego 
oddziału ratunkowego w obrębie obszaru segregacji medycz-
nej, rejestracji i przyjęć należy spełnić do 1 stycznia 2021 r.
Wymagania dotyczące miejsca udzielania świadczeń nocnej 
i  świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia możliwość 
krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę 
zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną 
należy spełnić do 1 lipca 2021 r.

Wymagania dotyczące całodobowego lądowiska, zlokalizo-
wanego w takiej odległości, aby było możliwe przyjęcie osób, 
które znajdują się w  stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
bez pośrednictwa specjalistycznych środków transportu sani-
tarnego, należy spełnić do 1 stycznia 2022 r. 

Do 30 czerwca 2021 r. ordynatorem oddziału (lekarzem kieru-
jącym oddziałem) jest lekarz systemu.

1 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z  dnia 26 czerwca 2020 r. 
w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadcze-
niodawcy udzielającego świadczeń z  zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1143. 

1 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w spra-
wie wysokości zasadniczego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarzy i  lekarzy dentystów odby-
wających specjalizacje w  ramach rezydentury, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1134. 

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza 
i  lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach 
rezydentury w  dziedzinach: anestezjologia i  intensywna tera-
pia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia onkologicz-
na, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, hemato-
logia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna 
ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dzie-
cięca, onkologia i  hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, 
patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i mło-
dzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca – 
w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury 
wynosi 4793 zł, a  w  przypadku zakwalifikowania do jej odby-
wania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz 
w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4933 zł, 
po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 5300 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego leka-
rza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dzie-
dzinach medycyny innych niż wymienione powyżej w ramach 
rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie 
rezydentury wynosi 4299 zł, po dwóch latach zatrudnienia 
w tym trybie 4633 zł. 

Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywa-
nia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w try-
bie rezydentury przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, 
zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysoko-
ści określonej dla lekarzy odbywających szkolenie specjaliza-
cyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia 
zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

1 lipca 2020 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2020 r., poz. 1169 Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 
2020 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o  uzyskiwaniu tytułu specjalisty w  dzie-
dzinach mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia.

 
1 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z  dnia 30 czerwca 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów 
w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, opu-
blikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1161.  

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia:
•	działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilak-

tycznych w  podmiotach leczniczych nadzorowanych przez 
MON, w podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA,

•	turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w  podmiotach lecz-
niczych utworzonych przez MSWiA, w  których są udzielane 
stacjonarne i  całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej 
z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdro-
wiskowej, jednostkach organizacyjnych podległych MON 

•	turnusów antystresowych w  podmiotach leczniczych utwo-
rzonych i nadzorowanych przez MSWiA, przez osoby upraw-
nione, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kie-
runku SARS-CoV-2 osoby uprawnionej oraz pełnoletniego 
najbliższego członka rodziny, materiału pobranego w termi-
nie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia 
turnusu leczniczo-profilaktycznego. 

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych jest skie-
rowanie właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną 
albo osobę uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym człon-
kiem rodziny. 

Informację o skierowaniu na turnus leczniczo-profilaktyczny 
osób podmiot prowadzący turnus przekazuje do właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ. 

1 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w spra-
wie określenia priorytetowych dziedzin medycy-
ny, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1156.  

Priorytetowymi dziedzinami medycyny są: anestezjologia i  in-
tensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, chirurgia 
onkologiczna, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, geriatria, 
hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, me-
dycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurolo-
gia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kli-
niczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci 
i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca. 
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2 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie chorób zakaźnych po-
wodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, 
izolacji lub izolacji w  warunkach domowych oraz 
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemio-
logicznego, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 
1164.  

Okres obowiązkowej kwarantanny w  przypadku choroby wy-
wołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) ulega zakończeniu 
po: 
•	24 godzinach od wprowadzenia przez medyczne labora-

torium diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego udo-
stępnionego przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia 
właściwą w  zakresie systemów informacyjnych ochrony 
zdrowia ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierun-
ku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych, uzy-
skanego z  materiału klinicznego pobranego od osoby pod-
danej kwarantannie nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia 
następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia lub 
styczności, albo 

•	14 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu 
odpowiednio narażenia albo styczności, w przypadkach gdy 
badanie, o którym mowa wyżej nie zostało wykonane.

3 lipca 2020 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2020 r., poz. 1189 Obwieszczenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 25 
maja 2020 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji w sprawie trybu i warunków 
ustalania zdolności fizycznej i  psychicznej poli-
cjantów do służby na określonych stanowiskach 
lub w  określonych komórkach organizacyjnych 
jednostek policji. 

3 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku 
z  wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1182.  

Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o wybo-
rze świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej mogą być składane zgodnie z wzora-
mi obowiązującymi 13 marca 2020 r.

3 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z  zakresu leczenia stomatologicznego, 

opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1177.  

Dzieciom i  młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 
16. roku życia oraz dzieciom i  młodzieży niepełnosprawnym 
w  stopniu umiarkowanym i  znacznym od ukończenia 16. do 
ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycz-
nych, przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne 
do wypełnień, znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świad-
czeń gwarantowanych, z wyłączeniem procedury wizyty niepo-
wiązanej z  innymi świadczeniami gwarantowanymi (pierwszej 
wizyty dzieci do ukończenia 6. roku życia).

Dopuszcza się wydłużenie wieku uprawniającego do otrzy-
mania świadczenia świadczeniobiorcy, o  którym mowa wyżej 
oraz do otrzymania przez niego świadczenia wymienionego 
w załącznikach do rozporządzenia, oczekującego na świadcze-
nie, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii skutkującego ograniczeniem funkcjo-
nowania świadczeniodawcy w postaci zaprzestania udzielania 
świadczeń utracił prawo do świadczenia, o  czas równoważny 
z czasem przysługującym do realizacji świadczenia przed ogło-
szeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
po zakończeniu zaprzestania udzielania świadczeń przez świad-
czeniodawcę, u którego oczekiwał na świadczenie.

Ponadto z przyczyn wskazanych powyżej, dopuszcza się wy-
dłużenie okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia 
z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadcze-
nie określone w załącznikach do rozporządzenia.

W  wykazie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w den-
tobusie wprowadzona została zmiana dotycząca zabezpiecze-
nia profilaktycznego bruzd lakiem szczelinowym. Świadczenie 
dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 
raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców 
stałych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia. Rozpo-
rządzenie obowiązuje z mocą od 20 marca 2020 r.

8 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z  dnia 6 lipca 2020 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie wykazu środków 
ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epi-
demii COVID-19 dla członków obwodowych ko-
misji wyborczych oraz szczegółowych zasad bez-
pieczeństwa sanitarnego w  lokalu wyborczym, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1207.

13 lipca 2020 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2020 r., poz. 1237 obwieszczenie Ministra Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 
2020 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie warunków wynagradzania za pra-
cę i  przyznawania innych świadczeń związanych 
z  pracą dla pracowników zatrudnionych w  nie-
których państwowych jednostkach budżetowych 
działających w ochronie zdrowia.
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16 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2020 r. 
w  sprawie badań lotniczo-lekarskich, opubliko-
wane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1168.

 
22 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie warunków 
wynagradzania za pracę pracowników podmio-
tów leczniczych działających w  formie jednost-
ki budżetowej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1209. 

Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone 
w  załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz kategorie zaszere-
gowania pracowników określone w załącznikach nr 2 i 3 mają 
zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2020 r.

22 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie 
limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim 
i lekarsko-dentystycznym, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1272.

23 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z  dnia 20 lipca 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie standardów 
w  zakresie ograniczeń przy udzielaniu świad-
czeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż 
z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-
-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medycz-
ny mające bezpośredni kontakt z  pacjentami 
z  podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1275.  

Kierownik podmiotu leczniczego umieszczonego w  wykazie 
opracowanym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ 
w porozumieniu z wojewodą, wykonującego działalność leczni-
czą w rodzaju świadczenia szpitalne: 
1. wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub 
2. w  którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej są 

udzielane świadczenia opieki zdrowotnej wyłącznie 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

– opracowuje wykaz stanowisk pracy, na których osoby wyko-
nujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjenta-
mi z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 
uczestniczą w ich transporcie.

W wykazie stanowisk można umieścić wyłącznie stanowiska 
pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny uczest-
niczą w podmiocie leczniczym, o którym mowa w pkt. 1 albo 
w wyodrębnionej komórce organizacyjnej, określonej w pkt.2, 
w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, mając bezpośredni 
kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, oraz na których może wystąpić podwyższone ryzy-
ko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdro-
wotnej na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk 
nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdro-
wotnej pacjentom innym niż z  podejrzeniem lub zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2.

Ograniczenie to nie dotyczy udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej niewymagających bezpośredniego kontaktu 
z tymi pacjentami, w szczególności udzielania tych świad-
czeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności.

Ograniczenie to nie dotyczy również przypadków, w któ-
rych kierownik podmiotu leczniczego wyrazi zgodę na 
piśmie osobom uczestniczącym w  udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej na stanowiskach określonych w  wyka-
zie, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom 
korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu 
leczniczego innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wi-
rusem SARS-CoV-2, po wprowadzeniu niezbędnych zabez-
pieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wiru-
sem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania tych świadczeń przez 
osoby objęte ograniczeniem.

Kierownik podmiotu leczniczego informuje na piśmie osoby, 
o których mowa na wstępie o objęciu ich ograniczeniem. W in-
formacji określa się dzień początkowy oraz końcowy objęcia 
ograniczeniem. Dzień początkowy objęcia ograniczeniem nie 
może przypadać wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przeka-
zania tej osobie informacji na piśmie o objęciu ograniczeniem. 
W przypadku gdy nie ma możliwości określenia dnia końcowe-
go objęcia ograniczeniem, ograniczenie obowiązuje do dnia 
jego odwołania przez kierownika podmiotu leczniczego, nie 
dłużej jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z za-
każeniami wirusem SARS-CoV-2 lub ustania zatrudnienia osoby 
objętej ograniczeniem w podmiocie leczniczym. Dzień końco-
wy objęcia ograniczeniem nie może przypadać wcześniej niż 
po upływie 14 dni od dnia zaprzestania udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wykazem, chy-
ba że przed upływem 14 dni od dnia zaprzestania udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej na stanowisku określonym wy-
kazem wym. osoba, uzyska ujemny wynik badania w kierunku 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

W takim przypadku osoba ta może przystąpić do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrze-
niem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bezpośrednio po 
uzyskaniu ujemnego wyniku badania w kierunku zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2. 

Osoba objęta ograniczeniem w terminie 3 dni od dnia otrzy-
mania pisemnej informacji o tym fakcie, może wystąpić do kie-
rownika podmiotu leczniczego z  wnioskiem o  zwolnienie jej 
z  ograniczenia. Kierownik podmiotu leczniczego nie później 
niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku o zwolnienie 
z ograniczenia jest obowiązany powierzyć wnioskującej osobie 
wykonywanie zadań na innym stanowisku niż objęte ograni-
czeniem albo tak dostosować zakres wykonywanych przez nią 
zadań, aby przy ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwolnienie z ogra-
niczenia w  terminie późniejszym niż określony wyżej, kierow-
nik podmiotu leczniczego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
wniosku, dokonuje powierzenia wnioskującej osobie wykony-
wania zadań na innym stanowisku niż objęte ograniczeniem 
albo dostosowania zakresu wykonywanych zadań tak, aby przy 
ich wykonywaniu nie zachodziło podwyższone ryzyko zakaże-
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nia wirusem SARS-CoV-2. 
W  przypadku gdy uwzględnienie wniosku może skutkować 

brakiem możliwości zabezpieczenia przez podmiot leczniczy 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom zaka-
żonym lub podejrzanym o  zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
kierownik podmiotu leczniczego odmawia na piśmie jego 
uwzględnienia.

W  przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dyrektor oddziału 
wojewódzkiego NFZ może, na wniosek kierownika podmio-
tu leczniczego, wyrazić zgodę na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej innych niż określone na wstępie przez osobę wyko-
nującą zawód medyczny mimo objęcia jej ograniczeniem. 

W przypadku gdy wniosek o zgodę na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej przez osobę wykonującą zawód medyczny, 
mimo objęcia jej ograniczeniem, składa kierownik innego pod-
miotu leczniczego, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ po-
dejmuje decyzję o  wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń 
mimo objęcia ograniczeniem, po zasięgnięciu opinii dyrektora 
podmiotu leczniczego zatrudniającego wymienioną osobę. 

W  terminie 10 dni od dnia wejścia w  życie rozporządzenia 
kierownik podmiotu leczniczego dostosuje wykaz stanowisk 
do wymagań określonych w rozporządzeniu i przekaże po raz 
pierwszy właściwemu miejscowo wojewodzie oraz dyrektorowi 
oddziału wojewódzkiego NFZ dokumenty dotyczące stanowisk 
objętych wykazem. 

25 lipca 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1292.  

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej 
w  ośrodku rehabilitacyjnym w  systemie stacjonarnym przez 
osoby uprawnione do rehabilitacji w ramach prewencji rento-
wej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabili-
tację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilita-
cyjne (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 277), jest negatywny 
wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z mate-
riału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed 
terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. 

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2 jest zawiadomienie o  skierowaniu na rehabilitację 
leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, wystawione przez 
właściwą jednostkę organizacyjną ZUS. Zlecenia na wykonanie 
testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będą-
cy podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego 
osoba uprawniona została skierowana na rehabilitację leczniczą. 

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób upraw-
nionych są finansowane ze środków publicznych. Powyższy 
przepis wchodzi w życie 4 sierpnia 2020 r. 

30 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z  dnia 13 lipca 2020 r. 
w sprawie programu pilotażowego w zakresie 

rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobior-
ców po przebytej chorobie COVID-19, opubli-
kowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1246. 

Celem programu pilotażowego jest przetestowanie programu 
rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej 
chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję tej choroby, 
poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności od-
dechowej, siły mięśniowej i  ogólnej sprawności fizycznej oraz 
wsparcie zdrowia psychicznego, a także ocena jego efektywno-
ści organizacyjnej i klinicznej.

Program pilotażowy jest realizowany przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 
MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. 

Programem pilotażowym obejmuje się świadczeniobiorców 
po przebytej chorobie COVID-19 na podstawie skiero¬wania 
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Program pilotażowy obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej 
z zakresu rehabilitacji leczniczej, realizowane według modeli fi-
zjoterapii oddechowej po przeprowadzeniu kwalifikacji do nich. 
Czas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi maksymalnie 21 dni. 

W  przypadku uzasadnionym względami medycznymi i  ko-
niecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabi-
litacji leczniczej może zostać przedłużony na wniosek lekarza 
prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora wła-
ściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Ośrodek realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowa¬nych w wa-
runkach stacjonarnych.

31 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 
r. w  sprawie szczegółowego zakresu danych 
zdarzenia medycznego przetwarzanego 
w  systemie informacji oraz sposobu i  termi-
nów przekazywania tych danych do Systemu 
Informacji Medycznej, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1253.  

Usługodawca przekazuje do Systemu Informacji Medycznej 
dane: dotyczące usługodawcy i  usługobiorcy, identyfikujące 
świadczenie zdrowotne, dotyczące miejsca udzielenia świad-
czenia zdrowotnego, pracownika medycznego udzielające-
go świadczenia zdrowotnego lub odpowiedzialnego za jego 
udzielenie, a  w  przypadku wykonania operacji lub zabiegu 
w oddziale szpitalnym – pracownika medycznego kierującego 
wykonaniem tej operacji albo zabiegu (operatora), dotyczące 
dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej 
zgodnie ze standardem HL7 oraz – w odniesieniu do dokumen-
tacji obrazowej – w formacie DICOM, wytworzonej w związku 
z udzielonym świadczeniem zdrowotnym, a także inne dane po-
zwalające na identyfikację zdarzenia medycznego.

W przypadku świadczeń zdrowotnych lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej usługodawca przekazuje do SIM dane doty-
czące każdego udzielonego świadczenia zdrowotnego, z  wy-
łączeniem przypadków, gdy jednostką statystyczną określoną 
w  załączniku nr 1 do rozporządzenia w  sprawie zakresu nie-
zbędnych informacji, jest badanie albo szczepienie.

Usługodawca przekazuje do SIM dane niezwłocznie, nie 



M MEDIUwrzesień 2020 44

PRAWO I MEDYCYNA

później niż w  terminie 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia 
medycznego. Usługodawcy przekazują dane do SIM w postaci 
elektronicznej. Usługodawca może dokonywać zmian danych 
przekazanych do SIM. 

Dane są przekazywane do SIM w formacie komunikatów elek-
tronicznych zgodnie z  wzorami dokumentów stanowiącymi 
opis komunikatów elektronicznych stosowanych do przekazy-
wania danych określonymi przez jednostkę podległą ministrowi 
zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochro-
ny zdrowia i zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej 
ministra zdrowia.

31 lipca 2020 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1329 Obwieszczenie Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

1 sierpnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z  zakresu podstawowej opieki zdrowot-
nej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1253.  

Zmiany zostały wprowadzone w załącznikach do rozporządze-
nia w zakresie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych 
lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środo-
wisku nauczania i wychowania. 

Wyposażenie POZ obejmuje zestaw przeciwwstrząsowy 
zawierający produkty lecznicze określone w  Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu 
produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane 
w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wy-
kazu produktów leczniczych wchodzących w  skład zestawów 
przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2011 r., poz.94, 
oraz z 2018 r., poz. 909).

8 sierpnia 2020 r. weszła w  życie Ustawa z  dnia 
16 lipca 2020 r. o  zmianie ustawy o  zawodach 
lekarza i  lekarza dentysty oraz niektórych in-
nych ustaw, opublikowana w  Dz. U. z  2020 r.,  
poz. 1291.

Zgodnie z nowelizacją ustawy ustawiczny rozwój zawodowy le-
karza i lekarza dentysty oznacza: 
•	kształcenie podyplomowe, które obejmuje staż podyplo-

mowy, kształcenie specjalizacyjne, nabywanie umiejętności 
z zakresu danej dziedziny medycyny albo kilku dziedzin me-
dycyny lub umiejętności udzielania określonego świadczenia 
zdrowotnego; 

•	doskonalenie zawodowe, które obejmuje stałą aktywność 
w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach 
kształcenia, potwierdzone odpowiednią liczbą punktów edu-
kacyjnych.

Dyrektor CEM dokonuje uznania kwalifikacji lekarza albo 

lekarza dentysty uzyskanych w państwie niebędącym pań-
stwem członkowskim UE, na podstawie uzyskania przez 
wnioskodawcę wyniku pozytywnego Lekarskiego Egzami-
nu Weryfikacyjnego (LEW) albo Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW).

Uzyskanie wyniku pozytywnego LEW albo LDEW potwierdza 
uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych wskutek ukończe-
nia kształcenia spełniającego minimalne wymogi kształcenia 
określone w  przepisach prawa UE. LEW i  LDEW odbywają się 
dwa razy do roku.

Do LEW może przystąpić osoba, która uzyskała w  państwie 
niebędącym państwem członkowskim UE dyplom lekarza, 
uprawniający w tym państwie do wykonywania zawodu leka-
rza, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów. Do LDEW 
może przystąpić osoba, która uzyskała w państwie niebędącym 
państwem członkowskim UE dyplom lekarza dentysty, upraw-
niający w tym państwie do wykonywania zawodu lekarza den-
tysty, po ukończeniu co najmniej pięcioletnich studiów.

LEW albo LDEW składa się przed Komisją Egzaminacyj-
ną, którą powołuje i  odwołuje dyrektor CEM. LEW albo LDEW 
składane są w  formie pisemnych testów, odrębnych dla za-
wodu lekarza i  zawodu lekarza dentysty, opracowanych na 
każdy termin egzaminu przez dyrektora CEM w porozumieniu 
z  przedstawicielami polskich uczelni prowadzących kształce-
nie na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w zakresie 
zagadnień objętych standardem kształcenia dla jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku lekarskim albo lekarsko- 
dentystycznym (od 1 stycznia 2021 r.). 

Do LEK może przystąpić lekarz albo osoba, która ukończyła 10 
semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich 
na kierunku lekarskim prowadzonym przez uczelnię mającą 
siedzibę w  RP. Do LDEK może przystąpić lekarz dentysta albo 
osoba, która ukończyła 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym 
prowadzonym przez uczelnię mającą siedzibę w RP (od 1 grud-
nia 2020 r.)

Terminy LEK i  LDEK dyrektor CEM ogłasza co najmniej na 
6 miesięcy przed planowanym egzaminem. Bezpłatne złożenie 
po raz drugi zgłoszenia do LEK albo LDEK jest możliwe jedynie 
w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym po-
dejściu albo nieprzystąpienia do niego.

Dyrektor CEM prowadzi bazę pytań LEK i LDEK i określa mi-
nimalną liczbę pytań w bazie. Posiadaną bazę pytań LEK i LDEK 
udostępnia się na stronie internetowej CEM przed każdym 
terminem LEK i LDEK. Dyrektor CEM uruchomi bazę pytań do 
15 października 2020 r.

Testy na każdy nowy termin LEK i LDEK składają się z 30% no-
wych pytań i 70% pytań wybranych z bazy pytań LEK i LDEK.

Staż podyplomowy obejmuje doskonalenie umiejętności 
praktycznych oraz pogłębienie wiedzy teoretycznej we wskaza-
nych dziedzinach medycyny, a także pogłębienie wiedzy z za-
kresu określonego w ustawie. 

Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż po-
dyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli pol-
skich. Lekarz odbywa staż podyplomowy, realizując jego 
program w zakresie: 
•	chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, medycyny 

rodzinnej, intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej, 
stanowiących część stałą stażu; 

•	nie więcej niż trzech innych wybranych przez lekarza dziedzin 
medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych 
do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia spe-
cjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, stanowiących 
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część personalizowaną stażu; 
•	szkolenia z transfuzjologii klinicznej, bezpieczeństwa pacjen-

ta, w tym profilaktyki zakażeń, w szczególności HIV, diagno-
styki i leczenia AIDS, diagnostyki i leczenia HCV, realizowane-
go w ramach stażu w dziedzinie chorób wewnętrznych; 

•	szkolenia z profilaktyki onkologicznej;
•	szkolenia z leczenia bólu;
•	kursu podstawowych i zaawansowanych czynności ratunko-

wych (ALS/BLS) w ramach części stażu odbywanego w dzie-
dzinie medycyny ratunkowej 

– których czas trwania oraz sposób realizacji określają ramowy 
program stażu podyplomowego lekarza. 

Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy, realizując jego 
program w zakresie: 
•	chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, ortodon-

cji, periodontologii i chorób błony śluzowej, protetyki stoma-
tologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją;

•	szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pacjenta, w tym profilak-
tyki zakażeń, w szczególności HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, 
diagnostyki i leczenia HCV, w przypadku odbywania stażu po-
dyplomowego w dziedzinie periodontologii;

•	szkolenia z profilaktyki onkologicznej;
•	szkolenia z leczenia bólu;
•	kursu z medycyny ratunkowej 

– których czas trwania oraz sposób realizacji określają ramowy 
program stażu podyplomowego lekarza dentysty. 

Oprócz wymienionych szkoleń staż podyplomowy obejmuje 
również szkolenia z zakresu: komunikacji z pacjentem i zespo-
łem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawo-
dowemu, zdrowia publicznego, w  tym profilaktyki szczepień 
ochronnych, orzecznictwa lekarskiego oraz prawa medyczne-
go, w tym bioetyki.

W  trakcie odbywania części stałej albo części personali-
zowanej stażu lekarz, po uzyskaniu akceptacji koordynato-
ra, może przeznaczyć nie więcej niż łącznie 6 dni na udział 
w  konferencjach, kursach lub szkoleniach innych niż wy-
mienione powyżej.

Okres stażu podyplomowego nie może być krótszy niż 
12  miesięcy. Lekarz i  lekarz dentysta odbywają staż podyplo-
mowy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony 
w  celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 
programu stażu podyplomowego. 

Okres ten ulega przedłużeniu o  czas nieobecności lekarza 
stażysty w pracy z przyczyn określonych w ustawie. W  innych 
uzasadnionych przypadkach zgodę na dodatkowe przedłuże-
nie okresu trwania stażu podyplomowego może wyrazić wła-
ściwa okręgowa rada lekarska w porozumieniu z marszałkiem 
województwa. 

Lekarz stażysta odbywa staż podyplomowy pod nadzorem 
lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację albo 
tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, albo lekarza, 
który zaliczył w toku szkolenia specjalizacyjnego moduł podsta-
wowy, albo lekarza albo lekarza dentysty, który ukończył 3. rok 
szkolenia specjalizacyjnego w  specjalizacjach jednolitych lub 
lekarza albo lekarza dentysty, który zdał Państwowy Egzamin 
Modułowy. Lekarz dentysta może także odbywać staż podyplo-
mowy pod nadzorem lekarza dentysty wykonującego zawód 
przez okres co najmniej 3 lat, z zastrzeżeniem, że do stażu zawo-
dowego lekarza nadzorującego nie wlicza się okresu realizowa-
nia stażu podyplomowego lekarza dentysty.

Lekarz stażysta jest uprawniony do wykonywania za-

wodu wyłącznie w  miejscu odbywania stażu podyplomo-
wego, z  zastrzeżeniem przypadków niecierpiących zwłoki 
w  udzielaniu pomocy lekarskiej oraz w  sytuacji, gdy jed-
nocześnie prowadzi prace badawcze w  dziedzinie nauk 
medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 
wykonywania zawodu.

Lekarz stażysta jest uprawniony do: 
•	przedmiotowego i  podmiotowego badania pacjenta oraz 

udzielania, po konsultacji z opiekunem, porad lekarskich oraz 
wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

•	wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne ba-
dania diagnostyczne, a po uzgodnieniu z opiekunem lub z le-
karzem wskazanym przez opiekuna, na badania wymagające 
metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyż-
szone ryzyko dla pacjenta; »

•	samodzielnego stosowania zleconych przez lekarza posia-
dającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony, 
metod diagnostycznych i  leczniczych, których praktyczna 
umiejętność została stwierdzona przez opiekuna; 

•	wspólnego z  lekarzem posiadającym prawo wykonywania 
zawodu na czas nieokreślony stosowania metod diagnostycz-
nych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pa-
cjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów opera-
cyjnych objętych programem stażu podyplomowego;

•	prowadzenia historii choroby i  innej dokumentacji medycz-
nej we współpracy z opiekunem; 

•	udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta; 
•	zlecania czynności pielęgnacyjnych;
•	doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków 

w stanach nagłych, a  jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie 
działające – po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii inne-
go lekarza; 

•	stwierdzania zgonu; 
•	wystawiania recept, z wyłączeniem recept „pro auctore” i „pro 

familiae” oraz wydawania opinii i  orzeczeń lekarskich po 
uzgodnieniu ich treści z opiekunem; 

•	pełnienia dyżurów medycznych z lekarzem pełniącym dyżur 
samodzielnie. 

Dyżur medyczny lekarz stażysta pełni w: 
•	oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy z zakresu chorób 

wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, anestezjologii i in-
tensywnej terapii; 

•	szpitalnym oddziale ratunkowym w  trakcie realizacji stażu 
cząstkowego z zakresu medycyny ratunkowej; 

•	 innym oddziale, w którym lekarz stażysta odbywa staż cząst-
kowy w trakcie części personalizowanej stażu. 

Lekarz stażysta ma obowiązek: 
•	realizowania stażu podyplomowego zgodnie z  programem 

stażu podyplomowego;
•	utrzymywania stałej współpracy z opiekunem; 
•	bieżącego wypełniania, za pomocą SMK, „Elektronicznej karty 

stażu podyplomowego lekarza/ lekarza dentysty”, „EKSP”. 

Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu podyplomo-
wego, w tym części stażu lub części stażu cząstkowego, są: 
•	podmiot leczniczy, 
•	 lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w  formie 

indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej lub indywidu-
alnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, 

•	w przypadku stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego 
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w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz wykonujący działal-
ność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki 
lekarskiej, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar-
skiej, udzielający świadczeń z zakresu medycyny rodzinnej 

– wpisani na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty prowadzo-
ną przez marszałka województwa. 

Okręgowa rada lekarska w  drodze uchwały, w  porozumieniu 
z marszałkiem województwa, kieruje, za pomocą SMK, do odby-
cia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania leka-
rzy i lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania 
zawodu i których wpisała na listę członków izby. Skierowanie 
następuje na wniosek lekarza albo lekarza dentysty składa-
ny za pomocą SMK.

Okręgowa rada lekarska uwzględnia wnioski lekarzy lub le-
karzy dentystów, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie 
w RP, kierując w pierwszej kolejności do odbycia tego stażu le-
karzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia z kolejno 
najwyższą średnią arytmetyczną ocen z  egzaminów uzyskaną 
w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku. 

Średnią ocen podwyższa się o: 
•	0,5 punktu, jeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym au-

torem, albo 0,2 punktu, jeżeli był współautorem przynajmniej 
jednej publikacji naukowej opublikowanej w  czasopiśmie 
aktualnego, w dacie opublikowania publikacji, wykazu czaso-
pism naukowych, albo 

•	0,25 punktu, jeżeli lekarz w  trakcie studiów uczestniczył 
w  prowadzeniu działalności pożytku publicznego w  sferze 
ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej lub 
uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publiczne-
go w sferze ochrony i promocji zdrowia poza RP, potwierdzo-
nej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność 
pożytku publicznego. 

Lekarz stażysta otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięcz-
ne w  wysokości ustalonej na podstawie ustawy z  8 czerwca 
2017 r. o  sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne za-
trudnionych w podmiotach leczniczych.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skiero-
wany przez: 
•	wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie 

przepisów ustawy o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa 
staż albo do innego podmiotu, albo 

•	pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umo-
wy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania 
zawodowego obejmującego realizację programu stażu pody-
plomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja przez woje-
wodę.

Zadania muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejęt-
ności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi 
i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierow-
nika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta. 

Na wniosek lekarza stażysty właściwa miejscowo okręgowa 
rada lekarska może uznać okres, w którym lekarz ten nie reali-
zował programu stażu podyplomowego, za równoważny z re-
alizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w  tym czasie 
wyznaczone zadania.

Od 1 stycznia 2022 r. lekarz może złożyć za pomocą SMK 
wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej 
dziedzinie medycyny w  danym postępowaniu kwalifikacyj-
nym, wskazując w nim w preferowanej kolejności nie więcej niż 
piętnaście wariantów wyboru zawierających co najmniej jedną 
dziedzinę medycyny, ze wskazaniem województwa i trybu od-
bywania szkolenia specjalizacyjnego. Do każdego wariantu wy-
boru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej 
niż trzy nazwy jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyj-
ne jako miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego za 
pomocą SMK odbywa się postępowanie konkursowe przepro-
wadzane przez dyrektora CMKP, obejmujące w  szczególności 
sporządzenie list rankingowych lekarzy i wynik postępowania, 
według uzyskanego wyniku procentowego liczby zdobytych 
punktów oraz wskazanie lekarzy zakwalifikowanych i  nieza-
kwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego (od 1 stycznia 
2022 r.)

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:
•	w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specja-

lizacji w  trybie rezydenckim – wynik LEK albo w przypadku 
lekarza dentysty – LDEK, oraz dodatkowo punkty za posiada-
nie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych 
i publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w dacie 
opublikowania publikacji, wykazu czasopism naukowych; 

•	w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjali-
zacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią 
specjalizację I  lub II stopnia bądź tytuł specjalisty, wynik eg-
zaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia 
albo PES albo wynik LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe za 
posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk me-
dycznych, trzyletni okres zatrudnienia lub stosunek służbowy 
w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjaliza-
cji, publikacje w czasopismach naukowych aktualnego, w da-
cie opublikowania publikacji, wykazu czasopism naukowych; 

•	w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjali-
zacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowied-
niej specjalizacji I  lub II stopnia lub tytułu specjalisty, wynik 
LEK albo LDEK oraz punkty dodatkowe za posiadanie stop-
nia naukowego doktora nauk medycznych, trzyletni okres 
zatrudnienia lub stosunek służbowy w  jednostce akredyto-
wanej zgodny z  kierunkiem specjalizacji, publikacje w  cza-
sopismach naukowych aktualnego, w  dacie opublikowania 
publikacji, wykazu czasopism naukowych.

Od 1 stycznia 2022 r. do odbywania szkolenia specjalizacyjne-
go w trybie rezydenckim i pozarezydenckim kwalifikuje się, za 
pomocą SMK, lekarzy w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych 
miejsc dostępnych w  danym postępowaniu kwalifikacyjnym 
w  danej dziedzinie medycyny w  danym województwie albo 
posiadanych przez dany podmiot akredytowany, w kolejności 
od najwyższego wyniku na listach rankingowych, uzyskanego 
w postępowaniu konkursowym. 

Wolne miejsca rezydenckie oraz pozarezydenckie w  danym 
postępowaniu dla danej dziedziny medycyny rozdziela się, za 
pomocą SMK, według kolejności listy rankingowej między leka-
rzy, którzy zakwalifikowali się do postępowania konkursowego, 
zgodnie ze zgłoszoną przez nich kolejnością.

Lekarz, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia 
list lekarzy zakwalifikowanych w pierwszym etapie, potwierdza, 
za pomocą SMK, przyjęcie wskazanego miejsca w danej dziedzi-
nie w danym województwie oraz określonego trybu szkolenia 
specjalizacyjnego. Brak dokonania potwierdzenia w SMK uzna-
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je się za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego 
w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specja-
lizacyjnego, które podlega ponownemu rozdziałowi w  SMK. 
Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia wskazanego miejsca 
specjalizacyjnego w pierwszym etapie, oraz lekarz, który znalazł 
się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, 
są uwzględniani ponownie na liście rankingowej i przechodzą 
do drugiego etapu rozdziału, za pomocą SMK, pozostałych wol-
nych miejsc specjalizacyjnych.

Listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjne-
go w  pierwszym etapie, którzy potwierdzili przyjęcie wskaza-
nego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, oraz listy 
lekarzy, którzy nie potwierdzili w  pierwszym etapie przyjęcia 
wskazanego miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 
oraz pozostałych na liście rankingowej, dyrektor CMKP ogłasza, 
za pomocą SMK, w terminie do 5 kwietnia albo do 5 listopada 
roku, w którym odbywa się postępowanie konkursowe. 

Wolne miejsca specjalizacyjne pozostałe po pierwszym eta-
pie kwalifikacji rozdziela się, za pomocą SMK, z wyłączeniem za-
kwalifikowanych lekarzy. Powstałą listę lekarzy zakwalifikowa-
nych na wolne miejsca specjalizacyjne drugiego etapu oraz listę 
lekarzy niezakwalifikowanych do drugiego etapu ogłasza się za 
pomocą strony internetowej organu prowadzącego postępo-
wanie kwalifikacyjne oraz SMK do 10 kwietnia albo do 10 listo-
pada roku, w którym odbywa się postępowanie konkursowe.

Lekarze, którzy zakwalifikowali się do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego potwierdzają, za pomocą SMK, wskazane 
miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w  terminie 7 
dni od dnia ogłoszenia list lekarzy zakwalifikowanych do dru-
giego etapu. Brak dokonania potwierdzenia w SMK uznaje się 
za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifika-
cyjnego. Dyrektor CMKP ogłasza za pomocą strony interneto-
wej oraz SMK ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i nie-
zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego 
w danym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dyrektor CMKP niezwłocznie informuje wojewodę właściwe-
go ze względu na miejsce odbywania szkolenia o wyniku po-
stępowania kwalifikacyjnego. Wojewoda dokonuje podziału 
miejsc szkoleniowych i  skierowania lekarza, za pomocą SMK, 
do odbywania szkolenia w  trybie rezydenckim albo w  trybie 
pozarezydenckim w danej dziedzinie medycyny do właściwego 
podmiotu.

Lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może 
zwrócić się z wnioskiem do dyrektora CMKP o weryfikację po-
stępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia 
list rankingowych. Przed rozpoczęciem postępowania kwali-
fikacyjnego dyrektor CMKP, w terminie do 28 stycznia i do 28 
sierpnia każdego roku, ogłasza, na swojej stronie internetowej 
oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc rezydenckich, w tym liczbę 
dodatkowo wydzielonych miejsc, oraz pozostałych wolnych 
miejsc pozarezydenckich dostępnych w danym postępowaniu 
kwalifikacyjnym z podziałem na poszczególne dziedziny i wo-
jewództwa oraz listę jednostek prowadzących szkolenie spe-
cjalizacyjne, w których znajdują się wolne miejsca szkoleniowe 
objęte danym postępowaniem kwalifikacyjnym. 

Liczba miejsc rezydenckich zawiera limit dodatkowo wydzie-
lonych miejsc dla lekarzy wnioskujących o odbywanie szkolenia 
specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych 
kształcenia w szkołach doktorskich (od 1 stycznia 2022 r.). 

Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezyden-
tury, lecz nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w okresie 3 
miesięcy od dnia wskazanego na skierowaniu, może złożyć ko-
lejny wniosek o odbywanie rezydentury. 

Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezyden-
tury i rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, może bez podawania 
przyczyny złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury 
w innej dziedzinie medycyny nie więcej niż raz.

Wniosek lekarz może złożyć w przypadku: 
•	zmiany na inny moduł podstawowy lub inny moduł jednolity, 

nie później niż w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia roz-
poczęcia odbywanego szkolenia specjalizacyjnego; 

•	tego samego modułu podstawowego, pod warunkiem » 
 zakwalifikowania się do jego odbywania w ramach postępo-
wania konkursowego.

Lekarz, który został skreślony z  rejestru lekarzy odbywających 
szkolenie specjalizacyjne na wniosek kierownika specjalizacji 
z przyczyn niezależnych od lekarza, może nie więcej niż raz zło-
żyć ponownie wniosek o  odbywanie rezydentury w  innej niż 
dotychczasowa dziedzinie medycyny. 

Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezyden-
tury i  rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, może nie więcej niż 
raz złożyć ponowny wniosek o odbywanie rezydentury w innej 
dziedzinie medycyny, w  przypadku gdy posiada on orzecze-
nie lekarskie o  istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania 
dotychczasowej specjalizacji wydane przez lekarza medycyny 
pracy. 

Lekarz, który trzykrotnie został zakwalifikowany do odbywa-
nia rezydentury i rozpoczął szkolenie, nie może złożyć kolejne-
go wniosku o odbywanie rezydentury. Lekarz nie może złożyć 
ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał po-
twierdzenie realizacji całego programu specjalizacji.

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie i w za-
kresie ustalonym w programie specjalizacji dla danej dziedziny 
medycyny, z uwzględnieniem odpowiedniego modułu.

Program specjalizacji zawiera formy i  metody pogłębiania 
i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz nabywania i doskona-
lenia umiejętności praktycznych, w tym m.in.:
•	pełnienie dyżurów medycznych określonych w  programie 

danej specjalizacji w maksymalnym czasie pracy określonym 
ustawą o działalności leczniczej albo pracę w systemie zmia-
nowym, jeżeli program danej specjalizacji przewiduje pracę 
w  takim systemie, a  także gdy lekarz odbywający szkolenie 
specjalizacyjne oraz kierownik specjalizacji, pod którego nad-
zorem jest lekarz, pracują na tej samej zmianie, albo pracę 
w  równoważnym czasie pracy, jeżeli program danej specja-
lizacji przewiduje pracę w  takim systemie i  system ten jest 
stosowany do wszystkich lekarzy w jednostce akredytowanej;

•	okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, od 1 stycznia 2022 
r. – w tym co najmniej okres 6 miesięcy szkolenia specjalizacyj-
nego odbywanego w szpitalu pierwszego lub drugiego stop-
nia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego, 
w zakresie stażu podstawowego ujętego w module podsta-
wowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii.

Program specjalizacji opracowuje co najmniej raz na 5 lat oraz 
aktualizuje w razie potrzeby, zgodnie z postępem wiedzy me-
dycznej, zespół ekspertów. Program specjalizacji redaguje 
CMKP i zatwierdza minister zdrowia.

Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w  trybie re-
zydenckim, w  tym dyżury medyczne objęte programem 
specjalizacji, na podstawie umowy o pracę zawartej z pod-
miotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas 
wymagany do zrealizowania wszystkich elementów programu 
specjalizacji, nie dłuższy niż określony w programie specjalizacji. 
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Lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie 
specjalizacyjne, w  tym dyżury medyczne, w  ramach wolnych 
miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim m.in.:
•	w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pra-

cownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego oraz 
umowy o szkolenie zawartej z jednostką akredytowaną;

•	na podstawie umowy cywilnoprawnej o  szkolenie specjali-
zacyjne, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie spe-
cjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań 
na czas jego trwania, z zastrzeżeniem, że określona w umo-
wie wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż wy-
sokość minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonej 
na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę;

•	w  ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia 
w szkole doktorskiej o program specjalizacji odbywanej w tej 
samej jednostce zgodny z zakresem tego kształcenia i w ra-
mach udzielonego płatnego urlopu szkoleniowego albo 
urlopu bezpłatnego i  umowy o  szkolenie specjalizacyjne 
zawartej z jednostką akredytowaną. 

Umowa może zawierać finansowy dodatek motywacyjny przy-
znany przez podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne na 
okres tego szkolenia.

Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa szkole-
nie specjalizacyjne na zasadach obowiązujących obywateli 
polskich. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały 
okres jego trwania w  wymiarze czasu równym czasowi pracy 
lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym i pełni dyżury 
medyczne lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważ-
nym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami 
o działalności leczniczej oraz pełni dyżury medyczne w wymia-
rze godzinowym określonym w programie specjalizacji. 

Od 1 stycznia 2021 r. kierownik specjalizacji w porozumie-
niu z kierownikiem podmiotu lub komórki organizacyjnej tego 
podmiotu wyraża, za pomocą SMK, zgodę na pełnienie samo-
dzielnych dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego 
szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może nie wy-
razić zgody na pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych 
przez rok od dnia rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, chy-
ba że program danej specjalizacji przewiduje prawo do odmo-
wy pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych w dłuższym 
terminie. 

Lekarz, który korzysta z tego uprawnienia nie może pełnić sa-
modzielnych dyżurów medycznych, w tym także na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, również w innych podmiotach leczni-
czych niż podmiot, w którym odbywa szkolenie specjalizacyjne, 
z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 
nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz świadczeń udzie-
lanych przez lekarzy specjalistów innej dziedziny, niż dziedzina, 
w której odbywają specjalizację. 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który korzysta 
z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem lub ze 
stanem zdrowia wynikającym z  ustalonej orzeczeniem lekar-
skim czasowej niemożliwości wykonywania niektórych czynno-
ści zawodowych w określonych warunkach z przyczyn zdrowot-
nych, nie może być zobowiązany do pracy w ramach pełnienia 
dyżuru medycznego w  porze nocnej lub w  wymiarze łącznie 
przekraczającym 50% wymiaru czasu pracy w ramach pełnienia 
dyżuru medycznego przewidzianego programem danej spe-
cjalizacji przez okres korzystania z wyżej wymienionych upraw-

nień, nie dłużej jednak niż przez łącznie 24 miesiące w  czasie 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem. 

Niewykonywanie czynności zawodowych przez okres dłuższy 
niż 24 miesiące w  czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego 
zgodnie z  jego programem przedłuża okres szkolenia specja-
lizacyjnego o  czas niewykonywania tych czynności w  okresie 
przekraczającym 24 miesiące. Czynności zawodowe w przedłu-
żonym okresie trwania szkolenia specjalizacyjnego mogą być 
wykonane w  ramach pełnienia dyżuru medycznego lub nor-
malnego czasu pracy (od 1 stycznia 2021 r.)

Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w  ramach realizacji 
programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie jak za pracę 
w godzinach nadliczbowych albo, na jego wniosek, czas wolny. 

Pełnienie dyżuru medycznego odbywa się w jednostkach lub 
komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego prowadzą-
cego to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji. 

W  przypadku dyżurów medycznych odbywanych w  trakcie 
stażu kierunkowego lekarzowi przysługuje możliwość wybo-
ru miejsca odbywania dyżurów. Lekarz może odbywać dyżury 
medyczne w  jednostce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne 
lub w jednostce prowadzącej staż kierunkowy. Decyzję w tym 
zakresie lekarz podejmuje w porozumieniu z kierownikiem spe-
cjalizacji. 

 Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach stażu 
podstawowego pełni: 
•	dyżury medyczne pod bezpośrednim nadzorem lekarza po-

siadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty lub 
innego lekarza uprawnionego do samodzielnego pełnienia 
dyżurów medycznych, albo 

•	samodzielne dyżury medyczne – po uzyskaniu zgody kierow-
nika specjalizacji albo po złożeniu Państwowego Egzaminu 
Modułowego.

W przypadku gdy dyżury medyczne są odbywane w jednostce 
prowadzącej staż kierunkowy lekarz pełni wyłącznie dyżury me-
dyczne towarzyszące. 

W przypadku realizacji stażu kierunkowego w innym podmio-
cie leczniczym niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyj-
ne staż kierunkowy, w tym dyżury medyczne, są realizowane na 
podstawie umowy o staż kierunkowy zawartej między prowa-
dzącym szkolenie specjalizacyjne a podmiotem prowadzącym 
staż kierunkowy. 

W  przypadku pełnienia dyżuru medycznego objętego pro-
gramem szkolenia specjalizacyjnego w  wymiarze uniemożli-
wiającym skorzystanie przez lekarza z prawa do co najmniej je-
denastogodzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku, 
lekarzowi powinien być udzielony okres odpoczynku bezpo-
średnio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. Okres 
tego odpoczynku nie powoduje wydłużenia szkolenia specja-
lizacyjnego. 

W przypadku pełnienia dyżuru przez lekarza odbywającego 
szkolenie w trybie rezydenckim okres tego odpoczynku wlicza 
się do podstawowego wymiaru czasu pracy. Korzystanie przez 
lekarza z okresu odpoczynku nie powoduje obniżenia wynagro-
dzenia należnego na podstawie umowy o pracę. 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne może także peł-
nić dyżury medyczne w jednostkach organizacyjnych podmiotu 
prowadzącego szkolenie specjalizacyjne wskazanych w progra-
mie szkolenia z zachowaniem prawa do niewydłużania szkole-
nia specjalizacyjnego o okres odpoczynku, po uzyskaniu zgody 
kierownika specjalizacji, jeżeli całkowity okres odpoczynku po 
dyżurach medycznych nie przekracza średnio 5 dni roboczych 
miesięcznie w okresie rozliczeniowym przyjętym u danego pra-
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codawcy. Za okres tego odpoczynku nie przysługuje wynagro-
dzenie należne na podstawie umowy o pracę. 

Różnicę wynagrodzenia między całkowitym kosztem pełnie-
nia dyżurów medycznych przez lekarza odbywającego szko-
lenie specjalizacyjne w  trybie rezydenckim a  kosztem refun-
dowanym przez ministra zdrowia pokrywa podmiot leczniczy, 
w którym lekarz odbył dyżur medyczny.

Lekarz albo lekarz dentysta odbywający szkolenie specjaliza-
cyjne w trybie rezydenckim może zobowiązać się do wykony-
wania odpowiednio zawodu lekarza albo lekarza dentysty na 
terytorium RP w  podmiocie wykonującym działalność leczni-
czą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, w łącznym okresie 2 lat z 5 kolejnych 
lat przypadających od dnia uzyskania potwierdzenia zakończe-
nia szkolenia specjalizacyjnego, w łącznym wymiarze czasu pra-
cy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego eta-
tu, i otrzymać w zamian miesięczne wynagrodzenie zasadnicze 
wyższe o kwotę 700 zł (w priorytetowej dziedzinie medycyny) 
lub 600 zł (w innej dziedzinie medycyny).

Lekarz może złożyć rezygnację z pobierania podwyższonego 
wynagrodzenia. Oświadczenie lekarza o  rezygnacji powoduje 
odpowiednie obniżenie wynagrodzenia zasadniczego począw-
szy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym lekarz złożył rezygnację. 

Od 1 stycznia 2022 r. lekarzowi odbywającemu szkolenie 
specjalizacyjne w trybie rezydenckim, odbywającemu staż pod-
stawowy z  chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i  pediatrii 
w  szpitalu pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego 
poziomu zabezpieczenia zdrowotnego w  innym powiecie niż 
powiat, w  którym znajduje się miejsce wykonywania pracy 
wskazane w umowie o pracę na szkolenie specjalizacyjne, przy-
sługuje na podstawie tej umowy dodatek do wynagrodzenia 
zasadniczego w  wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. 

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłuże-
niu m.in. o czas nieobecności lekarza w pracy z powodu urlopu 
bezpłatnego trwającego nie dłużej niż 3 miesiące udzielonego 
w celu uczestnictwa w medycznych misjach humanitarnych. 

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega dodatkowo 
przedłużeniu o okres urlopu wypoczynkowego nabytego i nie-
wykorzystanego z  powodu nieobecności lekarza z  przyczyn 
wskazanych w ustawie.

Od 1 stycznia 2021 r. kierownik specjalizacji otrzymuje 
dodatek do wynagrodzenia w  wysokości 500 zł miesięcznie 
brutto w  przypadku nadzorowania szkolenia jednego lekarza 
szkolącego się pod jego kierunkiem albo 1000 zł miesięcznie 
brutto w przypadku nadzorowania szkolenia więcej niż jedne-
go lekarza szkolącego się pod jego kierunkiem. W  przypadku 
skierowania do odbycia modułu podstawowego dodatek do 
wynagrodzenia otrzymuje lekarz pełniący funkcję kierownika 
specjalizacji w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkole-
nia specjalizacyjnego w module podstawowym. 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dzie-
dzinie medycyny ma obowiązek: 
•	realizowania szkolenia specjalizacyjnego, w tym pełnienia dy-

żurów medycznych, zgodnie z programem specjalizacji; 
•	utrzymywania stałej współpracy z kierownikiem specjalizacji;
•	udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod nadzorem kie-

rownika specjalizacji lub innego lekarza specjalisty właściwe-
go ze względu na zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 
do czasu wydania opinii przez kierownika specjalizacji o moż-
liwości samodzielnego udzielania przez niego świadczeń 

zdrowotnych lub po zaliczeniu PEM; 
•	bieżącego wypełniania EKS. 

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej dzie-
dzinie medycyny ma prawo do: 
•	udzielania samodzielnie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu » 

 pisemnej pozytywnej opinii kierownika specjalizacji lub kie-
rownika stażu, w tym do: samodzielnego stosowania metod 
diagnostycznych i leczniczych, wydawania zleceń lekarskich, 
wydawania skierowań na badania laboratoryjne oraz inne ba-
dania diagnostyczne, prowadzenia dokumentacji medycznej, 
udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, zlecania wy-
konania czynności pielęgnacyjnych, stwierdzania zgonu, wy-
stawiania recept,  wydawania orzeczeń lekarskich, pełnienia 
dyżurów medycznych;

•	płatnego urlopu szkoleniowego; 
•	samokształcenia realizowanego w  ramach szkolenia specja-

lizacyjnego w wymiarze określonym w programie szkolenia;
•	doskonalenia zawodowego. 

Od 1 stycznia 2022 r. lekarz odbywający szkolenie specjaliza-
cyjne może przystąpić do PEM po potwierdzeniu przez kierow-
nika specjalizacji zaliczenia modułu podstawowego albo po po-
twierdzeniu przez kierownika specjalizacji zaliczenia drugiego 
roku odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu 
jednolitego. 

Uprawnienie lekarza do przystąpienia do PEM potwierdza 
w  SMK kierownik specjalizacji. Lekarz zamierzający przystąpić 
do PEM składa wniosek, za pomocą SMK, w tej sprawie do dy-
rektora CEM. Dyrektor CEM podaje, za pomocą SMK, adres stro-
ny internetowej, na której znajdują się dostępne terminy PEM. 
Lekarz zgłaszający się do PEM może dokonać wyboru jednego 
z tych terminów, który nie podlega zmianie. Wyznaczony termin 
PEM przypada nie wcześniej niż przed 21. dniem i nie później 
niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przystą-
pienie do danego PEM. 

W przypadku zgłoszenia do PEM po raz trzeci i kolejny lekarz 
ponosi opłatę w  wysokości nie wyższej niż 10% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku za rok ubiegły, ogłaszanego przez pre-
zesa GUS.

Lekarzowi przysługuje urlop szkoleniowy w  wymiarze 
2 dni w roku kalendarzowym na przystąpienie do PEM. Za 
czas urlopu szkoleniowego lekarz zachowuje prawo do wyna-
grodzenia. 

PEM jest przeprowadzany w  formie testu komputerowego 
i jest składany w formie testu obejmującego 100 pytań zawie-
rających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidło-
wa. PEM uważa się za zaliczony z  wynikiem pozytywnym po 
uzyskaniu przez lekarza co najmniej 60% maksymalnej liczby 
punktów. Lekarz, który uzyskał wynik negatywny PEM, może 
do niego przystąpić ponownie w innym terminie. Lekarz, któ-
ry złożył z wynikiem pozytywnym PEM, jest upoważniony 
do samodzielnego udzielania świadczeń medycznych w za-
kresie wynikającym z programu właściwego modułu pod-
stawowego lub określonej części modułu jednolitego oraz 
pełnienia samodzielnie dyżurów medycznych.

Lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne i  otrzymał 
potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, za-
chowuje uprawnienia do samodzielnego udzielania świadczeń 
zdrowotnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika spe-
cjalizacji i  doskonalenia zawodowego w  okresie 5 lat od dnia 
potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
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Lekarz, który ukończył przedostatni rok szkolenia specja-
lizacyjnego albo który uzyskał potwierdzenie zakończenia 
szkolenia specjalizacyjnego może wystąpić do dyrektora 
CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES.

Kierownik specjalizacji potwierdza ukończenie przedostatnie-
go roku szkolenia specjalizacyjnego i wydaje, za pomocą SMK, 
zgodę na przystąpienie do PES.

Testy na każdy nowy termin PES składają się z  30% no-
wych pytań testowych i  70% pytań testowych wybranych 
z bazy pytań PES. Pytania testowe wraz z poprawnymi od-
powiedziami po ich wykorzystaniu są publikowane w  ter-
minie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu na stronie 
internetowej CEM oraz gromadzone w bazie pytań PES. 

W przypadku zgłoszenia do PES po raz trzeci i kolejny lekarz 
ponosi opłatę w  wysokości nie wyższej niż 25% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez 
wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez pre-
zesa GUS.

Lekarz może przystąpić do PES w  okresie 5 lat od dnia po-
twierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

Lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać certyfikat 
potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe (od 1 
stycznia 2021 r.)

Certyfikat umiejętności zawodowej przyznają: 
•	towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym prowadzące dzia-

łalność naukową co najmniej przez 5 lat poprzedzających 
datę złożenia wniosku albo 

•	państwowe instytuty badawcze uczestniczące w  systemie 
ochrony zdrowia

– właściwe dla danej umiejętności zawodowej i  wpisane do 
rejestru prowadzonego w formie ewidencyjno-informatycznej 
przez dyrektora CMKP. 

Lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać certyfikat umiejętno-
ści zawodowej, jeżeli posiada prawo wykonywania zawodu na 
terytorium RP. 

Towarzystwa naukowe oraz instytuty badawcze prowadzące 
certyfikację z zakresu umiejętności zawodowych są obowiąza-
ne niezwłocznie przekazywać do właściwych okręgowych izb 
lekarskich wykaz lekarzy oraz datę wydania certyfikatu umiejęt-
ności zawodowej w danym zakresie.

Lekarz ma prawo i  obowiązek doskonalenia zawodowego. 
Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
okręgowa rada lekarska potwierdza za pomocą SMK oraz przez 
dokonanie wpisu w rejestrze. 

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego nie do-
tyczy lekarza: 
•	odbywającego staż podyplomowy albo 
•	przebywającego na urlopie macierzyńskim albo 
•	będącego na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby prze-

kraczającej łącznie 50% okresu rozliczeniowego. 

Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego 
przez uzyskanie odpowiedniej liczby punktów edukacyj-
nych obliczonych w okresach rozliczeniowych.

Lekarzowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pra-
cy, który nie realizuje w  danym roku kalendarzowym 
szkolenia specjalizacyjnego, na jego wniosek przysłu-
guje, w celu realizacji doskonalenia zawodowego, urlop 
szkoleniowy w  wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, 
płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu 
szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z  kierowni-
kiem jednostki organizacyjnej.

Lekarz i lekarz dentysta mają obowiązek przedstawić kierow-
nikowi dokument poświadczający ich udział w  doskonaleniu 
zawodowym. Okręgowa rada lekarska powiadamia lekarza, za 
pomocą SMK, o braku dopełnienia obowiązku doskonalenia za-
wodowego. Kierownik podmiotu leczniczego, w którym lekarz 
wykonuje zawód, ma obowiązek umożliwić lekarzowi realizację 
doskonalenia zawodowego.

 
Ustawiczny rozwój zawodowy, z wyłączeniem stażu pody-
plomowego, mogą prowadzić: 
1. podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjaliza-

cyjnego;
2. inne podmioty niż wymienione w  pkt. 1 uprawnione do 

kształcenia na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczel-
nie medyczne, inne uczelnie prowadzące działalność dydak-
tyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych i nauk 
o zdrowiu i instytuty badawcze; 

3. inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 i 2 po uzyskaniu wpi-
su w rejestrze podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój 
zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

Powyższe podmioty niezwłocznie przekazują właściwej okręgo-
wej radzie lekarskiej informacje o  sposobie dopełnienia przez 
lekarza realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego. W przy-
padku dopełnienia przez lekarza obowiązku realizacji ustawicz-
nego rozwoju zawodowego w  formie innej niż przy udziale 
wymienionych podmiotów, lekarz przekazuje okręgowej radzie 
lekarskiej informacje o zrealizowanym sposobie ustawicznego 
rozwoju zawodowego.

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym 
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować 
niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 
ciężkiego rozstroju zdrowia.

Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń 
zdrowotnych niezgodnych z  jego sumieniem, z  zastrzeże-
niem przypadku, o którym mowa wyżej, z tym że ma obo-
wiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Le-
karz wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy albo 
w ramach służby ma także obowiązek uprzedniego powia-
domienia na piśmie przełożonego. 

Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną prak-
tykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę 
lekarską lub grupową praktykę lekarską, prowadzący od-
powiednio staż podyplomowy lub szkolenie specjalizacyj-
ne, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w  celu od-
bywania przez niego stażu podyplomowego lub szkolenia 
specjalizacyjnego.

Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach 
może być eksperymentem leczniczym albo eksperymen-
tem badawczym. 

Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych 
albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, 
leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośred-
niej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowa-
dzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne 
albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eks-
perymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie 
wnikliwej oceny związanego z  tym ryzyka dla matki i dziecka 
poczętego. 

Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim roz-
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szerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany 
zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eks-
perymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo 
w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimal-
ne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych 
rezultatów takiego eksperymentu. 

Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie 
badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobrane-
go od osoby dla celów naukowych. Uczestnikiem eksperymen-
tu medycznego jest osoba, na której eksperyment medyczny 
jest bezpośrednio przeprowadzany. 

Eksperyment medyczny może być przeprowadzany, jeżeli 
spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma istotne zna-
czenie, a przewidywane osiągnięcie tej korzyści oraz celowość 
i sposób przeprowadzania eksperymentu są zasadne w świetle 
aktualnego stanu wiedzy i  zgodne z  zasadami etyki zawodu 
medycznego.

Eksperymentem medycznym kieruje lekarz posiadający spe-
cjalizację w  dziedzinie medycyny, która jest szczególnie przy-
datna ze względu na charakter lub przebieg eksperymentu oraz 
odpowiednio wysokie kwalifikacje zawodowe i badawcze.

Eksperyment medyczny może być przeprowadzony po za-
warciu przez podmiot przeprowadzający eksperyment medycz-
ny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na rzecz 
jego uczestnika oraz osoby, której skutki eksperymentu mogą 
bezpośrednio dotknąć.

Eksperyment medyczny może być przeprowadzony po uzy-
skaniu zgody jego uczestnika lub osoby, której skutki ekspery-
mentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Udział w  eksperymencie medycznym nie może opóźnić ani 
pozbawiać jego uczestnika koniecznych medycznie procedur 
profilaktycznych, diagnostycznych lub terapeutycznych. 

Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącz-
nie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależ-
ną komisję bioetyczną. 

Do składu komisji bioetycznej powołuje się osoby posiadają-
ce wysoki autorytet moralny, wysokie kwalifikacje specjalistycz-
ne oraz znaczące doświadczenie w sprawach z zakresu ekspery-
mentów medycznych.

Ustawa zawiera przepisy karne za przeprowadzenie ekspery-
mentu medycznego bez zachowania wskazanych warunków.

Do eksperymentów medycznych, w stosunku do których ko-
misja bioetyczna wydała opinię przed 1 stycznia 2021 r. oraz 
postępowań w  sprawie wyrażenia opinii o  projekcie ekspery-
mentu medycznego, wszczętych i niezakończonych przed tym 
dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Osobom, które rozpoczęły studia na terytorium RP 
w  roku akademickim: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 oraz 2016/2017 na kierunku lekarskim albo le-
karsko-dentystycznym, w  języku innym niż język polski, 
i nie odbyły stażu podyplomowego, minister zdrowia uzna-
je w drodze decyzji, staż podyplomowy za odbyty: 
1. jeżeli osoby te w  trakcie studiów odbyły co najmniej rocz-

ne szkolenie praktyczne odpowiadające zakresowi części 
klinicznej programu stażu podyplomowego w drodze poro-
zumienia pomiędzy daną uczelnią i podmiotem leczniczym 
w krajach, w których nie ma obowiązku odbycia stażu pody-
plomowego, a zrealizowanie tego szkolenia jest warunkiem 
uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza 
dentysty w tym kraju, albo 

2. jeżeli osoby te ukończyły, po uzyskaniu tytułu zawodowego 
lekarza lub lekarza dentysty, trwające 6 miesięcy szkolenie 
praktyczne odpowiadające zakresowi części klinicznej pro-

gramu stażu podyplomowego przeprowadzone w  podmio-
cie leczniczym udostępniającym uczelni medycznej jednostki 
organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed- 
i podyplomowego w zawodach medycznych. 

Lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w pkt. 1, występuje 
z wnioskiem o wydanie decyzji, w terminie 3 miesięcy od dnia 
uzyskania tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty. Je-
żeli lekarz uzyskał tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty » 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, termin ten liczy 
się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w pkt. 2, występu-
je z wnioskiem o wydanie decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia 
ukończenia szkolenia praktycznego. 

Decyzja jest równoważna ze spełnieniem wymogu odby-
cia stażu podyplomowego niezbędnego w  postępowaniu 
o uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza albo leka-
rza dentysty.

Osoby odbywające szkolenie praktyczne mogą brać udział 
w  udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod bezpośrednim 
nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze 
względu na treści tego szkolenia. 

Za organizację szkolenia praktycznego, o którym mowa w pkt. 
2, odpowiada uczelnia medyczna, w której osoba odbywająca 
szkolenie ukończyła studia na kierunku lekarskim albo lekarsko-
-dentystycznym.

Szkolenie praktyczne można odbyć nie później niż w terminie 
2 lat od dnia uzyskania tytułu zawodowego lekarza albo leka-
rza dentysty. Jeżeli lekarz albo lekarz dentysta uzyskał ten tytuł 
przed dniem wejścia w życie ustawy, termin ten liczy się od dnia 
jej wejścia w życie. 

Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli odbywanie stażu pody-
plomowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
odbywają ten staż na zasadach dotychczasowych. Lekarze 
cudzoziemcy, którzy rozpoczęli odbywanie szkolenia spe-
cjalizacyjnego przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy, odbywają to szkolenie na zasadach dotychczasowych.

Do kwalifikacji na staż podyplomowy, która odbędzie 
się przed 1 marca 2022 r. oraz do odbywania tego stażu, 
jeżeli rozpocznie się przed tym dniem, stosuje się przepi-
sy dotychczasowe, z  wyjątkiem zmienionego art. 15 ust. 
2 ustawy, który stanowi, że lekarz niebędący obywatelem 
polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowią-
zujących obywateli polskich. 

Przepisy dotyczące kwalifikacji na staż podyplomowy 
oraz odbywania stażu stosuje się po raz pierwszy do stażu 
podyplomowego, który rozpocznie się 1 marca 2022 r. 

Przepisy dotyczące kwalifikacji na wolne miejsca specja-
lizacyjne oraz odbywania szkolenia specjalizacyjnego sto-
suje się po raz pierwszy do postępowania kwalifikacyjnego 
rozpoczynającego się 1 marca 2022 r. i szkolenia specjaliza-
cyjnego odbywanego w wyniku tego postępowania.

Do Państwowego Egzaminu Modułowego może przystą-
pić lekarz, który zakwalifikował się na szkolenie specjaliza-
cyjne w wyniku postępowania kwalifikacyjnego rozpoczę-
tego 1 marca 2022 r. 

6 sierpnia 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1346 Obwieszczenie Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2020 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psy-
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Uchwały Prezydium  
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  

z dnia 23 lipca 2020 roku

NR 77-78/2020
w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi pieniężnej

NR 79/2020
w sprawie udziału lekarza w konsylium lekarskim

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wro-
cławiu wyraża zgodę na udział dr Kosomo Noda, 
zastępcy kierownika Centrum Udarowego Szpitala 
w Sapporo, w dniach 6-8 września 2020 r., w konsy-
lium lekarskim polegającym na organizacji kursu mi-
krochirurgii naczyń mózgowych dla lekarzy, w tym 
asystowanie przy wykonywaniu zabiegu operacyj-
nego z  zakresu neurochirurgii, którego potrzeba 
wynika z  tego konsylium w  Dolnośląskim Szpitalu 
Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu, na 
zaproszenie Dyrektora Katarzyny Kapuścińskiej.

NR 80/2020
w sprawie audytu strony internetowej

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocła-
wiu przeznacza kwotę 3200 zł netto + podatek VAT 
na przeprowadzenie audytu strony internetowej DIL 
przez firmę MEDSCRIPT z siedzibą we Wrocławiu.

Pozostałe uchwały znajdują się na stronie:  
bip.dilnet.wroc.pl

PRAWO I MEDYCYNA

chicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdro-
wia lub wolności seksualnej innych osób. 

8 sierpnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i  zakazów w  związku z  wystąpieniem stanu epi-
demii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1356. 
 
Wskazane zostały obszary obejmujące wybrane powiaty, na 
których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i  zakazy 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

12 sierpnia 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z  dnia 17 lipca 2020 r. w  sprawie ubiegania 
się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza 

o  dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w  wy-
roby medyczne, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1308.

Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w  wyrób medyczny 
kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze 
środków publicznych następuje na pisemny wniosek wetera-
na poszkodowanego-funkcjonariusza złożony do dyrektora 
komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra spraw 
wewnętrznych i  administracji, która realizuje zadania z  zakre-
su działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone 
przez ministra.

4 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w spra-
wie programu pilotażowego w  zakresie koordy-
nowanej opieki medycznej nad chorymi z neuro-
fibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1185.  

Więcej w rozszerzonym, elektronicznym wydaniu „Medium”

Likwiduję gabinet stomatologiczny we Wrocławiu. Część wyposażenia 
oddam gratis, część sprzedam za symboliczną opłatą
Sprzęt medyczny, narzędzia diagnostyczne – ODDAM GRATIS. Kleszcze chirurgicz-
ne typu Bertena – pełen komplet, akcesoria protetyczne i inne za symboliczną cenę.

Kontakt tel. +48 605 578 007

Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
zapraszają lekarzy klinicystów, pielęgniarki epidemiologiczne, mikrobio-
logów i wszystkie osoby zainteresowane na spotkanie pt.

„Zakażenia w dobie COVID -19”
12.10.2020 r. o godz. 9.45

Miejsce spotkania – Sala Wykładowa „dawnej” Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej al. Matejki 6 w godz. 10.00-14.30.

Program spotkania
Część I 10.00-11.45
Sepsa – problem kliniczny i diagnostyczny – najnowsze zalecenia grupy polskich 
ekspertów
1. Prof. dr hab. Andrzej Kübler – Globalne zagrożenie zdrowotne
2. Prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz – Dlaczego diagnostyka zakażeń krwi jest 

konieczna – aspekt prawny i kliniczny
3. Dr Beata Kowalska-Krochmal – Jak przeprowadzić diagnostykę zakażeń krwi aby 

uzyskać wiarygodny wynik
Część II 11.45-12.15
1. Dr hab. Adam Junka, prof. UM – Siła dowodów w badaniach nad COVID-19
Przerwa 12.15-12.30
Część III 12.30-14.30
Antybiotykoterapia ciężkich zakażeń – znaczenie fosfomycyny dożylnej
1. Dr Beata Kowalska-Krochmal – Fosfomycyna okiem mikrobiologa
2. Dr Beata Mączyńska – Porównanie metod oznaczania wrażliwości bakterii na fosfomycynę
3. Dr hab. Jarosław Woroń – Antybiotykoterapia z zastosowaniem fosfomycyny – doświadczenia własne

Za udział w spotkaniu przysługują 4 punkty edukacyjne.
Zgłoszenia należy dokonać na e-mail: wf-23@umed.wroc.pl

W razie pytań proszę o kontakt tel. 71 784 06 74.
O bezpłatnym uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc 

jest zależna od rekomendacji dotyczących epidemii w tym okresie. 
Pozostałe osoby mogą uzyskać dostęp online po wniesieniu opłaty 

50 zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty drogą e-mailową.
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KONFERENCJE I SZKOLENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„EFEKTYWNA KOMUNIKACJA 

Z PACJENTAMI
W RÓŻNYCH GRUPACH WIEKOWYCH”

który odbędzie się w następujących terminach:

10 września 2020 r. (czwartek) w godz. 17.00-20.00
15 października 2020 r. (czwartek) w godz. 17.00-20.00

19 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 17.00-20.00
 3 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz. 17.00-20.00

Wykładowca
lek. Dariusz Delikat, psycholog

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w kursie może uczestniczyć 

maksymalnie 30 osób.

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Program kursu
Komunikacja z pacjentami nie jest prostym zadaniem. Wyso-
kie wymagania stawiane rozmówcom wynikają nie tylko ze 
specyfiki kontaktu lekarz – pacjent (choroba, cierpienie, stres, 
kłopoty organizacyjne), lecz często także z  dzielących ich 

różnic osobowościowych, kulturowych oraz pokoleniowych. 
W aspekcie efektywności perswazyjnej komunikacja staje się 
tym skuteczniejsza, im bardziej dopasowana jest do wieku 
pacjenta. Co więcej, sposób prowadzenia rozmowy sprzyja 
wzajemnej współpracy. By mogła ona zaistnieć, potrzeba 
wiedzy na temat teoretycznych uwarunkowań komunikacji 
przekładających się na praktyczne zalecenia.

Poruszane zagadnienia:
•	 rozmowa z pacjentem jako wielopłaszczyznowy proces 

komunikacyjny,
•	 rozwój psychospołeczny – od wczesnego dzieciństwa do 

dorosłości,
•	psychologiczne konsekwencje starzenia się i wynikające 

z nich potrzeby,
•	 specyfika i zasady komunikacji z pacjentami w różnych 

grupach wiekowych.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, 
po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 

każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Informacja ws. kursu specjalizacyjnego „Prawo medyczne”

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy
Informujemy, że tegoroczny kurs specjalizacyjny „Prawo medyczne”, adresowany do lekarzy i lekarzy dentystów 
specjalizujących się według modułowych programów specjalistycznych po 1 października 2014 r., zaplanowany na:
•	19-21 października 2020,
•	16-18 listopada 2020

odbędzie się w formie online.
Program kursu pozostaje bez zmian (dostępny na stronie DIL, zakładka Kształcenie). Rekrutacja na oba terminy jest 
już zamknięta.

Komisja Kształcenia DRL

Informacja ws. zdarzeń edukacyjnych organizowanych przez DIL

Szanowne Koleżanki, szanowni Koledzy
Informujemy, że wszystkie tegoroczne zdarzenia edukacyjne, które miały odbyć się w formie stacjonarnej, zostały 
odwołane. Decyzja ta, podyktowana troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, jest równoznaczna z anulowaniem 
listy zapisanych dotąd uczestników.
Tryb stacjonarny zastąpiliśmy – w przypadku wielu zdarzeń edukacyjnych – trybem online. Prosimy o uważne 
śledzenie komunikatów szkoleniowych publikowanych na łamach „Medium” oraz na stronie DIL (zakładka 
Kształcenie). W obu tych miejscach znajdziecie informacje na temat organizowanych online zdarzeń edukacyjnych 
i warunków zapisu na nie. 

W imieniu członków Komisji Kształcenia DRL
dr hab. Andrzej Wojnar, prof. NWSM – przewodniczący Komisji
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KONFERENCJE I SZKOLENIA

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu oraz Katedra i Klinika Endokrynologii 

i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
„ENDOKRYNOLOGIA WIEKU 

ROZWOJOWEGO”

która odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek)  
w godz. 14.00-19.00.

Uczestnikowi konferencji przysługuje  
5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy konferencji
prof. dr hab. Anna Noczyńska

Program konferencji
godz. 14.00-14.45 Diagnostyka i leczenie dziecka z chorobami 

tarczycy
 dr n. med. Aleksander Basiak
godz. 14.45-15.30 Diagnostyka i leczenie dziecka z niedoborem 

wzrostu –  dr n. med. Monika Seifert

godz. 15.30-16.15 Diagnostyka i leczenie dziecka 
z zaburzeniami dojrzewania płciowego

 dr n. med. Beata Wikiera
godz. 16.15-17.00 Zaburzenia odżywiania: otyłość
 dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
godz. 17.00-17.45 Zaburzenia odżywiania: insulinooporność
 dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-

Kucharska
godz. 17.45-18.10 Zaburzenia odżywiania: jadłowstręt 

psychiczny
 prof. dr hab. Anna Noczyńska
godz. 18.10-18.30 Hirsutyzm – defekt kosmetyczny 

czy choroba?
 prof. dr hab. Anna Noczyńska 
godz. 18.30-19.00 Thelarchae praecox – kiedy diagnozować 

i kiedy leczyć?
 dr n. med. Barbara Salmonowicz

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca). 

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji 
przez dział informatyczny DIL logowania każdego 

zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu, I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego 
we Wrocławiu zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
 „CHOROBY ODKLESZCZOWE”

która odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) 
w godz. 9.00-14.00

Uczestnikowi konferencji przysługuje  
5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy – dr n. med. Sylwia Serafińska
Opiekun naukowy – prof. dr hab. Krzysztof Simon

Program konferencji
godz. 9.00-9.30 Choroby przenoszone przez stawonogi
 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.30-10.00 Choroby odkleszczowe w Polsce i na świecie
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 10.00-10.30 Diagnostyka immunologiczna zakażeń 

krętkiem Borrelia burgdorferi sensu lato
 dr n. med. Małgorzata Klimczak-Filippowicz

godz.10.30-11.00 Neuroborelioza – odrębności diagnostyczne 
i kliniczne, prezentacja przypadków

 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz.11.00-11.30 Diagnostyka różnicowa boreliozy stawowej
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz.11.30-12.00 Standardy terapeutyczne w różnych 

postaciach boreliozy z Lyme
 dr n. med. Marta Kucharska
godz.12.00-12.30 Znaczenie i zasady stosowania probiotyków 

w aspekcie długotrwałej antybiotykoterapii
 dr n. med. Dorota Ksiądzyna
godz.12.30-13.00 Borelioza – najczęstsze błędy diagnostyczne 

i terapeutyczne
 dr n. med. Marcin Czarnecki
godz.13.00-13.30 Odkleszczowe zapalenie mózgu 

(europejskie, syberyjskie, dalekowschodnie) 
– epidemiologia, przebieg kliniczny, 
prezentacja przypadków

 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz.13.30-14.00 KZM – diagnostyka, leczenie i profilaktyka
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca). 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Kilka dni przed 
szkoleniem uczestnik otrzyma drogą elektroniczną 

link do szkolenia. Certyfikat potwierdzający odbycie 
szkolenia zostanie przesłany drogą elektroniczną,  

po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 
każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu oraz Katedra i Klinika Endokrynologii 

i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
„CUKRZYCA W OKRESIE ROZWOJOWYM”

która odbędzie się 25 września 2020 r. (piątek)  
w godz. 14.00-18.00.

Uczestnikowi konferencji przysługują  
4 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy konferencji 
prof. dr hab. Anna Noczyńska

Program konferencji
godz. 14.00-15.00 Dlaczego tak trudno rozpoznać cukrzycę 

u dziecka?
 dr n. med. Monika Seifert

godz. 15.00-16.00 Cukrzyca a choroby towarzyszące  
(depresja, choroba trzewna, choroba 
Hashimoto i inne)

 prof. dr hab. Anna Noczyńska
godz. 16.00-17.00 Nowości w diagnostyce, terapii 

i monitorowaniu cukrzycy typu 1  
i innych typów cukrzycy

 dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-
Kucharska

godz. 17.00-18.00 Dziecko z cukrzycą w gabinecie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (wysiłek 
fizyczny, szczepienia, choroby infekcyjne, 
wybór zawodu, prawo jazdy)

 dr n. med. Joanna Chrzanowska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać  
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji 
przez dział informatyczny DIL logowania każdego 

zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego 

Towarzystwa Neonatologicznego
zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
„WYBRANE ZAGADNIENIA W ZAKRESIE 

OPIEKI NAD NOWORODKIEM”

która odbędzie się 7 października 2020 r. (środa)  
w godz. 9.00-12.30.

Uczestnikowi konferencji przysługują  
4 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy konferencji
dr n. med. Małgorzata Czyżewska,

konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii 
dla województwa dolnośląskiego

Program konferencji
godz. 9.00-9.30 Ocena parametrów echokardiograficznych 

u noworodków w aspekcie utworzenia 
wartości referencyjnych (z oceną wpływu 
czynników ryzyka)

 dr n. med. Joanna Kukawczyńska-
Noczyńska

godz. 9.30-10.00 Przełożenie wielkich pni tętniczych: 45 lat 
stosowania prostoglandyny E1 i korekcji 
anatomicznej

 dr n. med. Magdalena Mazurak
godz. 10.00-10.30 Dziecko matki z chorobą tarczycy
 prof. dr hab. Anna Noczyńska
godz. 10.30-11.00 Ostre uszkodzenie nerek u noworodka 

– komu zagraża?
 dr hab. Iwona Maruniak-Chudek, prof. 

nadzw.
godz. 11.00-11.30 Mleko dla wcześniaka, czy to się opłaca 

i komu się opłaca?
 dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.
godz. 11.30-12.00 Co u noworodka i niemowlęcia może 

sugerować niepokój onkologiczny?
 dr n. med. Jadwiga Węcławek-Tompol
godz. 12.00-12.30 Interwencyjne postępowanie u noworodków 

z wrodzonymi wadami serca
 dr hab. Jacek Kusa

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca). 

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji 
przez dział informatyczny DIL logowania każdego 

zgłoszonego wcześniej uczestnika.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu oraz Klinika Chorób Zakaźnych 

i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Pediatrii 
i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Prawa 

Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz 
I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 
zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM: 
„SZCZEPIENIA DOROSŁYCH W PRAKTYCE”

która odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) 
w godz. 8.30-14.00.

Uczestnikowi konferencji przysługuje  
5 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik naukowy konferencji
dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
Opiekunowie naukowi konferencji

prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon, prof. dr hab. Leszek Szenborn

Program konferencji
godz. 8.30-9.00 Największe zagrożenia zdrowotne 

w 2019 r. według WHO ze szczególnym 
uwzględnieniem chorób zakaźnych

 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.00-9.30 Szczepienia kobiet ciężarnych 

i planujących ciążę
 prof. dr hab. Leszek Szenborn

godz. 9.30-10.30 Szczepienia u pacjentów z chorobą 
nowotworową oraz w różnych stanach 
immunosupresji 

 dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
godz. 10.30-11.00 Szczpienia pracowników ochrony zdrowia 

i związana z nimi odpowiedzialność prawna
 dr n. med. Marta Rorat, mgr prawa
godz. 11.00-11.30 Szczepienia zdrowych dorosłych 

– praktyczne przypadki
 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 11.30-12.00 Jak szczepionka może uratować urlop? 

Szczepienia w medycynie podróży
 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 12.00-12.30 Szczepionka, antybiotyk, a może 

immunoglobulina? Możliwości 
postępowania po ekspozycji na grypę, 
krztusiec i odrę

 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 12.30-13.00 Postępowanie po pogryzieniach 

przez zwierzęta – rola antybiotyku, 
immunoglobuliny i szczepień

 lek. Karolina Rostkowska-Białas
godz. 13.00-13.30 Szczepionka przeciwko HPV
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 13.30-14.00 Grypa – czy ta szczepionka działa? Wykład 

dla wątpiących
 lek. Kamila Ludwikowska

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Kilka dni przed 
szkoleniem uczestnik otrzyma drogą elektroniczną 

link do szkolenia. Certyfikat potwierdzający odbycie 
szkolenia zostanie przesłany drogą elektroniczną, 

po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 
każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
„WSPÓŁPRACA IDEALNA: LEKARZ 

– HIGIENISTKA – PACJENT”

która odbędzie się 19 września 2020 r. (sobota)  
w godz. 10.00-14.00.

Uczestnikowi konferencji przysługują  
4 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w konferencji  

może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.

Kierownik i moderator konferencji:
dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW

Wykładowcy:
dr hab. Anna Skurska

dypl. hig. stom. Magdalena Michałowska

Program konferencji
godz. 10.00-12.00 Długoletnia współpraca pomiędzy pacjen-

tem i gabinetem – praktyczne rozwiązania i 
korzyści z terapii zapalenia przyzębia

 Metody postępowania terapeutycznego
godz. 12.00-14.00 Schematy nowoczesnej wizyty 

higienizacyjnej. Ekonomia w profilaktyce
 Higiena domowa pacjenta

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną  

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać  
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca). Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Kilka dni przed szkoleniem uczestnik 
otrzyma drogą elektroniczną link do szkolenia. Certyfikat 

potwierdzający odbycie szkolenia zostanie przesłany drogą 
elektroniczną, po weryfikacji przez dział informatyczny DIL 

logowania każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.
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Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„KREATYWNY WYMIAR STOMATOLOGII 

DZIŚ I JUTRO.
OD NAWIGOWANEJ IMPLANTACJI 
DO PROTETYKI JEDNEGO DNIA”

który odbędzie się 28 listopada 2020 r. (sobota)  
w godz. 10.00-13.00.

Kierownik naukowy kursu
dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska

Wykładowca
lek. dent. Damian Nasulicz

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Ze względów techniczno-organizacyjnych w kursie może uczestniczyć 

maksymalnie 200 osób.

Omawiane zagadnienia
1. Nawigowana implantacja
2. Natychmiastowe obciążenie implantów
3. Łączniki indywidualne
4. Belki precyzowane
5. Protokół pełnołukowego uzupełnienia stałego przy 

bezzębiu w oparciu o trzy wszczepione implanty (All-on-3)
6. Rekonstrukcje pełnoceramiczne frezowane wykonane 

w ciągu 12h (tzw. protetyka jednego dnia)
7. Mikroinwazyjne licówki pełnoceramiczne frezowane 

z cieniowanych bloczków bez napalanej porcelany
8. Pełnocerkonowe (bez napalanej porcelany) estetyczne 

uzupełnienia pełnołukowe wsparte na implantach

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać 
na szkolenie może się tylko osoba zgłaszająca).

Decyduje kolejność zgłoszeń. Kilka dni przed 
szkoleniem uczestnik otrzyma drogą elektroniczną 

link do szkolenia. Certyfikat potwierdzający odbycie 
szkolenia zostanie przesłany drogą elektroniczną, 

po weryfikacji przez dział informatyczny DIL logowania 
każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia oraz Komisja Stomatologiczna 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej wraz z firmą Pozytron 

– Radiologia Medyczna zapraszają na kurs radiologiczny 
z zakresu: 

„OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”
Online dla lekarzy i lekarzy dentystów 

5 września 2020 r. (sobota), godz. 10.00 – online 
Link do formularza rejestracyjnego: https://www.pozytron.pl/
szkolenie,405,_Ochrona_Radiologiczna_Pacjenta_-DIL_online

10 września 2020 r. (czwartek), godz. 18.00 – online 
Link do formularza rejestracyjnego:
https://www.pozytron.pl/szkolenie,406,_Ochrona_
Radiologiczna_Pacjenta_-DIL_online

19 września 2020 r. (sobota), godz. 10.00 – online 
Link do formularza rejestracyjnego:
https://www.pozytron.pl/szkolenie,407,_Ochrona_
Radiologiczna_Pacjenta_-DIL_online

25 września 2020 r. (piątek), godz. 18.00 – online 
Link do formularza rejestracyjnego:
https://www.pozytron.pl/szkolenie,408,_Ochrona_
Radiologiczna_Pacjenta_-DIL_online

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób wykonujących 
badania i zabiegi lecznicze z wykorzystaniem promieniowania 
jonizującego LST, LR, LMN, LRZ, LIX, FT, PMN, LRT. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z  programem 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 
2020 r. Ramowy program szkolenia w dziedzinie ochrony radio-
logicznej pacjenta określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. 

Koszt szkolenia dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej: 
materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł 
DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł, natomiast 
członek DIL opłaca indywidualnie koszt w wysokości 250 zł 

Faktura za uczestnictwo w  szkoleniu i  egzaminie zostanie 
wystawiona po odbytym szkoleniu i przesłana na adres e-mail. 

Koszt szkolenia dla osób nie będących członkami DIL: 
350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egza-
minu = 490 zł 
* W dniu szkolenia i egzaminu odbędą się dwugodzinne warsztaty 
podsumowujące. Szkolenie online ma formę webinaru przygoto-
wującego do egzaminu online. Szkolenie kończy się egzaminem 
wewnętrznym online. 

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w formie szkolenia 
na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń 
z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020, poz. 390). 
Zgodnie z art. 33n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo ato-
mowe, osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, wiedzę 
i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych szko-
leń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, 
jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu. 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 
7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z  dnia 6 października 2004 r. Po zdanym egzaminie 
uczestnicy otrzymają Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu 
równoważne z przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. 
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą 
tradycyjną lub kurierem na podany adres korespondencyjny. 

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc 
dofinansowanych przez DRL wynosi 90. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o rejestrację na stronie:

https://www.pozytron.pl/lista-szkolen/5-ochrona-
radiologiczna-pacjenta

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny  
lub e-mailowy. Dział szkoleń: tel.: + 48 505 440 173  
lub +48 502 268 684, e-mail: szkolenia@pozytron.pl
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WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

Wybitny mikrobiolog i immunolog, ceniony w kraju 
i  zagranicą. Kierownik Laboratorium Mikrobiolo-
gii Lekarskiej w IITD PAN we Wrocławiu. Aktywny 
reprezentant mikrobiologii i  immunologii na licz-
nych kongresach, zjazdach, sympozjach i konferen-
cjach naukowych, zarówno krajowych jak i zagra-
nicznych. Członek m.in. Komitetu Ekspertów WHO 
ds. chorób wenerycznych i  treponematoz, Między-
narodowego Towarzystwa Taksonomii i Nomenkla-
tury Bakterii, Szwedzkiego Towarzystwa Dermato-
logicznego, Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. 
Kochający mąż i  ojciec. Uczciwy i  prawy człowiek 
z dużym poczuciem humoru.

Cześć Jego pamięci!

Prof. dr hab. n. med.  
Mieczysław Metzger
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Ur. 30.08.1920 r., 
 zm. 15.05.1984 r.

W  tym roku przypada setna rocznica urodzin mojego Taty,  
prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Metzgera, urodzonego 30 sierpnia 
1920 r. w Przemyślu – wybitnego mikrobiologa i immunologa, cenione-
go w kraju i zagranicą, którego osobę i osiągnięcia chciałabym przywo-
łać w tym krótkim wspomnieniu.

Profesor Metzger ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w  Krakowie w  marcu 1949 r. Po odbyciu stażu w  Klinice 
Chirurgicznej UJ i  w  Szpitalu Powiatowym w  Cieplicach Śląskich,  
we wrześniu 1949 r. podjął pracę w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej 
Śląskiej Akademii Medycznej w  Rokitnicy, pracując równocześnie 
przez trzy lata w Szpitalu Miejskim w Bytomiu w charakterze asysten-
ta. Od 1954 r. aż do śmierci w 1984 r. pracował w Instytucie Immuno-
logii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu 
i równocześnie do 1962 r. w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał 22 czerwca 
1957 roku za rozprawę doktorską zatytułowaną „Badania nad budową 
antygenową pałeczek Shigella boydi, ze szczególnym uwzględnieniem 
ciepłochwiejnych antygenów”, której promotorem był prof. dr hab. n. 
med. Stefan Ślopek. Kolejne etapy Jego kariery naukowej to uzyskanie 
tytułów: docenta w 1959 r., profesora nadzwyczajnego w 1965 r. oraz 
profesora zwyczajnego w 1979 r.

Od 1953 r. poświęcił się wyłącznie pracy naukowo-badawczej, w któ-
rej można wyróżnić dwa zasadnicze okresy. W pierwszym Jego zainte-
resowania koncentrowały się wokół zagadnień związanych z biologią, 
diagnostyką i  epidemiologią pałeczek Shigella, czego dowodem jest 
Jego rozprawa doktorska. W  drugim – od 1959 r., prowadził badania 
nad biologią i strukturą antygenową krętków bladych oraz immunolo-
gią zakażenia kiłowego. W obu tych okresach dokonał licznych odkryć 
o znaczeniu poznawczym i praktycznym.

Do najistotniejszych osiągnięć należy zaliczyć 
wykazanie znamiennego wpływu niektórych 
enzymów mukopolisacharolitycznych na ki-
netykę immobilizacji krętków bladych, a  także 
wyniki uzyskane w  badaniach nad istotą i  me-
chanizmem działania neuraminidazy, enzymu 
rozkładającego powierzchniowe i  nieantygeno-
we składniki krętka bladego, blokujące penetra-
cję przeciwciał do głębiej leżących receptorów. 
Odkrycie tych zjawisk pozwoliło prof. Metzgero-
wi na opracowanie własnej modyfikacji odczynu 
unieruchamiania krętków, opisanego przez Nel-
sona i Mayera. Modyfikacja ta jest znana w skali 
światowej pod nazwiskiem jej autora i  została 
wprowadzona do diagnostyki serologicznej 
w  licznych laboratoriach krajowych i  zagranicz-
nych. Szczególną wartość mają badania prof. 
Metzgera nad strukturą antygenową Treponema 
pallidum oraz te Jego dokonania, które w dużej 
mierze pozwoliły na wyjaśnienie roli immunolo-
gicznej odpowiedzi komórkowej w patogenezie 
zakażenia kiłowego i w ochronie przeciwkiłowej. 

Profesor Metzger, już jako kierownik Labo-
ratorium Mikrobiologii Lekarskiej w  IITD PAN 
we Wrocławiu, prowadził wraz ze swoim zespo-
łem szeroko zakrojone badania nad odpowie-
dzią komórkową w  przebiegu kiły doświadczal-
nej u królików oraz przebiegiem kiły u królików 
w  warunkach immunosupresji. Jego aktywność 
była skierowana na immunologię zakażeń kręt-
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kiem bladym. Prowadził też próby uzyskania 
szczepionki na ten patogen. Otrzymane przez 
Niego wyniki badań, dotyczące biologii kręt-
ków bladych i  immunologii zakażenia kiłowego, 
wprowadziły prof. Metzgera do grona najwy-
bitniejszych syfilidologów eksperymentalnych. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzie-
lił i przekazywał ją młodym uczonym, a pod Jego 
kierunkiem jako promotora zostało zrealizowa-
nych i obronionych pięć rozpraw doktorskich.

Aktywnie reprezentował polską mikrobiolo-
gię i  immunologię na kongresach, m.in. w  Wa-
szyngtonie i  Brighton, na licznych zjazdach, 
sympozjach, konferencjach naukowych w  kraju 
i zagranicą. Wyrazem uznania dla prof. Metzgera 
było m.in. zaproszenie Go przez ministra zdro-
wia USA do przeprowadzenia konsultacji prac 
badawczych z zakresu immunologii kiły, prowa-
dzonych w różnych ośrodkach naukowych na te-
renie Stanów Zjednoczonych. Trzy amerykańskie 
uniwersytety: University of Columbia, University 
of Michigan i  University of California zleciły Mu 
opracowanie ocen całokształtu dorobku nauko-
wego swych pracowników. 

Był członkiem Komitetu Ekspertów WHO 
ds. chorób wenerycznych i treponematoz, a tak-
że Międzynarodowego Towarzystwa Takso-
nomii i Nomenklatury Bakterii, Szwedzkiego To-
warzystwa Dermatologicznego, Towarzystwa 
Paula Ehrlicha we Frankfurcie nad Menem.

W  czasie swojej wieloletniej pracy w  Instytu-
cie Immunologii i  Terapii Doświadczalnej PAN 
prof. Metzger pełnił szereg odpowiedzialnych 
funkcji. Był kierownikiem Laboratorium Mikro-
biologii Lekarskiej, Ośrodka Badawczo-Diagno-
stycznego dla chorób wenerycznych, członkiem 
Rady Naukowej Instytutu, członkiem Komitetu 
Mikrobiologii PAN, Polskiego Towarzystwa Mi-
krobiologów, przewodniczącym Wrocławskiego 
Oddziału Towarzystwa, wiceprzewodniczącym 
Zarządu Głównego Towarzystwa, członkiem Pol-
skiego Towarzystwa Immunologicznego, człon-
kiem zwyczajnym Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego, członkiem Komitetu Redakcyjnego 
„Postępy Higieny i  Medycyny Doświadczalnej” 
oraz Archivum Immunologiae et Therapiae Expe-
rimentalis, delegatem Polskiego Towarzystwa 
Mikrobiologów do Europejskiej Federacji Towa-
rzystw Mikrobiologicznych.

Profesor Mieczysław Metzger był wybitnym 
polskim naukowcem o szerokiej wiedzy, dociekli-
wości, wyjątkowej inteligencji, fascynującej oso-
bowości i  dużym poczuciu humoru, z  łatwością 
nawiązywał kontakty z  ludźmi. Był człowiekiem 
uczciwym i prawym.

Miał żonę Marię, mgr farmacji, córkę Annę – leka-
rza laryngologa, syna Tadeusza – dr. inż. mechaniki. 
Czas wolny lubił spędzać w swoim domku w Szklar-
skiej Porębie, z rodziną i ukochanym psem.

Zmarł nagle 15 maja 1984 r. 
córka Anna

Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty 
żegnamy

dr n. med. Karmenę Stańkowską
Była internistą, specjalistą kardiologii,  

lekarzem sportowym i pierwszą dolnośląską żeglarką, która uzyskała 
patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. 

Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie.
Rodzinie oraz Bliskim 

wyrazy najszczerszego współczucia 
składają

Dolnośląska Rada Lekarska, koleżanki i koledzy z Delegatury DIL 
w Wałbrzychu oraz dyrektor biura DIL wraz z pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny i Bliskich

z powodu śmierci

dr n. med. Karmeny Stańkowskiej
składają

przewodnicząca dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska oraz członkowie
Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL

25 sierpnia 2020 roku odeszła nasza Koleżanka

Jolanta Kozikowska
pracownik Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Synom oraz Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają
mgr Maria Jarosz – dyrektor biura DIL oraz koleżanki i koledzy z Izby

19 sierpnia 2020 roku zmarła

doc. dr n. med. Karmena 
Stańkowska

inicjatorka w 1993 r. Sekcji Dolnośląskiej MWIA
przy Komisji Współpracy Międzynarodowej DRL

Będzie nam Jej bardzo brakowało!
Przewodnicząca  

dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska 
oraz członkowie Komisji Historycznej DRL
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
o śmierci naszej Koleżanki

lek. Krystyny Delkos
Cześć Jej pamięci!

Lekarze z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc 
we Wrocławiu

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi

dr. Ryszarda Kowala
Rodzinie składamy wyrazy 

szczerego współczucia
Koleżanki i koledzy lekarze 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia

dr. n. med. Janowi Nienartowiczowi
z powodu śmierci 

Mamy
składają 

koleżanki i koledzy z Katedry i Kliniki 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM we Wrocławiu

Łącząc się w żałobie i smutku 
po śmierci 

dr. hab. n. med. Darka Białego
naszego Kolegi ze studiów i z pracy

składamy kondolencje i wyrazy współczucia 
Rodzinie 

Edyta i Krzysztof Sutkowscy

Ze smutkiem zawiadamiamy, 
że 12 lipca 2020 r. zmarła

lek. laryngolog 

Halina Rodziewicz
Spoczęła na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie
składają 

absolwenci rocznika ‘58 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że w Nowym Jorku zmarł nasz Kolega 

lek. Andrzej Salita 
chirurg 

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie  

składają lekarze z Legnicy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 12 lipca 2020 r. odeszła na wieczny dyżur

lek. laryngolog

 Helena Rodziewicz
nasza ukochana Siostra i Ciocia

Pogrążona w smutku
Rodzina

Naszej drogiej Koleżance

dr n. med. Marii Diakowskiej-
Ostaszewskiej

oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża
Marka Ostoi-Ostaszewskiego

składają
koleżanki i koledzy XX rocznika (1964-1970) AM we Wrocławiu

oraz przewodnicząca i członkowie Komisji Historycznej DRL

Z głębokim żalem i smutkiem 
żegnamy naszego serdecznego Kolegę

dr. hab. n. med. Dariusza Białego
cenionego współpracownika i doskonałego lekarza

 Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia
składają 

kierownictwo i pracownicy Centrum Chorób Serca
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

PRO MEMORIA

Z powodu śmierci
lekarza Oddziału Chirurgicznego

Radosława Zawiszy
wyrazy głębokiego żalu, współczucia i słowa pocieszenia 

Rodzinie
składają

Dyrekcja, koleżanki i koledzy oraz pracownicy
Szpitala MSWiA we Wrocławiu

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

dr. hab. n. med. Dariusza Białego
oddanego lekarza i dobrego Kolegi 

składają 
Rodzinie 

kierownik Katedry i Zakładu Rehabilitacji  
UM we Wrocławiu wraz z zespołem

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Ostoi-Ostaszewskiego
Żonie

dr n. med. Marii Diakowskiej-Ostaszewskiej
oraz Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Krystyna i Andrzej Gładyszowie

Doktorowi n. med. Janowi Nienartowiczowi
 z powodu śmierci Mamy

mgr farm. Krystyny Winkler-Nienartowiczowej
wyrazy współczucia 

składają 
przewodnicząca i członkowie Komisji Historycznej DRL
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Zawiadamiamy, że 15 lipca 2020 r. zmarł w wieku 93 lat
nasz ukochany Mąż, Tata, Dziadek i Pradziadek

dr n. med. Andrzej Janicki
lekarz, naukowiec, nauczyciel akademicki, wieloletni dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Stroniu Śląskim, 
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pogrążona w smutku
Rodzina 

Koleżance 

Marzenie Bojarskiej
z powodu śmierci Męża 

dr. Kazimierza Bojarskiego 
wyrazy szczerego współczucia 

składają 
koleżanki i koledzy z Koła Lekarzy Prywatnie Praktykujących

Joannie Kostrzewskiej
wyrazy najszczerszego współczucia, 

wsparcia i otuchy w trudnych chwilach 
po odejściu 

Męża
składają 

przyjaciele i współpracownicy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Profesorowi Łukaszowi Matusiakowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty 
składają

współpracownicy z Katedry i Kliniki Dermatologii,  
Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Doktorowi Zbigniewowi Kilenowi
wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia  
Świętego Celestyna w Mikoszowie

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
w wieku 93 lat

dr. n. med. Andrzeja Janickiego
lekarza psychiatry, wieloletniego dyrektora Szpitala Psychiatrycznego 

w Stroniu Śląskim, członka honorowego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, współtwórcy arteterapii w psychiatrii w Polsce. 
W okresie 1968-2002 przewodniczącego Komisji Psychopatologii 

Ekspresji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prekursora polskiej 
szkoły muzykoterapii i specjalistycznego kształcenia studentów 

w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego 
we Wrocławiu, wieloletniego nauczyciela akademickiego w tym Zakładzie.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie i Rodzinie
składają 

zarząd oraz koleżanki i koledzy 
z Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Z wielkim smutkiem żegnamy 

lek. Marię Tomkowid
wieloletnią ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii 
Szpitala im. A. Falkiewicza. Lekarza, dla którego dobro pacjenta 

było największą wartością. Pioniera dolnośląskiej geriatrii. 
Nauczyciela i mentora. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
 składają koledzy z oddziału

 Doktorowi Arturowi Salomonowi,

 dr Ewie Salomon
oraz ich dzieciom 

składamy wyrazy współczucia w związku ze śmiercią 

Ojca, Teścia i Dziadka
Zespół Kliniki Salvita

Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny i Bliskich 
z powodu śmierci 

dr Danuty Bodkowskiej
składają 

koleżanki i koledzy 
z NZOZ STARMED we Wrocławiu 

Doktor Małgorzacie Szewczyk
ze Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego

im. E. Biernackiego w Wałbrzychu oraz Jej Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa lek. Wanda Chwalisz

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

lek. Roberta Piaseckiego 
Wyrazy szczerego współczucia 

Żonie i Rodzinie 
składają 

koleżanki i koledzy z Koła Terenowego Lekarzy w Dzierżoniowie

Naszym Kolegom 

Tomaszowi i Lucynie Staniszewskim 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca i Teścia  
składają 

koleżanki i koledzy z Koła Terenowego Lekarzy w Dzierżoniowie

Doktor Marcie Treli 
wraz z Rodziną 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy  

lek. Władysławy Piękoś 
specjalisty chorób wewnętrznych 

składają 
koleżanki i koledzy z Koła Terenowego Lekarzy w Dzierżoniowie
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LITERATURA I MEDYCYNA

 „Podróże w cieniu Eskulapa”

Piotra Wilanda
Nasz kolega prof. Piotr Wiland jest nie tylko znako-
mitym reumatologiem, ale także zapalonym podróż-
nikiem. Wybiera miejsca atrakcyjne i trudno dostęp-
ne. Każdorazowo przygotowuje też relację filmową 
ze swoich podróży. Potem, we Wrocławiu, dzieli się 
swoimi wrażeniami z szerokim gronem przyjaciół, do 
których mam zaszczyt się zaliczać. Niedawno ukazała 
się książka, w której autor opisuje dziesięć wybranych 
eskapad ze swoich 40-letnich wojaży. Za każdym ra-
zem wędruje śladami wybitnych osobistości związa-
nych ze zwiedzanym zakątkiem świata. 

Grecja, która przed laty stanowiła pierwszy cel podróży, oglądana jest 
oczami Zbigniewa Herberta. Autor, zafascynowany twórczością poety, 
pisze obszernie o jego problemach zdrowotnych.

Kolejna przygoda związana jest z postacią Axela Munthe, szwedzkiego lekarza 
i  pisarza, autora dzieła pt. „Księga z  San Michele”, która jest jego autobiografią. 
Większość swego życia spędził na Capri. Był lekarzem szwedzkiej królowej Wikto-
rii Badeńskiej. Ta leczyła depresję wielomiesięcznymi pobytami na Capri podczas 
okresu zimowego w towarzystwie m.in. swego prywatnego lekarza. Przyjmowała 
tam też liczne koronowane głowy, stąd życie dr. Munthe było bardzo interesujące. 

Dwa następne eseje autor poświęcił spacerom po Lizbonie. W jednym z nich 
wędrował śladami pierwszego portugalskiego laureata Nagrody Nobla w dzie-
dzinie medycyny Egasa Moniza, który opisał metodę angiografii. Komitet No-
blowski wyróżnił go jednak za bardziej kontrowersyjną działalność, a mianowi-
cie upowszechnienie lobotomii u osób z chorobami psychicznymi.

Kolejnym wirtualnym towarzyszem spacerów po Lizbonie został laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie literatury José Saramago. Profesor Wiland wykazał 
się dobrą znajomością utworów portugalskiego pisarza i poprowadził nas po 
uroczych lizbońskich knajpkach, gdzie króluje fado. Stąd właśnie Saramago 
czerpał natchnienie do swojej twórczości.

Opisane wyżej zakątki świata pozostają w zasięgu naszych możliwości podróż-
niczych. Część z nas może porównać swoje własne doświadczenia z wrażeniami 
autora. W dalszej części książki czeka na nas jednak nieco bardziej już egzotycz-
na wyprawa do Indii. Tutaj autor podąża śladami charyzmatycznego indyjskiego 
przywódcy, Ojca Narodu, Mahatmy Gandhiego. Profesor Wiland opisuje problemy 
zdrowotne Gandhiego i jego głodówki. Dzieli się także z nami olbrzymią wiedzą 
dotyczącą historii Indii. Jego relacja stanowi zachętę do odwiedzenia tego kraju.

Kolejne wyprawy to egzotyka w pełnym znaczeniu tego słowa. Wyspy Fi-
dżi na Pacyfiku zaskoczyły naszego kolegę „kavą”, która ze znaną nam używką 
wspólne ma tylko brzmienie. Kava to napój przygotowywany z korzeni pie-
przu metystynowego o  działaniu relaksującym, a  jego spożywanie ma cha-
rakter obrzędowy już od tysięcy lat. Co więcej, do końca XIX wieku wyspiarze 
uprawiali kanibalizm. W muzeum można oglądać buty pastora Thomasa Bake-
ra, które po nim pozostały, stanowiąc świadectwo nieudanych prób nawraca-
nia tubylców na chrześcijaństwo.

Misja Lambaréné, położona na terenie dzisiejszego Gabonu w  Afryce, słynie 
z tego, że kilkadziesiąt lat życia spędził tam dr Albert Schweitzer. To właśnie w tym 
miejscu pełnił posługę medyczną, stworzył filozofię czci dla życia, a za pieniądze 
otrzymane wraz z Nagrodą Nobla zbudował w 1952 roku w miarę nowoczesny 
szpital. Ostatecznie został tam pochowany. Skromne muzeum przypomina o jego 
obecności w Afryce. Warto zacytować jedną ze złotych myśli białego doktora: „Cza-
sem światło w nas jest bliskie wygaśnięcia, lecz rozpala się na nowo dzięki przeży-
ciu wywołanemu przez jakiegoś człowieka. Powinniśmy z głęboką wdzięcznością 
pamiętać o tych, którzy wzniecili w nas płomienie”.  

Etiopia jest kolejnym miejscem, do którego prowadzi nas autor książki. Koja-
rzy nam się ona na ogół z cesarzem Haile Selassie I, którego postać przedstawił 

Ryszard Kapuściński w swojej znakomitej książce 
„Cesarz”. Profesor Wiland pisze o tragicznym koń-
cu cesarza, o głodzie, z powodu którego zginęło 
tysiące osób. Obecnie w Etiopii wszystko idzie ku 
dobremu, zakończyła się trwająca wiele lat woj-
na z sąsiednią Erytreą, a urzędujący premier Abiy 
Ahmed Ali otrzymał, w tym samym roku co Olga 
Tokarczuk, pokojową Nagrodę Nobla.

Paragwajskie misje jezuickie ogłoszono w  roku 
1993 jako Miejsce Światowego Dziedzictwa Kultury. 
Są to ponoć najrzadziej odwiedzane pomniki UNE-
SCO. Autor zwiedził prawie wszystkie zbudowane 
z wielkim rozmachem, ku chwale Bożej, misje, któ-
re zaczęły upadać po rozwiązaniu zakonu jezuitów 
w  XVIII wieku. Dzisiaj na terenie misji organizuje 
się cykl koncertów muzyki barokowej. Yerba mate, 
o której również wspomina prof. Wiland, to roślina 
ostrokrzewu paragwajskiego. Przygotowywana 
jest do zalewania naparu niezwykle popularnego 
w Ameryce Łacińskiej. Picie yerby jest zachowaniem 
społecznym i  należy do tradycji popołudniowych 
rodzinnych (i nie tylko) spotkań. Podobno ma ona 
udokumentowane działanie lecznicze.

Dziesięć esejów książki prof. Piotra Wilanda, które 
powyżej streściłem, czyta się z prawdziwą przyjem-
nością i zainteresowaniem. Autor, notabene błysko-
tliwy erudyta, wzbogaca naszą wiedzę podróżniczą. 
Dociera tam, gdzie nie dotrze żadna zorganizowana 
wycieczka. Każdorazowo wspomina też o  proble-
mach medycznych występujących w  odwiedza-
nych miejscach, co czyni omawianą książkę szcze-
gólnie bliską naszemu lekarskiemu sercu. Gorąco 
polecam jako lekturę przed snem, a prof. Wilandowi 
gratuluję lekkości pióra i doboru niezwykle pasjo-
nujących miejsc swoich peregrynacji. 

dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw.

RECENZJA KSIĄŻKI
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/film-1392141/kalhh

Gary John Bishop, Skończ z tym sh*tem! Przestań 
uprawiać autosabotaż i upomnij się o własne życie, 
Wydawnictwo Insignis Media, Kraków 2019. 

Q&A a Day. 5-year Journal by Potter Style, New York 2011.

Dr n. med. Lisa Sanders, Szukając diagnozy. Ta-
jemnicze i zaskakujące przypadki medyczne, Wy-
dawnictwo Insignis Media, Kraków 2020. 

Niewiedza według „Słownika języka polskiego PWN” 
to brak wiedzy, wykształcenia lub nieznajomość 
jakiejś dziedziny wiedzy. Czy niewiedzą możemy 

nazwać brak diagnozy, który potrafi być równie bolesny jak 
sam ból czy lęk? 

Doktor n. med. Lisa Sanders wraz z The New York Magazi-
ne pomagają chorym, których objawy są tak niezwykłe, że 
nie dają jednoznacznego obrazu choroby. Szukając diagnozy 
to zbiór felietonów ukazujących się na łamach nowojorskiej 
gazety. Wszystkie historie łączy niewiedza. Książka ukazuje 
trudności, z  jakimi zmagają się chorzy, ich dolegliwości, oko-
liczności, w jakich pojawiła się choroba oraz historię leczenia. 
Felietony to istna podróż przez nieznane oblicza medycyny. 
Jednak diagnoza nie zawsze jest satysfakcjonująca, odbiera 
nadzieję na życie bez bólu lub oznacza wyrok, z którym chorzy 
nie są w stanie się pogodzić. 

Szukając diagnozy wywołuje skrajnie różne emocje, za-
równo te pozytywne, jak i negatywne. Tyczy się to w rów-
nym stopniu serialu dokumentalnego o tym samym tytu-
le. Obie kreacje stwarzają możliwość postawienia swojej 
własnej diagnozy. 

Gary John Bishop to autor bestsellera Unf*ck Yourself. Na-
praw się! Lektura książki wskaże czytelnikowi, jak zmie-
nić rutynę codzienności i zaprzestać autosabotażu. 

Reagowanie na wszystko w  emocjonalny sposób zabiera 
szansę na życie w zgodzie z samym sobą. Skończ z tym sh*tem! 
pozwala przejąć kontrolę nad najskrytszymi mechanizmami 
podświadomości i  daje moc, która uwalnia od negatywnych 
myśli i  złych przyzwyczajeń. Autor zapewnia, że po przeczy-
taniu jego książki wiedza, którą czytelnik posiadał o sobie sa-
mym, stanie na głowie. 

Skończ z  tym sh*tem! to przykład książki, którą z  niewia-
domej przyczyny czytają miliony ludzi. Każda ze stron za-
pełniona jest wulgarnym językiem, który najwyraźniej miał 
odwrócić uwagę od braku merytorycznej treści. Według 
autora przekleństwa „wnoszą powiew życia w  nużący kra-
jobraz naszych codziennych rozmów”. Wielokrotne powta-
rzanie, że bez ryzyka nie ma życia („I kropka!”) na początku 
nudzi, później bawi, aby na końcu może wywołać wręcz nie-
wyobrażalną agresję. 

Książka ta jest idealnym przykładem na to, że powielając 
nieustannie te same treści, wychwalając samego siebie, uży-
wając wielu przekleństw i mając świetne wydawnictwo, moż-
na zrobić międzynarodową karierę literacką. Jednak lektura 
ta nie jest całkowicie pozbawiona sensu. Stwarza świetną 
okazję do przemyśleń na temat współczesnej literatury i pa-
nujących w niej trendów oraz pokazuje postępującą głupotę 
świata. A to właśnie szerząca się głupota zaczyna przypomi-
nać kolejną chorobę cywilizacyjną obecną wśród sporej czę-
ści populacji krajów rozwiniętych. 

Q&A  a  Day to pięcioletnia podróż przez życie. 365 pytań 
i 1825 odpowiedzi tworzy niesamowitą książką, której au-
torem jest jej właściciel. Od pytań o marzenia, rozczarowa-
nia, przyjaźnie do codziennych rytuałów, ulubionych ubrań 
i listy zakupów. Ten rodzaj pamiętnika jest świetnym przy-

kładem na to, jak magiczny potrafi być zwykły papier za-
pisany równie zwykłym długopisem. Jednak w połączeniu 
z dłońmi i umysłem tworzą niezwykłe dzieło. Jedyne, nie-
znane, wręcz fascynujące. To książka niewielkich rozmiarów 
z ogromnym potencjałem. 

Doktor n. med. Lisa Sanders wraz z  The New York 
Magazine pomagają chorym, których objawy są 
tak niezwykłe, że nie dają jednoznacznego obra-
zu choroby. Szukając diagnozy to zbiór felietonów 
ukazujących się na łamach nowojorskiej gazety. 
Wszystkie historie łączy niewiedza. Książka ukazu-
je trudności, z jakimi zmagają się chorzy, ich dole-
gliwości, okoliczności, w jakich pojawiła się choro-
ba oraz historię leczenia.  

A  to właśnie szerząca się głupota zaczyna przypo-
minać kolejną chorobę cywilizacyjną obecną wśród 
sporej części populacji krajów rozwiniętych. 

Lekarz, menadżer ochrony zdrowia. Obecnie jest studentką dziennikarstwa.
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SPACER HISTORYCZNY PO ZAKŁADZIE ANATOMII PRAWIDŁOWEJ
Pomruk salonów 

Zakład Anatomii Prawidłowej UM we Wrocławiu jest miej-
scem kultowym zarówno dla studentów, jak i absolwentów 

uczelni. Tutaj rozpoczynała się nasza przygoda z medycyną. Bu-
dynek powstał w 1898 roku, w ramach budowy całego komplek-
su klinik we Wrocławiu, i należał wtedy do najnowocześniejszych 
w Niemczech (fot. 1). Nad drzwiami prowadzącymi do wnętrza 
gmachu widnieje nieco zatarta łacińska sentencja „Mors janua 
vitae”. Już sam napis oddaje szczególną atmosferę tego miejsca. 

Pracował tutaj krótko prof. Gustaw Born (zmarł w  wieku 49 
lat), ojciec późniejszego laureata Nagrody Nobla Maxa Borna. 
Pochowany na cmentarzu żydowskim, niestety jego macewa 
nie zachowała się do naszych czasów. W  Zakładzie znajduje 
się bardzo wartościowe i ciekawe Muzeum Preparatów Anato-
micznych, które zaczęło powstawać we Wrocławiu jeszcze przed 
otwarciem obecnego budynku i  później uzupełniane w  dużej 
części przetrwało do naszych czasów. 

P rzed budynkiem 
króluje na skwe-

rze wspaniały głaz 
(fot. 2). Inspiratorami 
jego powstania byli 
absolwenci legendar-
nego tzw. VI rocznika, 
który zaczynał stu-
dia w  roku 1950, pod 
wodzą dr. Jerzego 
Bogdana Kosa i  prof. 
Mieczysława Ziółkow-
skiego. Ten drugi nie 
doczekał odsłonięcia 
pomnika. Na zdjęciu 
dr Kos (w  środku), dr 
Jerzy Szybejko po 
prawej i  urzędujący 
wówczas rektor prof. 
Ryszard Andrzejak (po 
lewej), który pomnik 
odsłaniał (fot. 3). 

❷

❸

❶

Wchodzimy do wnętrza, a  tam nad schodami wisi na 
ścianie kopia znanego obrazu Rembrandta „Lekcja 

anatomii” (fot. 4). Z  okazji uroczystego otwarcia Zakładu, 
przed ponad 100 laty, reprodukcję podarowało berlińskie 
Ministerstwo Nauki. 

Wejście do prosektorium 
ozdobione jest pełną 

mądrości sentencją „Hic mortui 
docent vivos” (fot. 5). Droga do 
sali wykładowej wiedzie przez 
korytarz na pierwszym piętrze. 
A  tam siedzi zamyślony, po-
tężny Herkules symbolizujący 
piękno ludzkiego ciała i potęgę 
anatomii – królowej nauk me-
dycznych (ryc. 6). 

❹

❺
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❻

W  korytarzu wiodącym 
wprost do sali wykłado-

wej, który wszyscy mamy w  pa-
mięci, znajduje się napis „Do-
cendo discimus” (fot. 7). Sala 
wykładowa nosi imię prof. Ta-
deusza Marciniaka, pierwszego 
kierownika Zakładu Anatomii 
Prawidłowej, którym kierował 
od roku 1945 przez ponad 20 
lat. Miałem zaszczyt być jego 
słuchaczem. Sam profesor od-
znaczał się charyzmą. Był niski, 
miał charakterystyczny duży nos 
i  olbrzymie poczucie humoru. 
Najwięcej uczelnianych aneg-
dot dotyczy właśnie jego osoby. 
Przed wejściem do sali wykłado-
wej, pięknie zresztą odnowionej, 

❼

Poczet kolejnych kierowników otwiera prof. 
dr hab. Czesław Niżankowski. Inspiratorami 

i sponsorami tej i kolejnych tablic byli absolwenci 
rocznika 1968, wspólnie z Komisją Historyczną Dol-
nośląskiej Rady Lekarskiej. Uroczystość odsłonięcia 
tablicy odbyła się 13 marca 2014 roku i miała pod-
niosły charakter. W akcie odsłonięcia tablicy uczest-
niczyli rektor UM we Wrocławiu prof. Marek Ziętek 
i urzędujący wtedy rektor AWF prof. Juliusz Miga-
siewicz (w obecności córki Profesora – Małgorzaty 
i wnuczki Katarzyny). Na zdjęciu prof. Migasiewicz 
z córką i autorem artykułu, który jako były pracow-
nik prof. Niżankowskiego w  początkach swej na-
ukowej kariery, został pomysłodawcą odsłonięcia 
tablicy (fot. 9). Profesor Niżankowski był jednym 
z  twórców i  wieloletnim rektorem wrocławskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego, stąd obecność 
rektora tej uczelni. 

❾

Kolejną tablicę, tę poświęconą 
prof. Mieczysławowi Ziółkow-

skiemu, odsłonięto 18 marca 2017 
roku. Odsłonięcia dokonał urzę-
dujący wtedy rektor prof. Marek 
Ziętek w obecności żony prof. Ziół-
kowskiego – Elżbiety, prof. Bohda-
na Gworysa, ówczesnego szefa Za-
kładu Anatomii Prawidłowej i prof. 
Zbigniewa Rajchela (fot. 10). Duży 
wkład w  odsłonięcie tablicy miał 

znajduje się gipsowa płaskorzeźba 
Profesora, wykonana z  inicjatywy 
jego następcy prof. Czesława Ni-
żankowskiego przez dwie wielolet-
nie pracownice Pracowni Plastycz-
nej w Zakładzie – Zenobię Kawalec 
i Alinę Kardasz (fot. 8). Myśleliśmy 
o  uszlachetnieniu obecnej tablicy, 
lecz odstraszyła nas kruchość ma-
teriału. 

❽

Na swoje odsłonięcie czeka tablica prof. Zbi-
gniewa Rajchela, kolejnego kierownika Zakła-

du (fot. 11). Uroczystość ze względu na pandemię 
koronawirusa została przełożona na koniec roku. » 

jego uczeń i  przyjaciel prof. Andrzej Karmowski, 
wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidło-
wej i kolega po fachu ginekologicznym, który wy-
głosił piękną laudację. 

❶⓿

❶❶
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Minister przeciw gorsetom. Nieprzejednanym 
wrogiem noszenia gorsetów jest teraźniejszy 
rosyjski minister oświaty. Zakazał on bowiem 
noszenia gorsetu uczennicom wyższych szkół 
i  gimnazyj żeńskich, jako i  uczennicom wyższej 
szkoły muzycznej. – Bardzo słusznie! – 

„Przewodnik Zdrowia” 1898, IV, 56

W Wiedniu toczyły się debaty, czy kobiety mają 
być przyjęte do Wiener medizinisches Dokto-
renkollegium? 

Odpowiedź wypadła dodatnio. A skrupułów 
było wiele. Przedewszystkim sama nazwa to-
warzystwa mówi tylko o mężczyznach. Potem 
przy różnych fundacyach np. funduszu wdo-
wim, jedynie myślano dawniej o  członkach 
męzkich. Z drugiej jednak strony zważywszy, że 
przez ilość członków rozwija się każde towarzy-
stwo a dalej, że kobiety należą do towarzystw 
naukowych i  t.  p. zgodzono się na przyjęcie, 
przyczem jednak będzie musiał być zmienio-
nym statut i  różne inne pozycye, np. fundusz 
wdowi, sierocy i t. p. Kollegium jednak wyraziło 
zdanie, że wobec tego kobiety należeć też mu-
szą i do izb lekarskich.  K.

„Nowiny Lekarskie” 1911, XXIII, 316

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Dyrektor
Zapiski emeryta

W szpitalu nie ma dyrektora. Kogo wybrać? Doktor X – znakomity lekarz 
– nie, kto będzie operował? Pani dr Y – mądra, ale za delikatna. Menadżer 
z firmy Z – nie, przecież kompletnie nie czuje problemów szpitala. Może AB? 
Nie, szkoda człowieka.

No to mamy problem. We Francji jest szkoła, która kształci tylko 
dyrektorów szpitali. Jednolity program, te same zasady pracy. Ele-
menty ekonomii, zarządzania, prawa medycznego. Ci z  najwyższą 
punktacją kierowani są do wiodących szpitali. Co roku ogłaszany jest 
też ranking dyrektorów.

W Polsce bycie dyrektorem to faktycznie praca porównywalna do pra-
cy sapera. Same miny na korytarzach. Cała załoga domaga się wyższych 
zarobków. Wszyscy mają rację. Wszyscy lekarze chcieliby lepszego 
sprzętu – mają rację. Laboratorium chce lepszych kombajnów diagno-
stycznych – oczywiście, stare są niewydolne. Konieczna jest wymiana 
klimatyzacji, sprzętów na salach operacyjnych, remont dachu, więcej 
nowoczesnych łóżek, a OIOM? – konieczna pilna modernizacja. 

Co na to właściciel (podmiot prywatny, samorząd, uczelnia)? Odpo-
wiada – na razie nie mamy środków. Pieniądze z NFZ – kontrakt za mały 
w stosunku do potrzeb, jedne procedury są wyceniane bardzo dobrze 
(cicho, nie mówimy jakie, bo zmniejszą!!!), inne – niedoszacowane, kosz-
marnie zadłużają szpital. Bezustanna zmiana przepisów. No i ci pacjen-
ci! Roszczeniowi, chcieliby mieć wszystko jak w internecie lub serialach 
amerykańskich (ostatecznie polskich).

Marzenie dyrektora – szpital bez pacjentów i personelu. Tak, dyrektor 
to trudna praca. Czy może dyrektora spotkać coś gorszego? Oczywiście 
– mianowanie na ministra zdrowia.

dr Józef emeryt

Przyp. red.: felieton został przekazany redakcji na 3 dni przed dymisją 
prof. Łukasza Szumowskiego z funkcji ministra zdrowia. Swoją decyzję 
ogłosił 18 sierpnia 2020 r. podczas konferencji prasowej. 

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

Felietony

Profesor Rajchel otrzyma swoją tablicę 
jeszcze za życia. Inspiracją do jej powsta-
nia było odsłonięcie przed laty tablicy 
prof. Jana Słowikowskiego w Klinice Chi-
rurgii Dziecięcej w jego obecności przez 
jego następcę i  rektora prof. Jerzego 
Czernika. Profesor Słowikowski, który był 
też moim szefem, mówił: „Panie, panie, 
po śmierci to nie cieszy”. 

Na ścianie przeciwległej do tej, gdzie 
znajduje się ww. poczet, wisi tablica 

poświęcona prof. Bolesławowi Jałowemu 
(fot. 12). Powstała ona z inicjatywy prof. 
Jana Zarzyckiego, a jej odsłonięcia doko-
nał urzędujący rektor prof. Jerzy Czernik 
w  obecności córki chrzestnej prof. Jało-
wego – dr Heleny Popielskiej-Greblickiej, 
w 50. rocznicę jego śmierci. 

Profesor Jałowy został zastrzelony we Lwo-
wie na ul. Kurkowej w  roku 1943 przez 
ukraińskiego nacjonalistę. Był wtedy 
najmłodszym profesorem Uniwersyte-
tu Lwowskiego i  dziekanem Wydziału 
Lekarskiego. Wracał po przyjęciach pa-
cjentów w prywatnej praktyce prof. Ste-
fana Łukasza Kwiatkowskiego, ojca prof. 
Janiny Kwiatkowskiej Korczak, wielolet-
niej szefowej Zakładu Chemii Fizjolo-
gicznej i szedł na przyjęcie imieninowe 
matki prof. Janusza Wojtonia, znanego 
wrocławskiego ginekologa. Profesor 
Jałowy był zaprzyjaźniony z  prof. Bole-
sławem Popielskim, wieloletnim szefem 
Zakładu Medycyny Sądowej i  pierw-
szym prorektorem Akademii Medycz-
nej w roku 1950, który był z kolei ojcem 
chrzestnym jego syna. 

Do następnego wydania. Zapraszam na kolejny spacer!

❶❷

Fot. z archiwum autora
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Rozrywka

Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 11 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na adres pocztowy 
lub e-mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl do 18 września 2020 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości elektronicz-
nej „Krzyżówka – nr 9/2020”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 10/2020 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium”7-8/2020: ZOONOZY
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Bogusława Nowak z Wałbrzycha, 2. Marcin Choroszy z Oleśnicy, 3. Halina Walkowicz z Oławy. 
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą.  
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 tel. 71 798 80 52
mgr inż Dorota Flak – starszy specjalista,  
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Wałbrzych 
Przewodnicząca Delegatury Wałbrzyskiej  

Dorota Radziszewska, wtorek 15.00-16.00
ul. Moniuszki 1/1, 58-300 Wałbrzych

Beata Czołowska – specjalista, tel. 74 665 61 62
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pon.-piątek, 8.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

ZATRUDNIĘ
 �Nowoczesne Centrum Stoma-

tologii „YesDent” zatrudni lekarzy 
stomatologów – Wrocław, Łagiew-
niki, Nowa Ruda. Oferujemy atrak-
cyjne warunki finansowe, najnow-
szy sprzęt (tomograf, mikroskop), 
duży komfort pracy oraz miłą at-
mosferę. Pacjenci tylko prywatni. 
Zapraszamy do kontaktu – e-mail:  
biuro@yesdent.pl, tel. 604 44 97 43.

 �NZOZ Centrum Usług Stomatolo-
gicznych w Miliczu zatrudni lekarza 
stomatologa. Mile widziani zarówno 
początkujący dentyści, jak i z długim 
stażem pracy (emerytowani denty-
ści). Warunki zatrudnienia do uzgod-
nienia. Kontakt tel. 600 968 742.

 �Specjalistyczny Szpital w Branicach 
zatrudni: lekarzy specjalistów psychia-
trów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub 
chętnych do specjalizacji w psychiatrii, 
lekarza internistę oraz lekarza rehabi-
litacji medycznej. Oferujemy bardzo 
dobre warunki płacowe oraz mieszka-
nie służbowe. Kontakt tel. 77 403 43 07 
lub e-mail: sws.kadry@op.pl.

 �Centrum Stomatologiczne „Kli-
nika Uśmiechu” w  Brzegu Dolnym 
poszukuje do współpracy ambitne-
go stomatologa. Bardzo dobre wa-
runki, mikroskop zabiegowy, RTG, 
panorama. Praca na cztery ręce. Pa-
cjenci prywatni, pełne grafiki. Osoby 
chętne prosimy o przesłanie CV na 
adres: klinika.usmiechu@gmail.com 
(tel. 790 568 005).

 �SPZOZ DOBROSZYCE podejmie 
współpracę z  lekarzem stomato-
logiem. Gabinet spełnia wymogi 
sanitarne i  NFZ, posiada RTG oraz 
dostęp do parkingu. Pacjenci głów-
nie na NFZ. Warunki do uzgod-
nienia, tel. 71 314 11 11, e-mail:  
spzoz_dobroszyce@pro.onet.pl.

 �Centrum Stomatologiczne Omnident 
w Twardogórze podejmie współpracę ze 
stomatologiem. Gabinet w pobliżu Wro-
cławia. Doskonałe wyposażenie, RTG przy 
unicie, praca na cztery ręce. Możliwość 
rozwoju. Pacjenci w  ramach NFZ i pry-
watnie. Świetne warunki płacowe. Swoje 
CV proszę przesłać na adres: omnident.
twardogora@gmail.com (tel. 604 500 967).

 �Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 
4 w Opolu zaprasza do współpracy: 
LEKARZY specjalistów lub w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie psychiatrii 
dorosłych, dzieci i  młodzieży oraz 
neurologii. Zapraszamy również le-
karzy chcących rozpocząć kształce-
nie w  tych dziedzinach. Oferujemy 
możliwość zatrudnienia na umowę 
o pracę lub kontrakt. Szczegółowe in-
formacje: Dział Kadr, tel. 775 414 243. 

 �Nawiążemy stałą współpracę 
z lekarzem dentystą w nowo otwar-
tym gabinecie stomatologicznym 
w  Legnicy (doświadczenie nie jest 
wymagane). Praca z asystą na 4 ręce. 
Gabinet jest wyposażony w nowo-
czesny sprzęt (mikroskop, tomograf, 
RVG, laser), pacjenci tylko prywatni, 
elastyczny czas pracy, atrakcyjne 
wynagrodzenie. Zainteresowanych 
współpracą proszę o  kontakt tel.  
888 406 306.

 �Jaworskie Centrum Medyczne 
Sp. z o.o. w Jaworze pilnie zatrudni 
lekarza internistę do pracy w  Od-
dziale Chorób Wewnętrznych. 
Oferujemy atrakcyjne warunki 
pracy oraz przyjazną atmosferę. 
Chętnych zapraszamy do kontaktu 
pod nr tel. 79 870 30 11 lub e-mail:  
sekretariat@nzozjcm.pl.

 �ORTOIMPLANT SMILE w  Luba-
niu zatrudni do swojej prężnie 
rozwijającej się przychodni leka-
rza stomatologa, technika denty-
stycznego i  higienistkę. Dogodne 
warunki pracy, forma zatrudnienia 
do uzgodnienia. Osoby zaintereso-
wane prosimy o kontakt tel. 667 359 
882 lub aplikując na adres e-mail:  
rejestracjaluban@gmail.com.

 �Dobrze prosperujący gabinet sto-
matologiczny w pełni wyposażony 
w Bielawie (woj. dolnośląskie ok. 50 
km od Wrocławia) szuka do współ-
pracy lekarza stomatologa. Gabinet 
spełnia wszystkie wymagania sani-
tarne i  NFZ, posiada RTG, parking. 
Pacjenci prywatni i  NFZ. Warunki 
współpracy do uzgodnienia, tel.  
606 389 130/509 731 300.

 �NZOZ STARMED sp. z o.o. (ul. Mło-
dych Techników 7 we Wrocławiu) 
zatrudni lekarza pediatrę lub lekarza 
rodzinnego na umowę o pracę/dzia-
łalność gospodarczą. Prosimy o kontakt 
tel. 71 355 50 00 wew. 244/wew. 229 lub 
e-mailowo: przychodnia@starmed.pl. 

iNNE
 �LUBIN – wynajmę dobrze wyposa-

żony, prosperujący gabinet stomato-
logiczny. Kontakt tel. 609 967 070.

 �Sprzedam kompletne wyposa-
żenie gabinetu ginekologicznego: 
USG, fotel, narzędzia, szafki itd. 
Trzeba kupić całość. Wrocław, kom.  
887 420 840.

 �Wynajmę działający gabinet gi-
nekologiczny wraz ze sprzętem, 
Wrocław, pl. Grunwaldzki, kom.  
887 420 840.

 �Poszukuję do wynajęcia we Wro-
cławiu pomieszczenia wyposażonego 
w kabinę higieny osobistej na gabinet 
ginekologiczny. Bez wyposażenia me-
dycznego.  Kontakt telefoniczny po 
godz. 21.00 pod numerem 604 791 174.

 �Wynajmę lub sprzedam gabinet 
stomatologiczny w  Jeleniej Górze, 
tel. 694 121 223,  606 617 362.

 �Do wynajęcia gabinet kardiolo-
giczny (echo, holtery, EKG). Wrocław, 
Fabryczna, tel. 509 153 218

 �Sprzedam unit stomatologiczny 
Midi firmy Redee wraz z autoklawem, 
częścią mebli oraz wyposażeniem 
gabinetu, jak również drobny sprzęt 
i narzędzia. Stan bardzo dobry. Unit 
z 2013 r., eksploatowany tylko 4 lata. 
Kontakt tel. 534 785 111.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY  
SP. Z O.O. W GŁOGOWIE

pilnie zatrudni
LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE:
•	medycyny ratunkowej (i innej) do pracy na SOR 

w Głogowie z możliwością zamieszkania,
•	pediatrii (O/Pediatryczny i O/Neonatologiczny)
•	ginekologii i położnictwa,
•	 chirurgii ogólnej,
•	 anestezjologii i intensywnej terapii, 
•	 internistów,  
•	 lekarzy rodzinnych do pracy w POZ 

w Głogowie. 

Zapewniamy:
•	 atrakcyjne warunki płacowe,
•	dowolna forma zatrudnienia,
•	duże możliwości rozwoju zawodowego.

Posiadamy również wolne miejsca na szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy w  trybie rezydentury, 
w kierunku:
•	Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu,
•	Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 
•	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
•	Oddział Chirurgii Ogólnej,
•	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

KONTAKT:
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15, 67-200 Głogów
tel. 76 837 33 29
kom. 609 457 199 
fax: 76 837 33 77



Prezes DRL Paweł Wróblewski
przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu  

z sekretariatem,
tel. 71 798 80 52

Wiceprezes DRL Piotr Knast, czwartek, 13.00-14.00
Wiceprezes DRL ds. stomatologii  

Iwona Świętkowska,  
czwartek, 12.00-16.00

Wiceprezes DRL ds. kształcenia Andrzej Wojnar, przyjmuje 
po uprzednim uzgodnieniu  

z sekretariatem
Wiceprezes DRL i przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej 

Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00
Sekretarz DRL Małgorzata Niemiec, czwartek, 15.15-16.00 

Skarbnik Ryszard Jadach
Przewodniczący Komisji Etyki DRL 

dr n. med. Jakub Trnka, czwartek, 15.00-16.00
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy  

i lekarzy dentystów
lek. Aleksander Błaszczyk, tel. 603 877 518

Delegatura Jelenia Góra
Przewodnicząca Barbara Polek, wtorek 10.00-11.00

Delegatura Legnica
Przewodniczący Ryszard Kępa, wtorek, 15.00-16.00

Delegatura Wałbrzych
Przewodnicząca Dorota Radziszewska,  

wtorek, 15.00-16.00
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Piotr Piszko, wtorek, 10.00-12.00
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

Jan Spodzieja, czwartek, 11.00-13.00
Dyżur RODO  i ws. EDM 

inż. Maciej Koziejko w każdy drugi i czwarty wtorek 
miesiąca od godz. 14.00 do godz. 18.00

Kontakt do specjalisty: kom. 607 505 694

T e r m i n y  d y ż u r ó w

 Najlepsze poradniki 
dla wrażliwych, 

analizujących bez końca 
i tych, którzy odczuwają 

lęk społeczny 

b estseller

nowosc
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