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Trwa czas próby. Zgodnie z przewidywaniami pan-
demia znacznie przyspieszyła w okresie jesiennym. 
Do COVID-19 dołączają typowe dla tego okresu po-

wikłania infekcyjne. Obniżony w okresie wiosenno-letnim 
 za sprawą lockdownu współczynnik śmiertelności zaczy-
na wzrastać na tyle szybko, że rodzi to obawy, czy nasz kulejący system 
ochrony zdrowia wytrzyma szturm pacjentów wymagających intensywnej 
terapii. W łonie rządu powstały nowe pomysły: szpitale polowe i kierowa-
nie lekarzy do walki z pandemią przez izby lekarskie. Nowa „ustawa covi-
dowa” zarwała kilka nocy członkom prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
i prezesom izb. Poświęciliśmy kilka nocnych, wirtualnych spotkań i wie-
le wiadomości na whatsappowej grupie na ustalenie wspólnej strategii 
w podejściu do obowiązku podawania na życzenie wojewody list lekarzy 
spełniających ustawowe kryteria pozwalające na skierowanie ich do pracy 
w „szpitalach covidowych”. Rządzący oczekują od nas, że przekażemy wo-
jewodzie wyłącznie nazwiska tych, których nie wykluczyły całkiem liczne, 
ustawowe wyłączenia. Tymczasem my nie jesteśmy upoważnieni do zbie-
rania i  przechowywania innych danych, niż wiek, specjalizacje i  miejsce 
pracy. Wskazywanie zresztą przez izbę lekarską specjalisty do pracy przy 
pacjentach covidowych bez wiedzy, jaka jest sytuacja w jego macierzystej 
jednostce czy innych miejscach pracy, to najszybsza droga do dezorga-
nizacji naszego systemu ochrony zdrowia. Wielokrotnie mówiłem o tym 
naszemu wojewodzie i  apelowałem, aby decyzje o  przesuwaniu perso-
nelu medycznego pomiędzy szpitalami uzgadniali między sobą przede 
wszystkim dyrektorzy szpitali. Ostatecznie w gronie prezesów ustaliliśmy, 
że umożliwimy Koleżankom i Kolegom składanie do izb nieco zmodyfiko-
wanych oświadczeń o istnieniu przeciwwskazań do takiego skierowania. 
W przypadku żądania przekazania wykazu lekarzy danej specjalności do 
pracy przy COVID-19 osoby, które je złożą, nie znajdą się na liście. 

Liczne interwencje i  apele prezesa Andrzeja Matyji o  wprowadzenie 
klauzuli „dobrego Samarytanina” w  kształcie powszechnie stosowanym 
w cywilizowanych krajach spełzły na niczym. Pozostała wydmuszka, ogra-
niczająca jedynie odpowiedzialność karną lekarza w  przypadku nieza-
winionego błędu przy leczeniu COVID-19. Takie prawo nikogo więc nie 
uchroni od uciążliwych procesów cywilnych ani przed postępowaniem 
dyscyplinarnym. W kraju, w którym od dawna postępowanie sądowe na-
stawione jest na szukanie zemsty, a nie na naprawę ewentualnej szkody, 
takie zapisy nie zachęcą do odważnych decyzji terapeutycznych. Urucho-
miony przed kilku laty przez firmę Inter Polska program mojego pomysłu, 
polegający na umożliwieniu bezpłatnej asysty prawnej lekarzowi wezwa-
nemu na przesłuchanie do prokuratury lub na policję, owocuje dziś 7-10 
interwencjami miesięcznie. A wszystko dzięki funkcjonującej na naszym 
terenie „lotnej brygadzie” prokuratorów ścigających błędy medyczne. 

Podobnie zakończyły się boje o lepsze wynagradzanie personelu pracu-
jącego przy COVID-19. Wygląda na to, że na większe zarobki będą mogli 
liczyć jedynie medycy kierowani przez wojewodę i do tego znacznie niż-
sze, niż w pierwotnym projekcie ustawy. 

Jedyna miła wiadomość, jaka pojawiła się w tym trudnym dla nas czasie, 
to ta o prestiżowym wyróżnieniu naszego samorządu. Dolnośląska Izba 
Lekarska została laureatem XXIV edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu 
za rok 2020 w kategorii „Dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarzą-
dowej”. Dolnośląski Klucz Sukcesu to najstarsze regionalne wyróżnienie 
przyczyniające się do promowania wybitnych osobowości, firm, instytu-
cji oraz samorządów, które osiągnęły sukces podnoszący prestiż i  rangę 
naszego regionu. Nagrodzeni otrzymują pokaźnych rozmiarów statuetkę 
w kształcie klucza, kutą przez artystę kowala Ryszarda Mazura. Inicjatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska. Statuet-
ki przyznawane są corocznie od 1997 roku i  cieszą się dużym zaintere-
sowaniem oraz uznaniem w  środowiskach gospodarczych, kulturalnych 
i samorządowych Dolnego Śląska. Niestety, z powodu pandemii fizycznie 
wejdziemy w jej posiadanie dopiero w przyszłym roku (patrz s. 26).
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CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►MIASTENIA GRAVIS W NOWATORSKICH 
BADANIACH POLSKICH NAUKOWCÓW  

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowa-
dzą badania kliniczne z wykorzystaniem innowacyjnej me-
tody terapii pacjentów z miastenia gravis. 

Miastenia gravis to schorzenie autoimmunologiczne 
z grupy chorób nerwowo-mięśniowych. Jego istotę stanowi 
zaburzenie transmisji nerwowo-mięśniowej manifestujące 
się najczęściej niedowładem mięśni twarzy, opadaniem po-
wiek, dwojeniem w oczach, trudnościami w mówieniu i po-
łykaniu. W  kolejnym etapie rozwoju choroby może dojść 
do jej uogólnienia. Najbardziej niebezpieczne jest zajęcie 
mięśni oddechowych i związanych z nimi tzw. przełomów 
miastenicznych, które mogą doprowadzić do śmierci.

Leczenie objawowe choroby ma na celu przede wszyst-
kim zwiększenie siły mięśniowej pacjenta. Drugim po-
stępowaniem, prowadzonym równolegle do leczenia 
objawowego, jest kontrolowane osłabianie układu immu-
nologicznego w  celu zmniejszenia prawdopodobieństwa 
autoagresji organizmu na własne tkanki. – W  przełomach 
immunologicznych stosujemy terapię oczyszczania krwi 
z przeciwciał, czyli plazmaferezę albo podajemy immuno-
globuliny. Są to metody doraźne, ratunkowe, które mogą 
wyprowadzić z  przełomu miastenicznego, natomiast nie 
nadają się do długofalowej, przewlekłej terapii. Dlatego 
konieczne było poszukiwanie nowych leków – wyjaśnia 
prof. Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W nowatorskim projekcie naukowym prof. Rejdaka w te-
rapii chorych z  miastenią gravis zastosowano kladrybinę 
– lek stosowany do tej pory w  leczeniu wybranych posta-
ci białaczek z  racji jego potencjału w  zakresie uszkadzania 
i niszczenia limfocytów. – Pilotażowe badanie wykazało dużą 
skuteczność nowej metody. W miastenii lek podawany jest 
w ramach krótkiej kuracji, ale efekt kliniczny trwa długo. Wy-
biórczo uszkadzamy nieprawidłowe limfocyty, przerywamy 
leczenie i  pozwalamy, aby odrodziły się limfocyty o  prawi-
dłowych właściwościach. Dzięki temu długo utrzymuje się 
efekt kliniczny, a  pacjent nie musi przyjmować leków. To 
duża zaleta tej terapii – podkreśla prof. Rejdak. 

►MASECZKI OCHRONNE MOGĄ UODPARNIAĆ 
NA KORONAWIRUSA 

Immunolodzy z  Uniwersytetu Kalifornijskiego w  San Francisco 
przeprowadzili badanie, w którym wykazali, że maseczki zalecane 
jako ochrona przed zakażeniami koronawirusem mogą zwiększać 
odporność organizmu na COVID-19, a  także osłabiać objawy tej 
choroby. Wyniki swojej pracy opublikowali na łamach czasopisma 
„The New England Journal of Medicine”.

Zdaniem badaczy druga fala epidemii z  bezobjawową formą 
COVID-19 może mieć związek z powszechnym stosowaniem ma-
seczek ochronnych. Choć zasłanianie twarzy nie chroni całkowicie 
przed infekcją to może jednak przeciwdziałać ciężkiej formie zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2 i być pomocne w czasie oczekiwania 
na szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Na potwierdzenie swoich obserwacji badacze przywołali trzy 
przykłady z życia w czasie pandemii. W pierwszych dwóch opisano 
sytuacje w amerykańskich zakładach przetwórstwa spożywczego, 
w  których na ponad pół tysiąca pracowników zaobserwowano 
symptomy choroby w grupie zaledwie 5% zainfekowanych osób 
używających maseczek ochronnych. Pozostali zakażeni, również 
używający masek, nie mieli żadnych objawów infekcji. 

Trzecim przykładem wskazanym przez autorów badania był 
argentyński wycieczkowiec objęty przymusową izolacją, na któ-
rym rozdano maski wśród pasażerów. Aż u 81% z nich COVID-19 
pojawił się w formie łagodnej lub bezobjawowej. Tymczasem na 
innych wycieczkowcach, na których osobom poddanym kwaran-
tannie nie rozdano masek ochronnych, odsetek pacjentów z  ła-
godnym przebiegiem COVID-19 lub bez żadnych objawów tej 
choroby wyniósł zaledwie 20%.

Źródło: NEJM, 2020

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/skeleton-645535/KarinKarin

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/face-mask-4986596/leo2014

Wyniki pilotażowego badania opublikowano na łamach 
„European Journal of Neurology”. Z kolei prestiżowe czasopi-
smo „Nature” podkreśla w komentarzu, że to bardzo ciekawa 
i obiecująca terapia dla chorych z miastenią.

Źródło: European Journal of Neurology, 2020

Powrót do spisu treści
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►SKUTECZNY SPOSÓB NA KORONAWIRUSA: 
ODSYSANIE I FILTRACJA POWIETRZA

Skuteczną ochronę personelu medycznego przed zakaże-
niem koronawirusem można uzyskać dzięki odseparowaniu 
osoby z  COVID-19 szczelną osłoną, z  której odsysane i  fil-
trowane jest powietrze – informuje czasopismo „Annals of 
Emergency Medicine”.

Taką metodę zabezpieczenia przed zakażeniem korona-
wirusem opracowali wspólnie wojskowi specjaliści z  U.S. 
Army Combat Capabilities Development Command’s Army 
Research Laboratory oraz naukowcy z Centrum Medyczne-
go Uniwersytetu Pittsburskiego. Odsysanie powietrza z oto-
czenia pacjenta wytwarza podciśnienie, które uniemożliwia 
wirusom wydostanie się na zewnątrz. Odessane wcześniej 
patogeny zatrzymuje specjalny filtr. Dzięki odsysaniu i filtra-
cji powietrza można wychwycić ponad 99,99% najdrobniej-
szych kropelek aerozolu.

Zdaniem twórców tej metody pozostaje ona skuteczna tak-
że w  celu zabezpieczenia przed innymi chorobami przeno-
szonymi drogą powietrzną – m.in. grypą, MERS czy gruźlicą. 
Może ona również sprawdzić się zwłaszcza w miejscach, gdzie 
brakuje zaawansowanej infrastruktury szpitalnej. Aktualnie 
opracowywana jest wersja z zasilaniem bateryjnym. 

Źródło: Annals of Emergency Medicine, 2020

►„ANTY-COVID-OWA” LAMPA UV 
Japoński producent oświetlenia opracował lampę emitującą 
światło ultrafioletowe, które eliminuje koronawirusa, nie zagra-
żając przy tym zdrowiu ludzi. Mowa o lampie Care 222 opracowa-
nej przez firmę Ushio we współpracy z Uniwersytetem Columbia 
w  Nowym Jorku do dezynfekcji pomieszczeń użyteczności pu-
blicznej, takich jak autobusy, pociągi, windy i biura.

Światło UV od długiego już czasu stosowane jest na szero-
ką skalę jako skuteczny sposób dezynfekcji m.in. w  medycynie 
i przemyśle spożywczym. Wykorzystywane w tym celu fale o dłu-
gości 254 nanometrów są jednak niebezpieczne dla ludzi – mają 
m.in. działanie mutagenne, sprzyjają powstawaniu nowotworów 
skóry, są szkodliwe dla oczu. Tymczasem lampa UV japońskiego 
producenta emituje fale o długości 222 nanometrów, które nie 
wnikają w tkanki i nie stanowią niebezpieczeństwa zdrowotnego 
dla żywych organizmów. Skuteczność światła opracowanej lam-
py w eradykacji koronawirusa została potwierdzone w badaniu 
naukowców Uniwersytetu w Hiroszimie.

Koszt takiej lampy ma wynosić ok. 300 tys. jenów (ok. 2,86 tys. 
dolarów amerykańskich). Na razie producent przyjmuje zamó-
wienia wyłącznie od placówek medycznych, lecz po zwiększeniu 
swoich mocy produkcyjnych zamierza rozpocząć produkcję ma-
sową swojego produktu. ■

Źródło: Kyodo, 2020

►SUPERDOKŁADNA MAPA SERCA,  
JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO

Połączonym zespołom naukowców z całego świata udało się stwo-
rzyć szczegółową molekularną i komórkową mapę zdrowego ser-
ca człowieka, która ma pozwolić na lepsze zrozumienie fizjologii 
tego narządu, ułatwić opracowanie spersonalizowanych metod 
leczenia chorób serca oraz przyczynić się do postępów medycyny 
regeneracyjnej – podaje prestiżowe czasopismo „Nature”.

Specjaliści z Harwardzkiej Szkoły Medycznej i ich współpracow-
nicy z całego świata przeanalizowali prawie pół miliona komórek 
serca w sześciu różnych jego rejonach, tworząc najdokładniejszy, 
jak dotąd, atlas komórek serca. Dzięki niemu możliwe jest pozna-
nie ogromnej różnorodności komórkowej w budowie tego orga-
nu, złożoności różnych powiązań mechanizmów np. chroniących 
komórki serca czy skomplikowanej sieci naczyń krwionośnych. 

Projekt jest częścią programu Human Cell Atlas. Jego autorzy 
chcą stworzyć mapy wszystkich komórek ludzkiego organizmu. 
– Miliony ludzi poddawane są leczeniu chorób sercowo-naczy-
niowych. Poznanie zdrowego serca pomoże lepiej zrozumieć 
oddziaływania między komórkami różnych rodzajów i  działa-

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/man-2853075/LionFive

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/vtoothbrush-3191097/stevepb

Opracował Mariusz Kielar

nie komórek, które pozwalają na trwającą całe życie pracę. 
Można też będzie dowiedzieć się, jakie zmiany zachodzą 
w przebiegu chorób. Ostatecznie ten fundamentalny wgląd 
może wskazać nowe cele do wykorzystania w zindywiduali-
zowanych terapiach przyszłości. Umożliwi powstanie sperso-
nalizowanej medycyny serca i poprawi skuteczność leczenia 
każdego pacjenta – mówi współautorka publikacji prof. Edry 
Christine Seidman. Co ciekawe, badacze określili m.in. lo-
kalizacje komórek, które mogą być atakowane przez wirusa 
SARS-CoV-2. – Nasze dane to informacyjna kopalnia złota, 
która pozwoli zrozumieć subtelności chorób serca – podkre-
śla współautorka badania dr Michela Noseda. ■

Źródło: Nature, 2020

Powrót do spisu treści
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Rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka

Działać jak sprawna drużyna 
Kameralnie, w maseczkach lub wirtualnie – tak rozpoczął się rok akademicki 2020/2021. 
O edukacji w cieniu koronawirusa z prof. dr hab. Agnieszką Piwowar, prorektor ds. studen-
tów i dydaktyki UM we Wrocławiu rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka.

Magdalena Orlicz-Benedycka: Jak będzie wyglą-
dała organizacja roku akademickiego w obecnych 
realiach, w aspekcie organizacyjnym i nauczania? 
Prof. dr hab. Agnieszka Piwowar: Mamy obecnie 
obowiązujące zarządzenie JM rektora UMW, regulu-
jące realizację zajęć w semestrze zimowym bieżącego 
roku akademickiego w  trzech formach kształcenia. 
Stacjonarnym, przeznaczonym szczególnie dla stu-
dentów ostatnich lat wydziału lekarskiego, lekarsko-
-stomatologicznego i farmacji. Chcemy, aby studenci 
mogli zrealizować zajęcia praktyczne, których zostali 
pozbawieni w semestrze letnim tego roku. Druga for-
ma to system zajęć online – z  wykorzystaniem plat-
form informatycznych. Tu zarekomendowaliśmy, aby 
wszystkie zajęcia o charakterze teoretycznym: wykła-
dy, seminaria, zajęcia fakultatywne i przedmioty, któ-
re wymagają większego zgrupowania osób w  małej 
przestrzeni, odbywały się online. Trzecia forma zajęć to 
tryb hybrydowy, gdzie zarządzeniem rektora przepro-
wadzamy zajęcia praktyczne w  systemie 50/50, czyli 
połowa zajęć stacjonarnie, a  połowa online. Dotyczy 
to młodszych roczników, ponieważ mamy nadzieję, że 
oni będą mieli jeszcze szansę kształcić się w normal-
nych warunkach kontaktu bezpośredniego. 

Jak do tej pory nie mamy z  Ministerstwa Edukacji 
i  Szkolnictwa Wyższego żadnych wytycznych, wska-
zujących „którą drogą mamy iść”, a  uczelnie obecnie 
cieszą się dużą autonomią. Podjęliśmy takie działa-
nia, aby i  studenci, i  pracownicy wiedzieli, w  jakim 
trybie realizować zadania. Nie ukrywam, że wszyscy 
są spragnieni normalnego trybu nauczania i bycia ze 
sobą. Jesteśmy zobowiązani do realizowania efektów 
kształcenia, które są wymagane standardami kształce-
nia. Odbyły się już pierwsze zajęcia i inauguracja roku 
w dość okrojonym składzie, z zachowaniem dystansu 
społecznego i w maseczkach.

M.O.-B.: Wspomniała Pani o  zobowiązaniu do 
realizowania efektów kształcenia. Oznacza to, 
że stan epidemii nie zwalnia Was z efektywne-
go nauczania?
A.P.: Takie jest założenie ustawodawcy. Staramy się 
spełnić wymogi, które przed nami postawiono. Począ-
tek może być trudny, ale będziemy się starali zrealizo-
wać wszystkie efekty uczenia się, oczywiście w zależ-
ności od rozwoju sytuacji. Jesteśmy na to gotowi, całe 
kolegium rektorsko-dziekańskie, zespoły pracujące na 
wydziałach są w stałym kontakcie z naszym „zespołem 
zarządzania antykryzysowego”. Monitorujemy sytu-
ację i staramy się jak najbardziej przystosować do no-
wej rzeczywistości.

Kiedy okazało się, że mamy wiele zachorowań wśród 
studentów English Division, podjęliśmy decyzję, że 
wszystkie roczniki, poza ostatnim, studiujące kierunek 

▶ PROF. DR HAB. 
     AGNIESZKA PIWOWAR

Prorektor ds. studentów 
 i dydaktyki UM we Wrocławiu

Program się nie zmienił. Zajęcia odbywają się 
w takim wymiarze, jak zostały zaplanowane, i są 
niezbędne do zachowania standardów naucza-
nia. Natomiast, jak mówiłam, mamy obecnie 
trzy formy realizacji zajęć. Nie skracaliśmy zajęć, 
nie wprowadzaliśmy nowych.
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lekarski po angielsku, przechodzą na 3 tygodnie w tryb zdalny, 
żeby opanować ognisko choroby. Analizujemy sytuację na bie-
żąco i będziemy dostosowywać działania do aktualnej sytuacji 
sanitarno-epidemiologicznej.

M.O.-B.: Czy zajęcia będą się odbywały z  zachowaniem 
środków ostrożności, w maseczkach?
A.P.: Tak, zajęcia będą się odbywały z zachowaniem środków 
ostrożności, gdyż przygotowując się do rozpoczęcia roku 
akademickiego, już w  okresie wakacyjnym, poprosiliśmy kie-
rowników jednostek o  wskazówki, jak zorganizować zajęcia 
z  zachowaniem dystansu społecznego. Tutaj wielki ukłon dla 
wszystkich opiekunów roczników, którzy wykonali wielką 
pracę w okresie wakacyjnym i ułożyli tak harmonogramy, aby 
studenci nie mieszali się w grupach, nie przemieszczali się nie-
potrzebnie między kampusami. Zajęcia laboratoryjne ułożono 
z  zachowaniem zasad społecznego dystansu, w  maseczkach. 
Wiele mówimy i apelujemy do studentów, jako przyszłych 
przedstawicieli zawodu medycznego, aby stanowili wzorzec 
zachowań dla innych studentów w  mieście. Dbając o  siebie, 
dbają o innych. Dodam, że każde zajęcia zaczynają się apelem 
o zachowanie środków bezpieczeństwa. Mamy też webinary na 
stronie internetowej, będziemy wyrywkowo sprawdzać w tym 
zakresie wiedzę studentów. 

M.O.-B.: Czy stan epidemii wymusił zmiany w  programie 
nauczania?
A.P.: Program się nie zmienił. Zajęcia odbywają się w  takim 
wymiarze, jak zostały zaplanowane, i są niezbędne do zacho-
wania standardów nauczania. Natomiast, jak mówiłam, mamy 
obecnie trzy formy realizacji zajęć. Nie skracaliśmy zajęć, nie 
wprowadzaliśmy nowych. Odpowiednie zespoły będą praco-
wały nad optymalizacją procesu kształcenia na wszystkich kie-
runkach, aby efekt dydaktyczny był możliwie największy i z jak 
największą korzyścią dla naszych absolwentów. To są plany na 
najbliższy rok. 

M.O.-B.: Jak wyglądała tegoroczna rekrutacja na studia 
i jaki był odzew?
A.P.: Byliśmy bardzo mile zaskoczeni wypełnionymi limitami 
miejsc, które mieliśmy przyznane przez ministerstwo. Zainte-
resowanie studentów było takie samo jak w  ubiegłym roku. 
Pandemia nie pokrzyżowała planów naszym kandydatom. 
Mamy 1416 nowych studentów na wszystkich kierunkach. 
Mamy również studentów w ramach programu Erasmus plus 
i English Division. Spotkania z kandydatami odbywaliśmy on-
line i  osobiście, z  zachowaniem dystansu i  środków ochrony 
osobistej, w  małych grupach. Spore utrudnienia w  obecnej 
sytuacji bardziej zdeterminowały kandydatów. Jesteśmy za-
dowoleni, że uczelnia jest nadal atrakcyjnym miejscem studio-
wania. Inauguracja roku pokazała nam, że pomimo zewnętrz-
nych trudności, życie akademickie jest trwałym elementem 
i toczy się swoim trybem. 

M.O.-B.: Uczelnia ma prężnie działające koła naukowe.  
Jak będzie przebiegała ich praca w dobie epidemii?
A.P.: Nasi studenci są cały czas zachęcani do aktywności nauko-
wej. Działalność Studenckich Kół Naukowych (STN) będzie kon-
tynuowana z zachowaniem reżimu sanitarnego i po indywidu-
alnych ustaleniach z opiekunami kół. Myślę, że obecna sytuacja 
nie zniechęci naszych aktywnych studentów, którzy osiągają 
sukcesy naukowe. Wrocławskie Centrum Akademickie dys-
ponuje programem dla SKN, w ramach którego przyznawane 
jest dofinansowanie. Działalność SKN jest zauważana i dobrze 

oceniana, nie tylko przez osoby opiekujące się studentami, lecz 
także przez zewnętrznych ekspertów. Młodzi ludzie wywodzą-
cy się z kół naukowych często zostają naszymi doktorantami, 
rozwijają się dalej, stanowiąc dobrą promocję dla potencjału 
naukowego uczelni. To ciekawi ludzie, mający świetne wyniki 
w nauce, pochłonięci również pracą badawczą. Nie ma co ukry-
wać, że to nasza przyszłość, dlatego bardzo zależy nam na za-
angażowaniu ich w naukę. 

W ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości przygotowa-
ne są specjalne programy grantowe dla studentów i doktoran-
tów, którzy mają możliwość aplikowania o pieniądze na swoje 
badania. To pierwszy, ważny krok do ich rozwoju naukowego. 
Wielu z tych najbardziej aktywnych naukowo studentów wiąże 
się potem z uczelnią jako pracownicy badawczo-dydaktyczni.

M.O.-B.: Wydaje się, że proces naukowy dla młodych ludzi 
może być szczególnie trudny. Czy w związku z tym mogą 
liczyć na wsparcie?
A.P.: Staramy się wszystkim ułatwić proces naukowy. Zmienił 
się sposób jego organizacji. Centrum Zarządzania Projektami, 
które wspiera naukowców, jest teraz podzielone na sekcje: 
pozyskiwania, realizacji i  rozliczania wniosków. Dzięki temu 
naukowcy przechodzący poszczególne etapy projektu mają 
obecnie zapewniony łatwiejszy kontakt ze specjalistami w da-
nym zakresie. Jest to pomoc w  pisaniu wniosków, szukaniu 
finansowania, sposobu aplikowania, ale też rozliczaniu, prze-
liczaniu kosztów, czyli konkretne, merytoryczne wsparcie dla 
naukowców. Podział na etapy i pomoc specjalistów ma na celu 
ułatwienie składania i  realizacji wniosków grantowych. Cały 
czas szukamy sposobów i rozwiązań na ułatwienia tego proce-
su. Rektor zainicjował w ostatnim czasie ankietę, w której zapy-
tał, jakiego wsparcia oczekują naukowcy od uczelni. Odzew był 
bardzo duży – ponad 500 zgłoszeń. To pozwoliło ustalić zakres 
konkretnych potrzeb i działań, jakie należy podjąć, i to się już 
dzieje. Chodzi o lepsze funkcjonowanie całego procesu, tak by 
każdy zajmował się tym, na czym się zna najlepiej, a uczelnia 
wspierała w sposób, jakiego ludzie oczekują. 

M.O.-B.: Rozpoczyna Pani pracę na stanowisku prorektora 
ds. studentów i dydaktyki w czasie wielu wyzwań. Co wy-
daje się Pani szczególnie trudne?
A.P.: To rzeczywiście wyjątkowo trudny czas, musimy z jednej 
strony dbać o jakość kształcenia naszych studentów, z drugiej 
zapewnić im bezpieczne warunki nauki, jednocześnie dbając 
o  bezpieczeństwo naszych pracowników. Epidemia stawia 
przed nami duże wyzwania, nie mam co do tego wątpliwości, 
ale wierzę, że działając wspólnie – ze studentami, nauczyciela-
mi akademickimi i dziekanami wydziałów, poradzimy sobie ze 
wszystkimi trudnościami. Najważniejsze, żebyśmy działali jak 
sprawna drużyna społeczności akademickiej, wtedy nie będzie 
takich problemów, z którymi sobie nie poradzimy. 

Centrum Zarządzania Projektami, które wspie-
ra naukowców, jest teraz podzielone na sekcje: 
pozyskiwania, realizacji i rozliczania wniosków. 
Dzięki temu naukowcy przechodzący poszcze-
gólne etapy projektu mają obecnie zapewnio-
ny łatwiejszy kontakt ze specjalistami w danym 
zakresie.
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EDUKACJA W CIENIU KORONAWIRUSA
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Tekst Dariusz Delikat

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 poję-
tych umiejętności psychologicznych. Od 5 lat prowadzi cie-
szące się zainteresowaniem szkolenia w Dolnośląskiej Izbie 
Lekarskiej (Wywieranie wpływu na zachowania i  postawy 
pacjentów, Lekarz asertywny..., Analiza transakcyjna na co 
dzień..., Wypalenie zawodowe, Psychologia pacjenta...).

LEK. DARIUSZ DELIKAT

Cały świat walczy z COVID-19. Epidemia 
wpływa na różne sfery naszego życia. Swo-
je piętno odcisnęła także na edukacji. Jako 
że wirus rozprzestrzenia się drogą kropel-
kową, jednym z najważniejszych działań za-
pobiegających zakażeniu jest ograniczenie 
kontaktu z  innymi ludźmi. Koniecznością 
stało się zdalne nauczanie. A skoro stało się 
powszechne, warto zastanowić się nad jego 
konsekwencjami, zarówno pozytywnymi, 
jaki i negatywnymi – zrobimy to, przyjmując 
perspektywę psychologa.

Zacznijmy od doprecyzowania, 
czym jest zdalne nauczanie?
O zdalnym nauczaniu mówimy wtedy, gdy uczniowie/studenci 
i  nauczyciele są od siebie oddaleni, a  edukacja przebiega na 
odległość. Pojęcie to obejmuje zarówno naukę koresponden-
cyjną, jak i formy wykorzystujące różne techniki telekomunika-
cyjne: radio, TV, Internet. Na pewno nikogo nie zaskakuje fakt, 
że to e-learning jest obecnie najbardziej popularnym sposo-
bem przekazywania wiedzy, a o  jego kluczowej roli zdecydo-
wała m.in. możliwość kontaktu nauczyciela z uczniem w czasie 
rzeczywistym. Nauka online pozwala obniżyć jej koszty, efek-
tywniej wykorzystywać czas pracy uczniów, stwarza możliwo-
ści indywidualizacji procesu nauczania, umożliwia dokonywa-
nie szybkich zmian w  programach, urozmaicanie zajęć dzięki 
łatwemu dostępowi do multimediów. Niebagatelne jest rów-
nież to, że sprzyja zmniejszaniu odczucia strachu i nieśmiałości 
wśród uczniów.

Niestety, brak kontaktu „na żywo” i wymuszone, czasami wie-
logodzinne, pozostawanie przed ekranem monitora, może nieść 
ze sobą także negatywne konsekwencje. Jakie? Możemy je po-
dzielić na te, które związane są ze sferą psyche (należą do nich 
efekty ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, 
obniżenie motywacji do nauki, mniejsza efektywność naucza-
nia wynikająca z  niedopasowania do indywidualnych potrzeb 
psychologicznych/stylu nauczania), oraz fizyczne takie jak: bóle 
dłoni i  nadgarstków (spowodowanie używaniem klawiatury 
i  myszki), zaczerwienienie i  suchość spojówek (konsekwencja 
długotrwałego spoglądania na ekran), wady postawy, niedobory  

Blaski i cieniezdalnego nauczania
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witaminowe (np. witaminy D), naturalnie wytwarzanej przez 
organizm pod wpływem światła słonecznego, nadwaga itp.

Skutki ograniczenia kontaktów międzyludzkich
Afiliacja, czyli potrzeba utrzymywania bliskich, dobrych kon-
taktów z  innymi ludźmi jest jedną z  podstawowych potrzeb 
psychicznych człowieka. To zachowanie oparte na naturalnej 
chęci podtrzymywania kontaktów i współpracy z innymi, two-
rzenia pozytywnych związków, przyłączania się do osób i grup 
społecznych, oraz poszukiwania ich akceptacji (Baumeister 
i Leary, 1995; Myers, 2004).

Aby móc nawiązywać kontakty z  innymi, potrzebna jest 
bliskość czasowa i  przestrzenna. Poczucie więzi wpływa na 
wzrost poziomu bezpieczeństwa i obniża lub usuwa poczucie 
osamotnienia. Dzięki kontaktom społecznym i  informacjom 
płynącym od innych możemy lepiej poznać siebie, w  gru-
pach wchodzimy w różne role i kształtujemy swą tożsamość 
społeczną. Udane interakcje sprzyjają budowaniu poczucia 
własnej wartości. Udowodniono związek pomiędzy liczbą za-
wiązanych relacji a niższym poziomem przeżywanego stresu 
(Taylor, Dickerson i Klein, 2002). Brak kontaktów doprowadza 
do izolacji społecznej, obniżenia nastroju i  zespołów depre-
syjnych. W konsekwencji zaś przekłada się na zaburzenia sys-
temu odpornościowego. 

Dlaczego spada motywacja do działania 
podczas nauczania zdalnego?
Nauka zdalna sprzyja demotywacji. Demotywacja to stan 
psychiczny objawiający się brakiem energii, chęci i zapału do 
działania. Może być nie tylko wynikiem obniżonego nastroju 
czy zespołów depresyjnych, ale także zaburzonych procesów 
motywacyjnych. Zaburzenia te są często wynikiem braku infor-
macji płynących od grupy, a także jej lidera. Inni ludzie dzięki 
możliwości wzajemnego wspierania się, możliwości wymiany 
poglądów, ujawniania i  tzw. „przepracowywania” emocji są 
istotnym źródłem motywacji. Już sama obecność innych po-
woduje wzrost wydajności. Zjawisko to nazywamy facylitacją 
społeczną. 

Dlaczego efektywność e-nauki 
nie zawsze jest zadowalająca?
Według Davida Kolba uczenie się jest procesem stałej modyfi-
kacji uprzedniego doświadczenia przez doświadczenie nastę-
pujące po nim. Nowa wiedza i umiejętności wchodzą w  inte-
rakcje z  tym, co dana osoba już wcześniej wiedziała i umiała. 
Kolb opisał proces uczenia się jako czteroetapowy cykl:
•	ETAP I  

doświadczenie – człowiek doświadcza nowej sytuacji;
•	ETAP II  

refleksja – analiza przeżytego doświadczenia; 
•	Etap III 

teoria – uporządkowanie wniosków płynących z  poprzed-
nich etapów oraz rozpoznanie ich teoretycznych uwarunko-
wań;

•	ETAP IV 
aktywne eksperymentowanie – zastosowanie ustalonych 
wcześniej zasad w kolejnej sytuacji, podobnej do tej z pierw-
szego etapu.

Aby proces uczenia się był efektywny, ważne jest, by wystąpi-
ły w  nim wszystkie cztery etapy cyklu. Niestety, w  nauczaniu 
zdalnym nie zawsze jest to w pełni możliwe. Szkoda, ponieważ 

każdy z nas czerpie najwięcej korzyści z konkretnego etapu. Ma 
to związek z naszymi cechami osobowymi – z nimi związane są 
tzw. style uczenia się. Wyróżnia się cztery główne style: aktyw-
ny, refleksyjny, teoretyczny i pragmatyczny.
STYL AKTYWNY (EMPIRYK)
Styl charakterystyczny dla osób, które uczą się najlepiej po-
przez działanie. Ludzie tego typu chętnie biorą udział w aktyw-
nych formach nauczania, niechętnie angażują się w rozważania 
teoretyczne.
STYL REFLEKSYJNY (KONTEMPLATOR)
Najlepiej się czują i najwięcej zyskują, gdy mogą obserwować 
działania innych i analizować je, najchętniej występują w pozy-
cji obserwatora.
STYL TEORETYCZNY (TEORETYK)
Oczekują gotowych modeli teoretycznych, które opisują i po-
rządkują rzeczywistość Nie lubią „teatru” i „psychologizowania”.
STYL PRAGMATYCZNY (PRAGMATYK)
Lubią eksperymentowanie, doceniają możliwość natychmia-
stowego zastosowania zdobytej wiedzy.

 
Podsumowanie
Zdalne nauczanie, podobnie jak wszystko czego doświad-
czamy, ma swoje blaski i cienie, stwarza szanse i niesie z sobą 
nowe zagrożenia – także dla naszej kondycji psychofizycznej. 
Na szczęście wszystko się zmienia, rozwija – ludzie wciąż po-
szukują optymalnych rozwiązań. Tym sposobem zrodził się 
b-learning (blended learning), czyli nauka hybrydowa lub zin-
tegrowana, która stanowi połączenie zdalnych i  tradycyjnych 
form nauczania. B-learning w aspekcie strukturalnym (wzajem-
ny stosunek ilości różnych form) zależy od charakteru grupy, 
przedmiotu, sytuacji. To metoda ciesząca się obecnie dużą po-
pularnością i pozytywnie oceniana.

Mimo że nauka zintegrowana minimalizuje mankamenty ty-
powego zdalnego nauczania zawsze warto pamiętać o trzech 
uniwersalnych zaleceniach: 
•	PIELĘGNUJ WIĘZI SPOŁECZNE,
•	ĆWICZ REGULARNIE (W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH),
•	MĄDRZE ZARZĄDZAJ WOLNYM CZASEM.

Dzięki temu bez względu na okoliczności i możliwości wyko-
nywania pracy czy nauki Twoja siła, odporność i efektywność 
będą większe, a  przecież tak wszystkim nam tego potrzeba 
w trudnych, „covidowych” czasach. 

Piśmiennictwo:
Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2006.
Gurba K., MOOC Historia i przyszłość, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Kra-
kowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015. 
Łaguna M., Szkolenia, jak je prowadzić, by..., GWP, Gdańsk 2004.
Myers, D., G., Bliskie związki a  jakość życia, W: J. Czapiński (red.), Psychologia 
pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Czy wiesz, że…
Zdalne nauczanie nie jest wytworem współczesności. Na 
ziemiach polskich już w 1776 roku Uniwersytet Jagiel-
loński w Krakowie wprowadził korespondencyjne kursy 
zawodowe dla rzemieślników. 
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STARCIE Z DRUGĄ FALĄ SARS-COV-2

Tekst Agata Grzelińska
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Przeciążone szpitale, przychodnie 
i laboratoria
Działający na granicy wytrzymałości 
system ochrony zdrowia, rekordowe 
dzienne liczby zakażeń, przeciążone 
laboratoria, pacjenci oczekujący na wy-
nik po kilka dni, szpitale drżące o perso-
nel i  lekarze POZ z  perspektywą naka-
zu pracy na oddziałach zakaźnych. Tak 
w dużym skrócie wygląda aktualna sy-
tuacja pandemiczna. 

Kilka tygodni temu, kiedy w Polsce dziennie 
notowano po tysiąc przypadków zacho-
rowań na COVID-19, słychać było głosy, że 

takiego przeciążenia polski system ochrony zdro-
wia długo nie wytrzyma. W ostatnich dniach media 
podają informacje o ponad 20 tysiącach dodatnich 
wyników testów dziennie. Według danych Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 1 listopada 2020 
roku na Dolnym Śląsku zdiagnozowano 524 nowe 
przypadki zakażenia koronawirusem. W sumie tego 
dnia chorowało 19474 Dolnoślązaków. Na 2018 łóżek 
dla pacjentów COVID-19 na terenie województwa 
zajętych było 1141. Na 119 respiratorów przeznaczo-
nych dla chorych na COVID-19 zajętych było 109.

Sprzęt to nie wszystko
Władze zapewniają, że miejsc w szpitalach nie po-
winno zabraknąć. W każdej chwili jednak może się 
pojawić inny problem. Jak mówi Urszula Małecka, 
rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 
we Wrocławiu, na ten moment nie ma problemu 
z  miejscami, zwłaszcza że w  tak dużej placówce 
w  każdej chwili baza łóżkowa może być powięk-
szona. Na razie jednak nie ma takiej potrzeby. – Na 
200 łóżek covidowych mamy 146 pacjentów, a na 
8 łóżek oiomowych – 5 chorych – wylicza i dodaje, 
że nie brakuje też respiratorów. Lecznica dysponu-
je około 60 takimi urządzeniami. – Tyle że sprzęt 
się sam nie obsłuży. Tym, co spędza nam sen z po-
wiek, jest obawa o personel. Lekarze i pielęgniar-
ki są przemęczeni, pracują bez wytchnienia od 
wiosny. Nie mówię tylko o  zmęczeniu fizycznym, 
wynikającym z pracy w pełnym stroju ochronnym, 
ale też o tym psychicznym. Ciągły kontakt z wyso-
ce zakaźną chorobą to ogromny stres. Do tego do-
chodzą przypadki zachorowań wśród personelu 
medycznego. Rzadko w szpitalu, gdzie panują wy-
śrubowane standardy sanitarne, najczęściej poza 
nim. Jeśli zachoruje jeden lekarz i dwie pielęgniar-
ki, to jest to już ogromne utrudnienie.

Laboratoria nie nadążają
Jeszcze nie tak dawno słychać było głosy, że 
w Polsce wykonuje się za mało testów. Teraz, gdy 

dziennie zlecanych jest prawie 80 tysięcy takich badań, punkty pobrań 
nie nadążają z  badaniem próbek. W  efekcie pacjenci czekają na wynik 
po kilka dni, a bywa że nawet tydzień. Zdenerwowani wydzwaniają do 
lekarzy rodzinnych, ci jednak nie mogą im pomóc, dopóki wynik testu 
nie pojawi się w systemie.

– Dane są wpisywane do systemu z dużym opóźnieniem, to powoduje 
zamieszanie, bo pacjenci się denerwują. Nie wiedzą, czy są zakażeni, czy 
nie, a  więc czy mogą iść do pracy, czy nie – mówi lek. Jacek Krajewski, 
prezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców i  Fe-
deracji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielono-
górskie. – Poza tym do systemu nie są wpisywane wyniki testów wykony-
wanych prywatnie przez pacjentów. Kiedy my kierujemy pacjenta na test, 
to zwykle ma on objawy i automatycznie trafia na kwarantannę. Problem 
pojawia się, gdy ktoś taki poczuje się lepiej i chciałby iść do pracy, ale nie 
może, nie mając wyniku. 

Nie chodzi tylko o dyskomfort spowodowany niewiedzą, ale też o real-
ne skutki takich opóźnień. Zgodnie z  aktualnymi przepisami na chorego 
i jego domowników kwarantanna nakładana jest od dnia, kiedy skierowano 
pacjenta na test, a  izolacja od dnia, kiedy test wykonano. Dopóki nie ma 
wyniku, izolacja jest odsunięta w czasie, a pacjent nie może wyjść z domu. 

Łatanie dziur poprzez wyrwy
Lekarze POZ mają coraz więcej pracy, nie tylko dlatego, że przybywa cho-
rych na COVID-19 i  inne infekcje. To oni nakładają izolację na pacjentów 
z  dodatnim wynikiem testu i  to oni monitorują ich stan zdrowia. Prezes 
Porozumienia Zielonogórskiego przyznaje, że pozostawienie lekarzom de-
cyzji o tym, czy kierują pacjenta na test po badaniu fizykalnym, czy po tele-
poradzie w wyniku wywiadu, to duże ułatwienie. Docenia też, że państwo 
przeznacza osobne pieniądze na opiekę nad pacjentami COVID dodatnimi. 
Wskazuje też jednak na niepokojące działania rządzących. 

Chodzi o wysyłanie przez wojewodów (na razie w województwach war-
mińsko-mazurskim i podlaskim) do lekarzy POZ nakazów pracy w szpita-
lach. Na Dolnym Śląsku na razie skończyło się na zapytaniu w tej sprawie do 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

– Zgodnie ze strategią jesteśmy na pierwszym froncie walki z  korona-
wirusem i mamy tworzyć bramkę chroniącą szpitale przed falą pacjentów 
skąpoobjawowych – mówi dr Krajewski. – Wyrywanie poszczególnych ele-
mentów z tej tamy oznacza wpuszczanie chorych do systemu szpitalnego 
i jest działaniem kompletnie irracjonalnym. To budzi bardzo duży niepokój. 
Lekarz rodzinny, który zna swoich pacjentów, jest o wiele bardziej przydat-
ny w POZ niż na oddziale zakaźnym. I kolejna sprawa: każdy lekarz rodzinny 
ma pod opieką od tysiąca do 2,5 tysięcy pacjentów. Wysłanie takiego leka-
rza do pracy w szpitalu powoduje, że pacjenci POZ mają utrudniony dostęp 
do świadczeń medycznych. 
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Tekst Maciej Sas

Lęk, niepewność jutra, obawa o  bezpieczeństwo swoje i  bliskich w  czasie epidemii sprawiają, że 
pogarsza się kondycja psychiczna wielu z nas. Dlatego zespół naukowy Katedry i Kliniki Psychiatrii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od kilku miesięcy prowadzi intensywne badania związane 
z tym, jak wszystko to wpływa na nasze zdrowie. Pierwsze wynikające z nich wnioski, które już są 
formułowane, jak znalazł przydadzą się w czasie trwającej drugiej fali starcia z SARS-CoV-2. 

Dobre relacje z ludźmi 
sposobem na dbanie  
o kondycję psychiki

Trwająca epidemia to najpoważniejsze od dziesiątek lat wyzwa-
nie dla całej polskiej ochrony zdrowia, ale też niepowtarzalna 
okazja do badań, które pomogą radzić sobie z  takimi sytu-

acjami w przyszłości. Dla psychiatrów to wyzwanie jest w dwójnasób 
poważne – nie dość bowiem, że podobnie jak cały medyczny świat 
muszą przestrzegać wszystkich reżimów sanitarnych, to na dodatek 
znaleźli się niejako w oku koronawirusowego cyklonu, chcąc pomóc 
wszystkim tym, których epidemia zdmuchnęła z  utartych ścieżek, 
w tym wielu przedstawicielom świata… medycznego. 

Nieoczekiwany skutek epidemii 
Okazuje się, że pandemia albo, mówiąc szerzej kryzysy w ogóle, otwie-
ra wielu ludziom, szczególnie młodym nowe możliwości, jeśli chodzi 
o sięgnięcie po pomoc psychologiczną czy psychiatryczną. 

– Stres, lęk, obawy związane z pandemią i z zakażeniem powodu-
ją, że łatwiej jest powiedzieć: „Źle się czuję psychicznie, odczuwam 
niepokój, że się zarażę, że moim bliskim coś się stanie”. I  w  związku 
z tym osoby, które wcześniej się nie ujawniały z problemami związa-
nymi z psychiką, teraz czują, że mogą pójść czy zadzwonić do leka-
rza psychiatry albo do psychologa bez ukrywania się. Co ważne, nie 
ma w tym czasie takiego wstydu, poczucia, że to coś nienormalnego, 
niepoprawnego i  będzie źle postrzegane przez otoczenie – mówi 
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, kierownik Katedry i Kliniki 
Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu. I dodaje, że dotyczy to nie tylko ludzi młodych, np. studentów, ale 
również przedstawicieli innych grup społecznych.

– To takie uwolnienie od niepotrzebnych ograniczeń czy hamulców 
przed szukaniem pomocy. Najczęściej jest tak, że osoby, które wyjściowo 
są delikatniejsze, wrażliwsze, słabsze lub mają rozmaite drzemiące proble-
my psychiczne, są najbardziej narażone w sytuacjach kryzysu, z którym od 
kilku miesięcy mamy do czynienia – podkreśla prof. Rymaszewska. 

Pęd do świata wirtualnego
W  badaniu ogólnopolskim, które zostało przeprowadzone wiosną 
stwierdzono, że u 47% badanych występowały istotne klinicznie ob-

jawy psychopatologiczne. – To bardzo wysoki wskaźnik. Oczywiście były 
osoby, które odczuwały ulgę ze zwolnienia i wyhamowania całej rzeczy-
wistości wokół nas, czerpiąc radość z pozostawania w domu, ale prze-
ważająca liczba respondentów (79%) odczuwała samotność z powodu 
izolacji. O 22% wzrosło przyjmowanie alkoholu i palenie tytoniu, a o 13% 
– korzystanie z leków psychiatrycznych – mówi prof. Rymaszewska. 

Z badań prowadzonych przez zespół wrocławskich psychiatrów wy-
nika również, że atak koronawirusa popchnął nas stanowczo w stronę 
internetu. – W związku z tym, jeśli od początku epidemii mieliśmy ja-
kieś pytania czy wątpliwości, najczęściej nie zwracaliśmy się już per-
sonalnie do lekarza, czy do przyjaciela, ale wyszukiwaliśmy odpowie-
dzi w Googlach – mówi lek. Marta Ciułkowicz, doktorantka z Katedry 
i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkini 
zespołu badawczego.

Już od lutego obserwowane było też inne ciekawe zjawisko: wraz 
z  potwierdzonymi przypadkami zakażenia zwiększała się częstość 
wyszukiwania haseł takich, jak na przykład „maseczki”, „lęk” lub „bez-
senność”, natomiast coraz rzadziej internauci sprawdzali słowa zawsze 
ważne dla psychiatry, jak np. „samobójstwo” bądź „depresja”. Co jest 
tego przyczyną? Jak mówi pani doktor, niewykluczone, że wynika to 
z dokonującego się przewartościowania i tak zwanej rezyliencji. – Być 
może jesteśmy w takim okresie, w którym staramy się zmobilizować 
i przede wszystkim poradzić sobie z objawami takimi, jak bezsenność 
czy lęk, które nam przeszkadzają, znaleźć optymalne rozwiązanie da-
nej sytuacji, a inne sprawy są odsuwane na plan dalszy – wyjaśnia. 

Zespół badawczy starannie przeanalizował też wpływ wprowadze-
nia restrykcji związanych z  pierwszą falą epidemii. Jak się okazało, 
z  perspektywy zdrowia psychicznego, maseczki miały dla respon-
dentów nie tylko moc odgradzania od patogenów, ale również moc 
dawania im pewnego poczucia kontroli, adaptacji do danej sytuacji 
oraz spadku poczucia bezradności. Maseczki noszone powszechnie 
jednoznacznie pomagały radzić sobie w tej trudnej sytuacji. 

– One zapewniały swoiste poczucie kontroli, bo myślę, że każdy z nas 
w  głębi duszy czuje się trochę bezpieczniejszy, mijając ludzi kaszlą-
cych, ale noszących maseczkę. W takiej sytuacji odnosimy wrażenie, » 
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że dysponujemy skuteczną ochroną. Ale, rzecz jasna, trzeba pamiętać, 
że to poczucie kontroli nad sytuacją może być zdradliwe, gdy sprawi, 
że będziemy rzadziej myć ręce albo w  ogóle o  tym zapomnimy, bo 
przecież „mamy maseczkę”. Albo gdy zaczniemy zapominać o społecz-
nym dystansie – wyjaśnia badaczka z Katedry Psychiatrii.

Światła na studentów pierwszego roku
Z  przeprowadzonych badań wynika również jednoznacznie, że jeśli 
chodzi o środowisko akademickie, szczególną opieką trzeba otoczyć 
studentów pierwszych lat. – Teraz znowu wszedł następny rocznik, 
który zaczyna już od życia zdalnego albo hybrydowego i nie ma szans 
na nawiązanie nowych, wartościowych relacji społecznych w nowym 
środowisku. W okolicznościach, z którymi mamy do czynienia, jest to 
bardzo trudne – tłumaczy prof. Joanna Rymaszewska. Jest tak mimo 
tego, że – jak zastrzega – młodzi ludzie radzą sobie ze stresem wywo-
łanym przed epidemię znacznie lepiej niż osoby starsze. 

– Dla nich to jest normalne, że się do siebie pisze, a nie mówi. Naj-
częściej piszą w sposób bardzo skrótowy i mało poprawny językowo. 
Dlatego w tym całym szaleństwie, w tej zmienionej nagle rzeczywisto-
ści, musimy bardzo dbać o relacje, kontakty, o żywe rozmowy z ludź-
mi. Dotyczy to szczególnie wspomnianych młodych osób – podpo-
wiada pani profesor. – Oczywiście znowu dotykają nas ograniczenia 
związane z dystansem społecznym, ale rozmawiajmy również za po-
średnictwem aplikacji internetowych. Warto się spotykać w ten spo-
sób i dyskutować, wymieniać myśli, żeby czuć, że należymy do grupy, 
że mamy z kim się identyfikować, do kogo zadzwonić, gdy dzieje się 
coś złego albo, gdy wydarzy coś dobrego, żeby mieć się z kim podzie-
lić swoimi refleksjami i radością.

Kierownik Kliniki i Katedry Psychiatrii zastrzega, że zdalna nauka, ale 
też telemedycyna, nie mogą zastąpić lekarzom (zarówno tym już pra-
cującym, jak i  przyszłym, studiującym właśnie) kontaktów z  pacjen-
tem. Podkreśla, że Uniwersytet Medyczny stawia (szczególnie na 5. i na 
6. roku nauki) na bezpośrednie zajęcia i ćwiczenia z pacjentami – bez 
względu na sytuację. – Myślę, że się z tego nie wycofamy, bo w prze-
ciwnym wypadku przekażemy dyplom w ręce osób, które same będą 
się obawiały, że nie podołają temu wyzwaniu, które przed nimi stoi. 
Zresztą studenci bardzo chcą tych zajęć i bardzo się ich domagają. Ci, 
którzy w semestrze letnim uczestniczyli w zajęciach tylko w trybie on-
line, w tym roku akademickim bronili się rękami i nogami przed takim 
rozwiązaniem – zaznacza. – Niestety, teraz nikt z nas nie ma wyboru…

Samotność, która nęka seniorów
Badacze z  wrocławskiej psychiatrii pochylili się także nad kondycją 
psychiczną seniorów oraz osób z  otępieniami i  ich bliskimi. Wnioski 
płynące z tej części badań nie zostały jeszcze w pełni sformułowane, 
ale wiele elementów warte jest zastanowienia – zwłaszcza w chwili, 
gdy zmagamy się z  drugą, intensywniejszą falą epidemii. Jak mówi 
prof. Rymaszewska, personel domów opieki, zakładów opiekuńczo-
-leczniczych i innych, podobnych instytucji zajmujących się długoter-
minową, stacjonarną opieką nad osobami starszymi został zaskoczo-
ny sytuacją. Był do niej zupełnie nieprzygotowany. 

– Kiedy już te ośrodki organizowały się do życia w nowych warun-
kach, dbały głównie o sprawy techniczne, logistyczne, jak zapewnie-
nie podopiecznym posiłków czy zabezpieczeń chroniących przed 
koronawirusem. Niestety, z powodu nawału pracy, ale też trochę za-
niechania i nieprzywiązywania do tego odpowiedniej wagi, sfera psy-
chiczna została zaniedbana – nie ma wątpliwości prof. Rymaszewska.

Jak dodaje, teraz, jesienią, badania będą kontynuowane, więc nada-
rzy się możliwość sprawdzenia, jak zmieniła się sytuacja – zarówno 
wśród studentów, jak i w środowisku seniorów. Niestety, jako że znowu 
kontakty międzyludzkie zostały ograniczone do minimum za sprawą 
rozwoju pandemii, kondycja psychiczna ludzi starszych bez wątpie-
nia znowu ucierpi. – Dla tego środowiska zamknięcie klubów senio-
ra czy dziennych domów pobytu to bardzo zła wiadomość. Owszem, 
izolując starszych, dbamy o  to, by się nie pozakażali, ale gdy stracą 
relacje społeczne, to wielu z  nich popadnie w  jeszcze poważniejsze 

kłopoty, bo będą głęboko samotni. To zaś oznacza złe samopoczucie, 
co oczywiście wpływa i na układ krążenia, i na ogólne funkcjonowanie 
takiego człowieka, może też przyspieszyć pojawienie się deficytów 
poznawczych – tłumaczy szefowa Kliniki Psychiatrii. 

Opiekunowie osób z  otępieniem podkreślali, że wzrosły znacząco 
objawy depresyjne, zaburzenia zachowania i pogorszenie funkcjono-
wania w ciągu dnia.

Stres nie oszczędził medyków
Zespół z  Katedry i  Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego 
szczególnie wnikliwie przyjrzał się też temu, jak w  tej ciągnącej się 
miesiącami sytuacji stresowej radzą sobie przedstawiciele zawodów 
medycznych. – W naszych badaniach medycy reagowali dezadapta-
cyjnie. To znaczy, że w ich przypadku wzrósł poziom lęku, bezsenności 
i objawów somatycznych – wylicza doktor Marta Ciułkowicz. 

Jak mówi, wynika to w dużej mierze z faktu, że lekarze, ratownicy 
medyczni, pielęgniarki i  inny personel medyczny zostali nagle po-
stawieni w sytuacji, gdy mają do wykonania radykalnie więcej zadań 
niż normalnie. Poza tym wirus, z którym mamy do czynienia, jest cały 
czas mało rozpoznany. – Ta dezadaptacja w świecie medycznym bar-
dzo nas niepokoi. Objawy somatyczne brzmią dosyć enigmatycznie 
w kontekście psychiatrii. Mogą być one spowodowane nadaktywno-
ścią osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. To taka oś w naszym orga-
nizmie, która jest odpowiedzialna za reakcje stresowe – wyjaśnia psy-
chiatra. – Jeżeli jest ona aktywowana w sytuacji stresowej, to mamy 
siłę, jesteśmy zmotywowani, żeby walczyć albo uciekać, żeby zadbać 
o nasze przetrwanie w sytuacji zagrożenia. Jeśli jednak jest zaktywo-
wana przez dłuższy czas, dochodzi do przeciążenia: znajdujemy się 
w permanentnym stresie, a wtedy ten mechanizm bardzo mocno nas 
osłabia, co może się manifestować między innymi zmęczeniem fizycz-
nym, ale też psychicznym, czyli na przykład depresją – dopowiada. 

Członkowie zespołu badawczego doszli do wniosku, że zabezpie-
czenie, czyli dostępność maseczek, odpowiedniej odzieży ochronnej, 
rękawiczek, płynów, czyli środków ochrony osobistej w miejscu pracy 
jest niezwykle ważne w przypadku medyków – to w głównej mierze 
zapewnia im poczucie bezpieczeństwa.

Elastyczność sposobem na problemy
Kompletne wnioski wynikające z badań prowadzonych w czasie pan-
demii w  Katedrze i  Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu są dopiero opracowywane. Jednocześnie rozpoczynają się 
kolejne etapy dociekań naukowych. Rozwój pandemii cały czas przy-
nosi bowiem nowe odkrycia. Materiał zebrany do tej pory pozwala 
jednak wysnuć kilka wniosków, które ułatwią przetrwanie jej drugiej 
fali. Jak mówi doktor Marta Ciułkowicz, wiele osób potrzebuje więcej 
czasu, by poradzić sobie z sytuacją kryzysową związaną z pandemią. 
– Dlatego warto być dla siebie wyrozumiałym i nawet jeżeli ta ostra 
sytuacja się skończy, wiedzieć, że jakiś ślad po tej epidemii mógł w nas 
zostać i warto się nim zająć – wyjaśnia, podkreślając, że z dolegliwo-
ściami psychicznymi związanymi z pandemią będziemy się zapewne 
zmagać jeszcze długo po jej zakończeniu. 

Natomiast prof. Joanna Rymaszewska podkreśla, że dla zachowa-
nia stabilności psychicznej niezbędne są dwie rzeczy. Pierwszą jest 
nieukładanie planów zbyt daleko wybiegających w  przyszłość. – Bo 
jeżeli będziemy ciągle się zamartwiać tym, jak to się będzie rozwijało, 
to tylko się na tym skupimy i w efekcie ucierpi na tym nasza kondycja 
psychiczna i nasz najbliższy dzień – przestrzega. 

Drugim ważnym elementem jest według kierownika Katedry i Kli-
niki Psychiatrii elastyczne podejście do tego, co się dzieje wokół. – Są 
osoby, które muszą mieć wszystko wokół siebie zaplanowane do naj-
mniejszego szczegółu, a  jak coś się nie uda, to cały świat wali im się 
na głowę. Teraz warto do życia podejść troszeczkę luźniej – zachęca 
pani profesor. – Myślę, że osoby, które mają nieco bałaganu na biur-
kach, będą się łatwiej odnajdywać w tym wszystkim niż ci, którzy mają 
wszystko pedantycznie poukładane. 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w badaniach, mogą wejść na stronę internetową Katedry Psychiatrii:  
http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/968-lek-o-stan-zdrowia-i-cyberchondria-w-czasie-pandemii-sars-cov-2
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Jak w praktyce wygląda wystawienie e-skierowania?

– Lekarz kierujący pacjenta wystawia i podpisuje e-skiero-
wanie. Może do tego wykorzystać swój system gabinetowy lub 
bezpłatną aplikację przygotowaną przez Ministerstwo Zdro-
wia i dostępną w internecie pod adresem www.gabinet.gov.pl. 
Czynność ta wygląda analogicznie do wystawienia e-recepty. 
Wystawione e-skierowanie musi zostać podpisane (podpisem 
elektronicznym), po czym trafia do ogólnokrajowego systemu 
e-zdrowie (P1). Pacjent otrzymuje dane dostępowe e-skiero-
wania drogą elektroniczną – jako SMS lub e-mail z czterocy-
frowym kodem, o ile podał swoje dane kontaktowe na Inter-
netowym Koncie Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. Pacjent 
może też otrzymać wydruk informacyjny. Wydanie wydruku 
jest wymagane, jeśli pacjent nie wskazał swoich danych na 
IKP lub jeśli po prostu o to poprosił.  

Gdzie pacjent może zrealizować e-skierowanie?

– Pacjent może zarejestrować się z e-skierowaniem w każdej 
placówce w Polsce. Jeśli przychodnia jest już podłączona do sy-
stemu e-zdrowie (P1) i obsługuje e-skierowania, pacjent zapi-
suje się na wizytę lub badanie, podając 4-cyfrowy kod e-skie-
rowania oraz numer PESEL.

W placówkach, które do 8 stycznia 2021 nie będą jeszcze 
podłączone do systemu, pacjent, aby zapisać się na wizytę 
lub badanie musi podać więcej informacji, które znajdują się 
na wydruku:  

 podstawowe informacje o skierowaniu (kto wystawił, z ja-
kim rozpoznaniem)

 4-cyfrowy kod dostępu i numer PESEL osoby, której wy-
stawiono e-skierowanie lub

 klucz – 44-cyfrowy numer umożliwiający odczytanie  
e-skierowania; numeryczne przedstawienie kodu kresko-
wego lub 

 numer identyfikujący – identyfikator techniczny umożli-
wiający rozróżnienie dokumentu w systemie, zawierający 
różne metadane zgodne ze standardami.

W takiej sytuacji pacjent musi złożyć również oświadczenie, 
że zapisuje się tylko do jednej placówki. Wzór tego oświadcze-
nia dostępny jest na stronie pacjent.gov.pl w artykule „E-skie-
rowanie przyjazne dla pacjentów”. 

Czy mój dostawca oprogramowania jest gotowy  
z modułem do obsługi e-skierowań?

– Producenci oprogramowania przygotowali lub przygoto-
wują odpowiednie zmiany lub rozszerzenia pozwalające na 
obsługę e-skierowań. Na stronie www.ezdrowie.gov.pl w sek-
cji poświęconej e-skierowaniu znajdują się aktualizowane in-
formacje o oprogramowaniu poszczególnych dostawców – czy 
już umożliwia ono wystawianie lub realizację e-skierowania 
lub w jakim terminie to będzie możliwe. 

Czy e-skierowanie można wystawiać zdalnie?

– Tak. Lekarz może wystawić e-skierowanie zarówno po zba-
daniu pacjenta w czasie tradycyjnej wizyty, jak również po 
zbadaniu pacjenta w czasie teleporady, czyli z wykorzysta-
niem na przykład komunikatora internetowego lub innego sy-
stemu teleinformatycznego.

W jaki sposób można wystawić e-skierowanie 
pacjentowi, który nie posiada numeru PESEL?

– Jeśli pacjent nie ma numeru PESEL, do identyfikacji wy-
korzystywany jest 44-cyfrowy kod kreskowy, znajdujący się 
m.in. na wydruku informacyjnym. Dlatego w takiej sytuacji 
należy wystawić e-skierowanie i przekazać pacjentowi wy-
druk. Na jego podstawie pacjent będzie mógł zrealizować  
e-skierowanie. W tej sytuacji nie generuje się 4-cyfrowy kod. 
Dotyczy to np. noworodków bez numeru PESEL lub obcokra-
jowców.

Czy na e-skierowaniu trzeba wskazać konkretną 
placówkę lub rodzaj placówki, do której kierowany 
jest pacjent?

– W tej kwestii e-skierowanie działa identycznie, jak to było 
dotychczas w przypadku skierowań w postaci papierowej. Le-
karz wskazuje tylko rodzaj placówki, do której pacjent ma się 
udać, na przykład poradnię kardiologiczną. Według obowią-
zującej od wielu lat zasady, pacjent sam decyduje, gdzie chce 
się zapisać na wizytę lub zabieg i nie jest kierowany do kon-
kretnego szpitala ani przychodni.

Czy pacjent może zrealizować e-skierowanie  
w prywatnej placówce?

– Wprowadzenie e-skierowania nie zmienia zasad zapisywa-
nia się na konsultacje czy zabiegi. Według obowiązujących za-
sad, skierowanie jest potrzebne, aby pacjent otrzymał świad-
czenia finansowane przez NFZ, czyli ze środków publicznych. 
Tylko w przypadku dwóch rodzajów badań diagnostycznych 
– badania medycyny nuklearnej oraz tomografii komputero-
wej - skierowanie jest wymagane zawsze, niezależnie od tego, 
czy pacjent płaci za nie prywatnie, czy też są one finansowa-
ne przez NFZ. 

Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu 
i zadawania pytań, przy pomocy infolinii – numer 19 457 – lub 
na adres: e-skierowanie@csioz.gov.pl. 

E-skierowanie w pytaniach  
i odpowiedziach

Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia

Już od 8 stycznia 2021 roku skierowania do poradni, szpitali czy na badania diagnostyczne 
będą wystawiane pacjentom w postaci elektronicznej. E-skierowania będą działać  
na podobnej zasadzie jak e-recepty. W poprzednim wydaniu opisywaliśmy najważniejsze 
zasady, związane z wprowadzaniem tego rozwiązania oraz jego zalety dla lekarzy  
i pacjentów. Dziś przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące 
e-skierowań.

PORADNIK E-SKIEROWANIA – CZĘŚĆ DRUGA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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w czasie pandemii
Przewlekłe choroby płuc  
Pandemia SARS-CoV-2 rozchwiała systemy 
opieki zdrowotnej na całym świecie, utrud-
niając diagnostykę, kontrolę i leczenie chorób 
podstawowych oraz przewlekłych. Choroby 
układu oddechowego stanowią jedną z głów-
nych grup schorzeń predysponujących do 
ciężkiego przebiegu koronawirusa. 19 listo-
pada przypada Światowy Dzień Przewlekłej 
Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), wska-
zywanej jako czwarta najczęstsza przyczyna 
zgonów na świecie. W Polsce na POChP cierpi 
ponad 2 mln ludzi. Z jakimi problemami mierzą 
się obecnie chorzy i pulmonolodzy? Jak prze-
biega diagnostyka i leczenie osób przewlekle 
chorych? O  powyższych kwestiach, bieżącej 
sytuacji i  perspektywach na przyszłość opo-
wiada prof. dr hab. n. med. Renata Jankowska, 
wojewódzki konsultant ds. chorób płuc.

Aleksandra Szołtys: Zakażenie koronawirusem grozi poważnymi powikłaniami 
ze strony układu oddechowego. W związku z tym osoby cierpiące na przewlekłe cho-
roby płuc są zdecydowanie bardziej narażone na ciężki przebieg infekcji. Czy można 
mówić w przypadku tej grupy pacjentów także o zwiększonym ryzyku zakażenia?
Prof. dr hab. n. med. Renata Jankowska: Na zakażenie SARS-CoV-2 i ciężki przebieg 
choroby narażone są osoby w każdym wieku, ale prawdopodobieństwo zgonu jest naj-
większe u chorych po 65. roku życia i u pensjonariuszy domów opieki długotermino-
wej. Drugą grupą największego ryzyka zachorowania są osoby, bez względu na wiek, 
z chorobami współistniejącymi, zwłaszcza źle leczonymi: chorobą sercowo-naczynio-
wą, cukrzycą, nadciśnieniem, przewlekłą chorobą układu oddechowego, nowotworami 
złośliwymi. Jest to oficjalne stanowisko przedstawicieli medycznych towarzystw nauko-
wych, które opublikowano w wytycznych National Institutes of Health w USA.

Natomiast lekarze chińscy w Wuhan oraz hiszpańscy zidentyfikowali bardzo niewielu 
chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc wśród chorych na COVID-19. Trudno 
powiedzieć, dlaczego tak jest. Być może chorzy na POChP, świadomi swojej choroby, 
przestrzegają reżimu epidemiologicznego.

Niewątpliwie u pacjentów z chorobami współistniejącymi, w tym POChP, prze-
bieg infekcji może być znacznie cięższy. Obserwacje włoskie podają, że współistnie-
nie POChP pięciokrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

A.Sz.: Rozróżnienie chorób układu oddechowego na podstawie samych objawów 
może być trudne, ponieważ wielu pacjentów ma podobne do zakażenia COVID-19 
– jeśli nie identyczne – objawy. Jak przebiega proces identyfikacji źródła objawów 
w dobie pandemii?

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/
robina-weermeijer-Pw9aFhc92P8/unsplash
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Rozmawia Aleksandra Szołtys
Konsultant wojewódzki ds. chorób płuc dla województwa dolnośląskiego. 
Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, specjalista alergolog

▶ PROF. DR HAB. N. MED. RENATA JANKOWSKA

Nadal nie wiemy, 
jakie będą odległe 

następstwa zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2. 

Prawdopodobnie 
zwiększy się liczba 

chorych ze zwłóknie-
niem płuc i przewlekłą 
niewydolnością odde-

chową; być może  
i innymi powikłania-

mi płucnymi. 
R.J.

NIE TYLKO COVID-19
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R.J.: Podstawą rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 wg WHO jest do-
datni test molekularny RT-PCR w próbce z wymazu z nosogardła. Za-
letą tego testu jest możliwość potwierdzenia zakażenia we wczesnej 
fazie. Może jednak wystąpić sytuacja, gdy pacjent z  ujemnym ww. 
testem będzie miał stan sugerujący infekcję. Konieczne jest przepro-
wadzenie wywiadu oraz zbadanie chorego przez lekarza, a w zależno-
ści od wyniku badania zalecenie terapii i  wykonania odpowiednich 
badań. Jeżeli pacjent kontaktował się z osobą z prawdopodobnym lub 
potwierdzonym COVID-19, musi być izolowany i czynnie codziennie 
monitorowany pod kątem objawów tego zakażenia.

A.Sz.: W jakim stopniu sytuacja epidemiologiczna w kraju wpły-
nęła na wykonywanie badań czynnościowych (spirometria) oraz 
jak zmieniły się metody badań chorób układu oddechowego?
R.J.: Występowanie koronawirusa COVID-19 w  otoczeniu stanowi 
przypuszczalne zagrożenie dla pacjentów wykonujących spirometrie 
oraz dla personelu pracującego w  pracowniach spirometrycznych. 
W  Polsce bardzo szybko podjęto działania prewencyjne i  wydano 
zalecenia ograniczenia wykonywania spirometrii. Musimy pamiętać, 
że do zakażenia dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośred-
ni dotyk zanieczyszczonych wirusem powierzchni i przeniesienie go 
na dłoniach w okolice ust, nosa i oczu. Są także doniesienia sugeru-
jące możliwość przenoszenia się wirusa z powietrzem. To sprawia, że 
należy wykonywać spirometrie tylko w  przypadkach niezbędnych, 
tj. u chorych kwalifikowanych do operacyjnego leczenie raka płuca, 
przeszczepienia płuca, leczenia operacyjnego chorych z  przewlekła 
chorobą układu oddechowego ze znacznym upośledzeniem czynno-
ści płuc lub w sytuacji pilnej, np. warunkującej rozpoznanie choroby 
i wdrożenie leczenia lub u pacjentów z zaostrzeniem choroby wyma-
gających modyfikacji terapii.

Należy znacznie ograniczyć narażenie pacjentów i personelu na za-
każenie i wykonywać badanie w pracowniach spełniających warunki 
izolacji, ogólnej dezynfekcji, wietrzenia pomieszczenia, dezynfekcji 
aparatury. Personel musi mieć środki ochrony indywidualnej.

Obecnie wykonuje się spirometrię głównie w  szpitalach. Polskie 
Towarzystwo Chorób Płuc wydało „Praktyczne wskazówki co do wy-
konywania badań spirometrycznych w okresie pandemii COVID-19”; 
warto się z nimi zapoznać.

A.Sz.: Czy bezobjawowy przebieg zakażenia może przyczyniać 
się do rozwoju u pacjenta chorób układu oddechowego o charak-
terze przewlekłym?
R.J.: Pandemia COVID-19 rozpoczęła się w Chinach w grudniu 2019 r., 
pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce stwier-
dzono 4 marca 2020 r. i nadal nie bardzo można przewidzieć jej dal-
szy przebieg, a także odległe skutki zdrowotne. Koronawirus atakuje 
przede wszystkim płuca. Istnieje ryzyko zwłóknienia płuc w następ-
stwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Szczególnie dotyczy to chorych 
na COVID-19 o ciężkim przebiegu z wirusowym zapaleniem płuc ze 
zmianami wieloogniskowymi w  obrazie tomografii komputerowej, 
osób, u których dochodzi do progresji choroby i powstania zespołu 
ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), a także ludzi starych, palą-
cych papierosy lub przewlekle nadużywających alkohol. Nie ma istot-
nych danych na temat następstw zakażenia koronawirusem u  osób 
nieprezentujących objawów chorobowych.

A.Sz.: Jakie środki ostrożności, poza tymi standardowymi, szcze-
gólnie zalecane są osobom cierpiącym na choroby płuc?
R.J.: Zalecenia postępowania w okresie pandemii COVID-19 dla osób 
chorujących na przewlekłe choroby płuc są podobne jak dla ludzi 
starszych. Oprócz powszechnie obowiązujących, takich jak noszenie 
maseczki po wyjściu z domu, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz 
zachowanie dwumetrowego dystansu, osoby z chorobami układu od-
dechowego powinny dezynfekować powierzchnie, których dotykają, 
jak telefony (chusteczkami ze środkiem dezynfekującym), klamki itd., 
unikać dotykania ust, oczu, nosa, wietrzyć pomieszczenia. Wskazane 
jest też unikanie skupisk ludzkich. Dobrze jest zabezpieczyć się w leki 
stosowane przewlekle, aby uniknąć aptecznych kolejek.

A.Sz.: W środowiskach medycznych pojawiły się głosy, że chorzy 
na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy astmę powinni uni-
kać terapii steroidami wziewnymi. Skąd w ogóle wzięły się takie 
założenia oraz jak się do nich ustosunkować?

R.J.: Glikokortykosteroidy w  postaci wziewnej przyjmują prawie wszyscy chorzy na 
astmę oskrzelową oraz, w niektórych przypadkach, na przewlekłą obturacyjną choro-
bę płuc (POChP). Obecnie nie ma żadnych danych, aby terapia glikokortykosteroida-
mi w chorobach obturacyjnych zwiększała częstość występowania zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 lub wpływała negatywnie na przebieg infekcji. Zarówno międzynarodowe 
ustalenia GOLD dla POChP zalecają utrzymanie dotychczasowego leczenia, jak i reko-
mendacje GINA dla astmy oskrzelowej podkreślają ważność kontynuowania terapii 
wziewnej steroidami. Zaprzestanie stosowania steroidów u osób stale je przyjmujących 
powoduje stopniowe pogorszenie objawów klinicznych astmy.

A.Sz.: Czym różni się zapalenie płuc od wirusowego zapalenia płuc spowodowa-
nego infekcją COVID-19?
R.J.: Wirusowe zapalenie płuc wywołane przez SARS-CoV-2 cechuje się gwałtownym 
przebiegiem i  wysoką śmiertelnością w  przebiegu ostrej niewydolności oddecho-
wej. Na ogół wirusowe zapalenie płuc jest poprzedzone objawami grypopodobnymi: 
zmęczeniem, stanami podgorączkowymi lub gorączką, bólami mięśniowymi. Często 
pacjenci skarżą się na brak węchu i smaku, czego nie obserwuje się w przebiegu bak-
teryjnego zapalenia płuc. Pacjenci w typowym ciężkim przebiegu przyjmowani są do 
szpitala z podwyższoną ciepłotą ciała oraz suchym kaszlem. Po krótkim czasie pojawia 
się duszność, która nasila się gwałtownie i może wymagać wentylacji. Charakterystycz-
ne są skąpe objawy osłuchowe lub ich brak, mimo zaawansowanych zmian radiolo-
gicznych. W  badaniach laboratoryjnych obserwuje się limfopenię, wysokie stężenie 
LDH, D-dimeru. Stwierdzono, że w ciężkim przebiegu COVID-19 dochodzi do nasilonej 
krzepliwości krwi, co może spowodować dodatkowo zatorowość płucną. W typowych 
bakteryjnych zapaleniach płuc także jest ostry początek: gorączka, dreszcze, kaszel 
z  odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, natomiast występują liczne objawy osłuchowe 
nad płucami. Na ogół dochodzi do poprawy stanu zdrowia po 3-4 dniach, może jednak 
pomimo leczenia dojść do progresji zapalenia płuc, co spowodowane może być m.in. 
opornością na zastosowany antybiotyk.

A.Sz.: Jak wybuch pandemii wpłynął na liczbę zgłaszanych zachorowań natury 
pulmonologicznej? Czy zauważalna jest zwiększona wykrywalność chorób?
R.J.: Sytuacja na Dolnym Śląsku jest różna. Do przychodni chorób płuc zgłasza się więcej pa-
cjentów, niekoniecznie z powodu schorzeń wymagających postępowania specjalistyczne-
go, ale dlatego, że wiele przychodni POZ pracuje zdalnie. Obserwuje się zmniejszoną liczbę 
pacjentów zgłaszających się na oddziały pulmonologiczne w celu diagnostyki.

A.Sz.: Obecnie pulmonolodzy, tuż obok specjalistów chorób zakaźnych, zajmują 
szczególne miejsce w walce z pandemią. W jakim stopniu wiedza na temat lecze-
nia chorych z  niewydolnością oddechową pomaga w  sprawowaniu opieki nad 
zakażonymi?
R.J.: Jednym z największych zagrożeń w trakcie infekcji wirusem SARS-CoV-2 jest za-
palenie płuc i  rozwijająca się niewydolność oddechowa. Obserwacje pochodzące ze 
szpitala we Włoszech dotyczące metod leczenia, jakie stosowano u chorych z niewy-
dolnością oddechową wykazały, że prawie wszyscy chorzy wymagali wspomagania 
wentylacji, gównie inwazyjnej, którą prowadzą lekarze anestezjolodzy, w  mniejszym 
stopniu nieinwazyjnej wentylacji lub tlenoterapii. Te ostatnie prowadza pulmonolodzy. 
U części chorych wystarczające jest stosowanie tlenoterapii biernej, która polega na od-
dychaniu powietrzem ze zwiększoną zawartością tlenu. Do podawania tlenu stosuje się 
cewniki donosowe i różnego typu maski. Lekarze pulmonolodzy monitorują chorego 
m.in. pulsoksymetrią przezskórną dla oceny prawidłowego utlenowania krwi. Według 
obserwacji chińskich nieinwazyjna wentylacja nie jest metodą z  wyboru w  leczeniu 
niewydolności oddechowej w przebiegu COVID-19. Może ją prowadzić tylko doświad-
czony lekarz, który w razie pogorszenia stanu chorego ma możność w krótkim czasie 
zorganizować szybką intubację i wentylację mechaniczną.

A.Sz.: W obecnej sytuacji epidemiologicznej wiedzę dotyczącą sposobów lecze-
nia niewydolności oddechowej powinni posiadać wszyscy lekarze, ponieważ ko-
nieczność opieki nad pacjentem chorym na COVID-19 może spocząć na każdym, 
bez względu na specjalizację. Jaka w związku z tym przyszłość, według Pani Pro-
fesor, może czekać pulmonologię?
R.J.: Sytuacja rozwija się i zmienia dynamicznie. W Jeleniej Górze przekształcono od-
dział pulmonologiczny na oddział poświęcony wyłącznie pacjentom ze zdiagnozowa-
nym koronawirusem (tzw. covidowy), we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Chorób 
Płuc oddziały pulmonologiczne także zmieniono na covidowe. W związku z  tym pa-
cjenci wymagający diagnostyki i leczenia będą przyjmowani przez pozostałe oddziały 
pulmonologiczne na Dolnym Śląsku.

Nadal nie wiemy, jakie będą odległe następstwa zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 
Prawdopodobnie zwiększy się liczba chorych ze zwłóknieniem płuc i przewlekłą nie-
wydolnością oddechową; być może i innymi powikłaniami płucnymi. Niewykluczone, 
że będziemy musieli położyć nacisk na organizację większej liczby pododdziałów szpi-
talnych zajmujących się leczeniem niewydolności oddechowej i  szkolenie personelu 
medycznego pracującego w tych ośrodkach. 
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Rozmawia  
Robert Migdał

Robert Migdał: Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że 
jelita to najpotężniejszy organ w naszym układzie odpor-
nościowym.
Prof. dr hab. Leszek Paradowski: W jelicie cienkim jest najwię-
cej komórek, które stoją na straży naszego układu odporności 
– nie we krwi, nie w szpiku, ale właśnie w jelicie cienkim. To jest 
też droga transportowa pokarmu, ale przede wszystkim jest to 
miejsce trawienia i  wchłaniania produktów spożywczych. Za-
czyna się w jamie ustnej, a kończy sformowaniem i wydaleniem 
kału – te resztki, które zostają z przemiany materii, z trawienia, 
złuszczony nabłonek jelitowy i  flora bakteryjna są usuwane 
z  organizmu. W  przewodzie pokarmowym zlokalizowana jest 
potężna ilość bakterii – najmniej jest ich w żołądku – na jeden 
gram treści żołądkowej przypada od 10 do tysiąca komórek. Ale 
jak już weźmiemy jelito grube, gdzie jest ich najwięcej, to te licz-
by są ogromne. Masa treści w jelicie grubym to około 1200 gra-
mów do dwóch kilogramów. I w tej masie średnio 1,5 kilograma 
to przede wszystkim bakterie. Jeżeli byśmy odparowali wodę, to 
na gram suchej masy stolca tych bakterii byłoby 10 do potęgi 9, 
a nawet do 12. Operujemy więc liczbami w miliardach, a nawet 
bilionach bakterii w jednym gramie suchej masy stolca. To jest 
bardzo zróżnicowany świat – tych bakterii w jelicie grubym jest 
od 500 do tysiąca gatunków. To nie dlatego, że nie potrafimy 
ich policzyć. Po prostu to się indywidualnie rozkłada u różnych 
ludzi. Na dodatek, gdybyśmy poddali badaniom genetycznym 

bakterie jelitowe, to liczba genów byłaby 150 razy większa niż 
liczba genów w  organizmie jednego człowieka – świadczy to 
o tym, jak potężna jest to liczba mikroorganizmów. Dlatego za-
częto bardziej interesować się ich rolą.

R.M.: W XXI wieku mówimy wyraźnie o osi jelita-mózg lub 
odwrotnie: mózg-jelita.
L.P.: Bakterie jelitowe produkują szereg substancji, hormo-
nów, mediatorów, które są przekazywane do centralnego 
układu nerwowego. Ale ten centralny układ nerwowy nie po-
zbawił się wpływu na funkcjonowanie przewodu pokarmo-
wego: z mózgu wychodzi nerw błędny – to jest jedyny nerw 
z nerwów czaszkowych, który dociera do narządów, do trzewi, 
do żołądka, do jelita. Tu zachodzi taka regulacja w dwie strony. 
Kiedyś mówiliśmy o barierze krew-mózg: niewiele substancji 
przenika z krwi do mózgu, bo jest bariera, dzięki której mózg 
się broni. Okazuje się, że i owszem, broni się przed wieloma 
substancjami zewnętrznymi, tzw. ksenobiotykami, przed wie-
loma lekami, ale nie chroni się – bo to by było nierozsądne – 
przed substancjami produkowanymi przez bakterie jelitowe. 
A te bakterie jelitowe spełniają szereg funkcji.

R.M.: Jakich?
L.P.: Wywierają wpływ immunologiczny, troficzny – czyli dba-
ją o  prawidłową odbudowę nabłonka, głównie jelitowego, 

Kiedy chorują jelita,  
choruje cały organizm
Jelita są cenne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego 
– mówi prof. dr hab. Leszek Paradowski, przez 20 lat kierownik Kate-
dry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, która obchodzi 50-lecie, 
były rektor wrocławskiej Akademii Medycznej, członek i były prezes 
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. 

Źródło grafiki: www. 
pixabay.com/photos/ 
belly-3186730/silviarita

Przez 20 lat kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii, 
która obchodzi 50-lecie, były rektor wrocławskiej Akademii Medycz-
nej, członek i były prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
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i  mają też pewne działanie metaboliczne – polega ono na 
tym, że bakterie jelitowe dokonują trawienia niestrawial-
nych normalnie składników pokarmowych, takich jak np. 
błonnik. Bo błonnik jest kiepsko trawiony, a bakterie go roz-
kładają i zyskujemy dzięki temu metabolity, które są bardzo 
korzystne dla organizmu ludzkiego. 

R.M.: Jelita, poprzez oddziaływanie na nasz mózg, mają 
potężny wpływ na to, jak się zachowujemy?
L.P.: Dzisiaj to nie są już hipotezy. Jest coraz więcej dowodów 
na to, że skład flory bakteryjnej wpływa na nasze codzien-
ne zachowanie, na nasz nastrój, na nasze relacje rodzinne, 
na nasze relacje z  kolegami w  pracy, na relacje generalnie 
społeczne, na jakość snu – na to, co byśmy określili dobro-
stanem człowieka jako jednostki. Zaburzenia w składzie tej 
flory mogą wyzwalać np. objawy depresji, szczególnie, jeśli 
trwają długo. Ma też wpływ na seks – na wszystkie sfery życia 
człowieka, gdzie jest zaangażowana psychika. Pojawiają się 
też doniesienia, że niektóre choroby – takie jak choroba Par-
kinsona, choroba Alzheimera mogą być indukowane niepra-
widłowym składem flory bakteryjnej. W przypadku choroby 
Parkinsona to jest pewne – wiemy dzisiaj, że zanim dojdzie 
do ubytków w aktywności fizycznej, ruchliwości człowieka, 
to 15 lat wcześniej pojawiają się zaparcia, a więc taka sytu-
acja, która nie sprzyja prawidłowemu wzrostowi, rozwojowi 
flory bakteryjnej. 

R.M.: A jeśli chodzi o chorobę Alzheimera?
L.P.: W tym przypadku dochodzi do gromadzenia w central-
nym układzie nerwowym, w mózgu, białka tau. I niewyklu-
czone jest, że nieprawidłowy skład flory bakteryjnej w  jeli-
tach prowadzi do zmian o charakterze zapalnym w mózgu 
i  do odkładania się w  miejsce prawidłowych komórek ner-
wowych tego białka, które wypycha prawidłowe komórki 
i dochodzi do rozpadu osobowości.

R.M.: Jak możemy zadbać o nasze jelita, żeby „dobrze się 
czuły”, żeby dobrze funkcjonowały?
L.P.: Flora bakteryjna rozwijała się u  człowieka setki, a  na-
wet tysiące lat. To jest przede wszystkim związane z  odży-
wianiem: najczęściej córka gotuje tak, jak gotowała mama, 
a mama jak babcia. I flora bakteryjna, jak ta kuchnia, kształ-
tuje się z pokolenia na pokolenie – ona się wykształca przede 
wszystkim w wyniku jedzenia. Rodzący się młody człowiek 
tę florę bakteryjną ma dość ubogą – i  ona ulega zróżnico-
waniu, wzbogacaniu, pojawia się coraz więcej gatunków 
bakterii w jelitach w miarę, jak to dziecko w tym środowisku 
wzrasta. Czyli jak dbać? Przede wszystkim racjonalnie się od-
żywiać – generalnie zaburzenia w składzie flory bakteryjnej 
powodujemy, spożywając dużo tłuszczów zwierzęcych i cu-
krów prostych. Jestem też przeciwnikiem jakichś drastycz-
nych zmian diety.

R.M.: A  tych jest mnóstwo. Nastała wręcz moda na die-
ty. Dieta wysokobiałkowa, inna – zaleca dużo tłuszczów 
zwierzęcych, kolejna – pozbycie się glutenu z jadłospisu.
L.P.: No właśnie, jest teraz moda na unikanie glutenu w die-
cie. Sprawa wzięła się z badania australijskiego lekarza, który 
przebadał grupę chorych na zespół jelita nadwrażliwego, 
tzw. IBS. Niestety okazało się, że jego badanie było niedokład-
ne – do czego sam się przyznał. Jednak przeciwnicy glutenu 
podchwycili je i rozpropagowali na całym świecie. Produkcja 
żywności bezglutenowej okazała się dochodowym bizne-

sem. Sam autor badania szybko postanowił je powtórzyć – 
zrobił to na dużo większej grupie, bardzo dokładnie i zgod-
nie ze wszystkimi regułami dotyczącymi badań klinicznych. 
Okazało się wtedy, że nie jest prawdą, iż dieta bezglutenowa 
pomaga w  zespole jelita nadwrażliwego. Zmieniając gwał-
townie dietę glutenową na dietę bezglutenową, przynosimy 
organizmowi więcej szkód niż pożytku. Dieta bezglutenowa 
jest konieczna w  określonych sytuacjach klinicznych – np. 
w celiakii – wtedy jest zakaz spożywania glutenu. Może wy-
stępować alergia na gluten – wtedy są przeciwwskazania do 
jego spożywania. Niestety popadliśmy w modę, wręcz ma-
nię, eliminowania glutenu z  diety, serwując swoim jelitom 
pieczywo z  różnego rodzaju spulchniaczami, które spoży-
wane przewlekle, mogą doprowadzić do innych zaburzeń 
organu składającego się z bilionów bakterii. 

R.M.: O ten mikrobiom, o którym Pan mówi, trzeba dbać.
L.P.: Po pierwsze zachęcam, żeby nie robić gwałtownych 
ruchów w  naszym menu, żeby spożywać dużo produktów, 
które trafiają na nasz stół w wyniku fermentacji: chodzi mi 
o m.in. jogurty, kefiry, twaróg, sery pleśniowe, kiszonki – ki-
szona kapusta, kiszone ogórki. Tam są tzw. zdrowe bakterie 
typu lactobacillus, które są często podawane w  probioty-
kach, jako uzupełnienie diety. Jeżeli będziemy spożywać te 
produkty pochodzenia naturalnego, w  wyniku naturalnej 
fermentacji, to probiotyki okażą się zbędne. Ja nie jestem 
przeciwnikiem stosowania probiotyków, ale dowody na ich 
bardzo korzystne działania nie są w 100 procentach pewne. 
Dobrych badań klinicznych jest niewiele, na niedużych gru-
pach pacjentów, w związku z tym byłbym ostrożny. Unikać 
też należy żywności wysoko przetworzonej – to też nie jest 
zdrowe dla naszych bakterii w jelitach. Należy wyrobić w so-
bie kulturę odżywiania się – nasze posiłki powinny być re-
gularnie spożywane i to w małych porcjach, bez pośpiechu, 
w miłej atmosferze. 

R.M.: Co szkodzi naszym jelitom? Jak o  nie zadbać, 
oprócz oczywiście odpowiedniej diety, oprócz tej kultu-
ry jedzenia, o której Pan wspomina?
L.P.: Duży wpływ na skład flory bakteryjnej ma też stres.

R.M.: Gdy się denerwujemy, to mówimy, że nas boli 
brzuch…
L.P.: Bo stres zmienia ukrwienie jelit. I odwrotnie: flora bak-
teryjna wpływa na to, jak my sobie ze stresem radzimy. 
Tych zależności, płynących z góry, z mózgu do jelit i w górę, 
w drugą stronę, jest jak widać, dużo. »

Jest coraz więcej dowodów na to, że skład 
flory bakteryjnej wpływa na nasze codzienne 
zachowanie, na nasz nastrój, na nasze relacje 
rodzinne, na nasze relacje z kolegami w pracy, 
na relacje generalnie społeczne, na jakość snu 
– na to, co byśmy określili dobrostanem czło-
wieka jako jednostki. 
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R.M.: Zażywane przez nas lekarstwa też mogą źle działać 
na jelita.
L.P.: To poważny problem – stosując niektóre leki, np. an-
tybiotyki, w sposób ostry ingerujemy w skład flory bakte-
ryjnej jelit. Jeśli jest to antybiotykoterapia krótka – nie jest 
to problem. Jednak często są wskazania, żeby powtarzać 
antybiotykoterapię kilka razy w roku lub jest prowadzona 
długo. Są takie schorzenia, w których eliminacja patogenu 
bakteryjnego odpowiedzialnego za daną chorobę trwa 
tygodniami, miesiącami. Na przykład gruźlica, zakażenie 
chlamydią, boreliozą – wtedy występuje ostra ingerencja 
w skład flory bakteryjnej. Oczywiście te bakterie nadal są, 
tylko zmieniają się proporcje między nimi. Zaczynają się 
pojawiać objawy, których do tej pory nie było. Przykła-
dem będzie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego 
–  zapalenie wywołanie przez bakterię Clostridium diffi-
cile. Ta bakteria normalnie występuje w  jelitach, ale do-
chodzi do zachwiania proporcji – ona zyskuje przewagę 
i mamy do czynienia z bardzo ostrą, na szczęście nieśmier-
telną chorobą, która wymaga podawania metronidazolu, 
leku o działaniu antybakteryjnym, albo antybiotyku w wa-
runkach szpitalnych – wankomycyny. Po takiej infekcji 
bakterią Clostridium difficile jelito dochodzi do równo-
wagi nieraz przez 6 miesięcy – tyle czasu potrzeba, żeby 
te bakterie znowu wróciły do normy. Bardzo częsta anty-
biotykoterapia promuje w jelicie grubym kancerogenezę. 
Niekorzystny wpływ na florę bakteryjną może mieć czę-
ste zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
i długotrwałe przyjmowanie inhibitorów pompy protono-
wej. Nie ma też logicznego uzasadnienia dla stosowania 
w zespole jelita nadwrażliwego 7 dni w miesiącu przez rok 
rifaksyminy – antybiotyku.

R.M.: Wydaje się to proste – jeśli ustalimy pewną równo-
wagę w  bakteriach jelitowych, to człowiek będzie po-
godny, szczęśliwy, będzie się dobrze czuł. Jeśli będzie 
miał tyle bakterii w jelitach, ile powinno być, i to w od-
powiednich proporcjach, to będzie dobrze spał, będzie 
miał udany seks.
L.P.: Ale to nie jest takie proste. Mówimy tu o  dobrostanie 
flory bakteryjnej. Ustalenie tej równowagi bakteryjnej jest 
o wiele trudniejsze niż trafienie szóstki w Lotto. W totolotku 
mamy 6 cyfr z 49, a tu trzeba dobrać ze sobą biliony bakterii. 
Trudno z takiej ilości wybrać odpowiednią kompozycję bak-
teryjną, żeby „człowiekowi zrobić dobrze”, żeby go uszczęśli-
wić. Opracowanie optymalnego stanu flory bakteryjnej dla 
każdego człowieka indywidualnie jest niemożliwe. I dlatego 
do leczenia niektórych kłopotów jelitowych została włączo-
na terapia przeszczepiania flory bakteryjnej.

R.M.: Na czym to polega?
L.P.: Pobiera się kał od zdrowych ludzi – dawca przechodzi 
bardzo rygorystyczne badania, bo nie można przenieść cho-
roby z  człowieka na człowieka – i  podaje się go choremu. 
Efekty są bardzo dobre w dwóch sytuacjach: w zespole jelita 
nadwrażliwego i we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. 
Ale próbuje się też tego przeszczepu w leczeniu otyłości – to 
wynika z obserwacji prowadzonych na myszach: skłonność 
do tycia u myszy można przenosić za pomocą przeszczepu 
flory bakteryjnej. Myszom szczupłym, smukłym, przeszcze-
pia się bakterie myszy otyłych i one zaczynają tyć. I tak samo 
jest na odwrót. Ale przenoszenie wyników badań przepro-
wadzonych na zwierzętach na ludzi powinno być ostrożne.

R.M.: Niektóre zmiany skórne są spowodowane proble-
mem, który narodził się w jelitach.
L.P.: Tak, np. choroba Duhringa, odmiana celiakii, gdzie ma-
nifestacja jest głównie skórna. Tak samo niektóre przypadki 
łuszczycy da się powiązać ze zmianą składu flory bakteryj-
nej, z nieprawidłowym odżywianiem. 

R.M.: Jakie są jeszcze często występujące choroby jelit?
L.P.: Na przykład wrzodziejące zapalenie jelita grubego (co-
litis ulcerosa) i druga – choroba Leśniowskiego-Crohna. Są to 
nieswoiste zapalenia jelit, w których pojawiają się dość czę-
sto objawy pozajelitowe: np. rumień guzowaty na nogach, 
a oprócz zmian na skórze zmiany stawowe, zmiany w oczach 
– co trzeci chory ma problemy nie tylko z jelitem, ale też obja-
wy pozajelitowe. To są dzisiaj choroby nieuleczalne, choroby 
bardzo ciężkie, które trwają całe lata – szczególnie choroba 
Leśniowskiego-Crohna, która może być przyczyną ciężkiego 
kalectwa, a dotyczy ludzi w wieku młodym, w wieku produk-
cyjnym: szczyt zachorowań jest między 20. a 30. rokiem życia. 

Jeżeli w  przypadku pierwszej choroby – colitis ulcerosa 
– usuniemy jelito grube, to pojawia się pytanie, to co wtedy 
z tą florą bakteryjną? Tracimy ją? Otóż po usunięciu jelita, ta 
choroba się kończy, a w ciągu pół roku jelito cienkie przej-
muje funkcje jelita grubego: stolec zaczyna być normalnie 
zagęszczony i prawdopodobnie część flory bakteryjnej, cha-
rakterystycznej dla jelita grubego, też zostaje odbudowana. 

Natomiast w  przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna 
postępowanie chirurgiczne jest inne – usuwamy najczęściej 
zmienione odcinki jelita. I  nawet jeśli usuniemy ten zmie-
niony chorobowo odcinek jelita, to nie ma gwarancji, że ta 
choroba nie pojawi się w  innym miejscu: w  jamie ustnej, 
w przełyku, w żołądku. Na dodatek skracanie jelita cienkie-
go w przypadku Leśniowskiego-Crohna jest katastrofą – bo 
jelito cienkie to jest miejsce, gdzie się wchłaniają pokarmy. 
Możemy toczyć przetworzoną żywność do żył, możemy po-
dawać specjalne odżywki, ale gdy to dociera do jelita grube-
go, nie ma substratów dla flory bakteryjnej, o którą chcemy 
dbać. Życie bez jelita cienkiego jest krótkie i kiepskiej jako-
ści. Chorób jelit jest oczywiście dużo więcej.

R.B.: Kiedy chorują jelita, choruje też cały organizm.
L.P.: To jest prawda. I  odwrotnie – kiedy mamy objawy ze 
strony przewodu pokarmowego, to może to być objaw cho-
roby innego organu – na przykład w przebiegu nadczynno-
ści tarczycy często występują biegunki. 

R.B.: Czyli Panie Profesorze: dbajmy o  jelita, bo one są 
bardzo cenne. 
L.P.: Są cenne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Czyli jak dbać? Przede wszystkim racjonalnie 
się odżywiać – generalnie zaburzenia w skła-
dzie flory bakteryjnej powodujemy, spoży-
wając dużo tłuszczów zwierzęcych i cukrów 
prostych. Jestem też przeciwnikiem jakichś 
drastycznych zmian diety.
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Z dr. n. med. Marcinem Czarneckim, asystentem z Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów 
Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawia Maciej Sas.

Nie taka borelioza straszna,  
jak ją w mediach malują

Choroby odkleszczowe stały się prawdziwym postrachem ostatnich lat. Czy napraw-
dę każdy kontakt z kleszczem oznacza zagrożenie życia? Skąd wziął się nagły wysyp 
przypadków boreliozy? I dlaczego kleszczowe zapalenie mózgu może być groźniejsze 
od tej choroby? O tym z dr. n. med. Marcinem Czarneckim, asystentem z Katedry Cho-
rób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawia Maciej Sas.

Maciej Sas: Sądząc po coraz liczniejszych donie-
sieniach prasowych, to każda wycieczka do lasu 
czy na łąkę oznacza nieodpowiedzialność zdecy-
dowanie większą, niż wybranie się na front wojen-
ny. Bo przecież w lesie czekają „straszne kleszcze, 
które mogą nas zabić”. Nafaszerowani takim prze-
konaniem ludzie trafiają do lekarza, nie kryjąc 
przy tym paniki. 
Dr n. med. Marcin Czarnecki: To prawda – taka pani-
ka jest, niestety, podtrzymywana przez media. Od kilku 
lat mamy do czynienia z modą na straszenie ludzi klesz-
czami i chorobami odkleszczowymi. Chociaż muszę od 
razu dodać, że od pewnego czasu obserwuję inny trend 
(może jest to spowodowane COVID-em i  tym, że w tej 
chwili oczy mediów są zwrócone w inną stronę?): klesz-
cze stały się obecnie nieco mniej popularne. 

M.S.: Chorób odkleszczowych jest sporo – to wie każ-
dy lekarz. Natomiast na plan pierwszy wysuwają się 
dwie: borelioza i  odkleszczowe zapalenie mózgu. 
Pańskim zdaniem zagrożenie którą chorobą jest po-
ważniejsze?

M.Cz.: W mojej ocenie większym zagrożeniem dla zdro-
wia jest odkleszczowe zapalenie mózgu, ponieważ jest 
to choroba wirusowa, na którą niestety nie mamy leków. 
Zachorowań na KZM jest zdecydowanie mniej niż na 
boreliozę; średnio w Polsce raportowanych jest rocznie 
12–13 tysięcy nowych przypadków boreliozy, druga 
z chorób zbiera mniejsze żniwo – mamy potwierdzanych 
kilkaset zachorowań na rok. Sądzę, że liczba zgłaszanych 
każdego roku przypadków boreliozy może być trochę 
„przeszacowana”, co wynika z  pewnych pułapek syste-
mu raportowania nowych zakażeń. Zdarzyć się może 
bowiem, że do lekarza zgłosi się pacjent po usunięciu 
kleszcza, w  obawie przed zachorowaniem na borelio-
zę. Wizyta automatycznie jest traktowana jako porada 
w związku z zachorowaniem na boreliozę i przydzielany 
jest kod wg ICD-10: A69.2. Stąd, przynajmniej częścio-
wo, może się brać jej nadrozpoznawalność. 

Natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mó-
zgu, jak sądzę, możemy podejrzewać, że skala problemu 
jest niedoszacowana. Dlaczego tak uważam? Proszę so-
bie wyobrazić taką sytuację: do szpitala został przyjęty 
pacjent z podejrzeniem zapalenia mózgu bądź zapale-
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nia opon mózgowo-rdzeniowych. W  toku diagnostyki 
wykonano punkcję lędźwiową i  na podstawie wyniku 
badania płynu mózgowo-rdzeniowego lekarz postawił 
rozpoznanie limfocytarnego zapalenia opon mózgo-
wo-rdzeniowych. Czynnikiem etiologicznym mogą być 
tu zarówno krętki, jak i wirusy. Wykonanie badań sero-
logicznych w  kierunku boreliozy nie nastręczało pro-
blemów. Natomiast całkiem do niedawna diagnostyka 
różnicowa wirusowych zapaleń opon rdzeniowo-mó-
zgowych była trudna w sensie organizacyjnym. Dopiero 
od niedawna dostęp do takiej diagnostyki uległ znacz-
nej poprawie. Dwa, trzy lata temu materiał pobrany od 
pacjenta – krew bądź płyn mózgowo-rdzeniowy, moż-
na było wysyłać jedynie do kilku laboratoriów w kraju. 
Jestem przekonany, że wiele z oddziałów (neurologicz-
nych czy zakaźnych), na które mógł trafić taki pacjent, 
nie posiadało możliwości szybkiej diagnostyki w  kie-
runku KZM. Wreszcie, nawet gdy lekarz dostawał wynik 
potwierdzający, że ma pacjenta z kleszczowym zapale-
niem mózgu, to i  tak nie dysponował leczeniem przy-
czynowym. Trudności z dostępem do diagnostyki i brak 
leczenia celowanego z pewnością osłabiały motywację 
do ustalenia diagnozy/potwierdzenia KZM. 

M.S.: Zostawało więc jedynie leczenie objawowe?
M.Cz.: Tak, często niezależne od tego, jaki wirus wywo-
łał chorobę. Ponieważ limfocytarne zapalenie opon i za-
palenie mózgu mogą być powodowane między innymi 
przez wirusy z grupy Herpes, w zasadzie standardowo 
podawano acyklowir. Podsumowując, wyglądało to 
tak: u chorego wykonywano punkcję lędźwiową. Jeżeli 
wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego wskazy-
wał na limfocytarne zapalenie opon m.r. bez dokładne-
go ustalenia wirusowego czynnika etiologicznego (bo 
i  tak nie ma leczenia celowanego), chory był leczony 
między innymi acyklowirem – lekiem dostępnym na 
oddziale od ręki i to – dodajmy – lekiem w miarę bez-
piecznym. Poza tym na wyniki badań w kierunku KZM 
trzeba było długo czekać. 

M.S.: ...a stan pacjenta się pogarszał.
M.Cz.: Czasami lekarz dostał wynik badania w kierun-
ku KZM-u, kiedy pacjent już dawno opuścił szpital, bo 
jego stan na tyle się poprawił, że możliwy był wypis do 
domu. Wszystko to sprawiało, że diagnostyka nie była 
właściwie prowadzona, a  tym samym przypadki KZM 
nie były potwierdzane i  raportowane. A  tymczasem 
w Europie, w tym także u wszystkich naszych sąsiadów, 
obserwujemy stały, niepokojący wzrost takich właśnie 
zachorowań. Dlaczego bardziej obawiam się KZM niż 
boreliozy? Ponieważ niestety liczba zgonów z powodu 
KZM jest większa niż w przypadku boreliozy. Z powo-
du tej ostatniej, którą ludzie są tak bardzo straszeni, 
dotychczas na całym świecie potwierdzono zgon jedy-
nie 8 osób. Wszystkie zejścia śmiertelne miały miejsce 
w  Stanach Zjednoczonych. W  Polsce, jak dotychczas, 
nikt nie zmarł na boreliozę! Ponadto choremu na bo-

reliozę jestem w  stanie skutecznie pomóc, zapisując 
antybiotyki na 2-3 tygodnie. W  przypadku KZM-u  nie 
mam do zaoferowania celowanego leczenia, a choroba 
może przebiegać ciężko. 

M.S.: Czyli przy kleszczowym zapaleniu mózgu nie 
dysponujemy lekarstwem, ale mamy sprawdzoną 
szczepionkę, w przypadku boreliozy jest odwrotnie. 
W  przypadku zapalenia mózgu liczba przypadków 
jest niedoszacowana, a  w  przypadku boreliozy – 
przeszacowana?
M.Cz.: Tak właśnie moim zdaniem jest. 

M.S.: A z czego to wynika? Spotkałem takich pacjen-
tów, którzy byli leczeni na boreliozę przez kilka mie-
sięcy ostrymi antybiotykami, a na końcu, kiedy trafili 
do zakaźnika, okazywało się, że taki człowiek w ogó-
le nigdy nie miał boreliozy!
M.Cz.: Istotnie, mamy do czynienia z takimi przypadka-
mi. To kilkumiesięczne leczenie antybiotykami, o którym 
pan wspomniał, wynika z zaleceń ILADS (czyli Między-
narodowego Towarzystwa ds. Boreliozy i  Chorób z  Nią 
Powiązanych – przyp. red), które ogłosiło się towarzy-
stwem naukowym, choć jest to kwestionowane. ILADS 
proponuje swoje alternatywne zalecenia, które nie 
pokrywają się z uznawanymi przez przeważającą więk-
szość klinicystów wytycznymi towarzystw naukowych 
lekarzy chorób zakaźnych.

Poza tym, straszenie ludzi „nieuleczalną” boreliozą, 
proponowanie kosztownej diagnostyki i długotrwałego, 
choć absolutnie nieuzasadnionego leczenia może być 
dla różnych pseudospecjalistów bardzo zyskowne. Ktoś 
kiedyś bardzo fajnie napisał (chyba to był niemiecki „der 
Spiegel”), że współczesna medycyna nie jest sztuką po-
magania ludziom, ale raczej sztuką zarabiania pieniędzy 
na lęku ludzi przed chorobą. Nie ma prostszego sposobu 
na zarobienie dobrej kasy, niż wywołanie poczucia zagro-
żenia w ludziach, wmówienie komuś, że może mieć pe-
wien problem, a jednocześnie zaoferowanie mu sposobu 
„wyleczenia” i rozwiązania go. Celem staje się nie dobro 
pacjenta, a kasa i niestety czasami postępują tak podający 
się za „specjalistów od leczenia boreliozy” lekarze. 

M.S.: Nie jestem lekarzem, ale podejrzewam, że taka 
długotrwała, agresywna antybiotykoterapia może 
być co najmniej równie ryzykowna jak narażenie się 
na boreliozę?
M.Cz.: Zdecydowanie tak, bo trzeba pamiętać o  tym, 
że podstawowym przeciwwskazaniem do wdrażania 
jakiegokolwiek leczenia jest brak wskazań. Jeśli więc 
podajemy pacjentowi antybiotyk, nie mając wyraźne-
go uzasadnienia do jego zastosowania, to pacjent nie 
uzyska z tego żadnej korzyści, a tylko zostanie narażo-
ny na działania niepożądane – takie na przykład, jak 
choćby wyniszczenie jelitowej flory bakteryjnej, która 
ma ogromne znaczenie dla zdrowia czy też toksyczne 
uszkodzenie wątroby.

NIE TYLKO COVID-19
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Bardzo ważny jest także inny problem – gdy za diagno-
stykę boreliozy zabiera się chociażby lekarz rodzinny czy 
innej specjalizacji, to niestety zdarzają się błędy. Podsta-
wowym jest nieuzasadnione zlecanie badań w  kierun-
ku boreliozy – bez żadnych wskazań. Trzeba pamiętać 
o tym, że przeciwciała przeciw Borrelii występują także 
u osób zdrowych – w populacji europejskiej dotyczy to 
5-15% osób.

 
M.S.: To oznacza, że ci ludzie mieli kontakt z  klesz-
czem. Coś poza tym?
M.C.: Nie, takie przeciwciała świadczą wyłącznie o tym, 
że układ immunologiczny miał kontakt z krętkiem Bor-
relia. Ale wcale nie dowodzą, że krętek nadal jest obecny 
w organizmie. Dlatego bez sensu jest zlecanie takich ba-
dań osobom, które zgłosiły się całkowicie bez objawów. 
Trzeba też pamiętać o  tym, że badania serologiczne 
mają swoje ograniczenia. Szczególnie badanie przeciw-
ciał w klasie IgM, które są wczesnymi przeciwciałami (są 
to duże cząstki, słabo dopasowane do antygenu), często 
dają wyniki fałszywie pozytywne. Nawet testy Western 
Blot w 10-20% przypadków mogą dać tu wynik fałszywie 
dodatni. Dlatego też szczególnie do tych wyników pod-
chodzimy bardzo ostrożnie. Bezsensowne jest wreszcie 
zlecanie w  pierwszej kolejności badań serologicznych 
u chorych, którzy prezentują objawy sugerujące całkiem 
inne niż borelioza rozpoznanie.

M.S.: Mamy więc taki wielki worek z napisem „bore-
lioza”, w którym lądują wszelkie dolegliwości?
M.Cz.: Tak się niestety dzieje, a przyczyn upatruję w pew-
nym niechlujstwie diagnostycznym. Pokażę to na przy-
kładzie: przychodzi pacjent i mówi lekarzowi, że bolą go 
nogi. Zadaniem lekarza jest dokładne zebranie wywia-
du, ustalenie, co chorego tak naprawdę boli, dopytanie 
o  charakter bólu, czas trwania, okoliczności, w  jakich 
ból się pojawia. Niestety, wywiad jest pomijany i  górę 
bierze fatalne skrótowe rozumowanie: „A to skoro bolą 
pana nogi, to zróbmy badanie na boreliozę”. W efekcie 
okazuje się, że pacjent ma wynik dodatni – tak jak 5-15% 
zdrowych ludzi. I znowu lekarz, widząc pacjenta na krót-
kiej, 5–minutowej wizycie mówi: „Bolą pana nogi. Mam 
tutaj test ELISA dodatni, choruje więc pan na boreliozę. 
W  związku z  tym leczymy!”. Tymczasem jeżeli ktoś już 
zleca diagnostykę serologiczną, powinien wiedzieć, że 
należy wykonać jeszcze test WESTERN BLOT. Tylko wte-
dy bowiem, gdy oba testy dadzą wynik dodatni, wynik 
badania serologicznego można uznać za pozytywny. 

Ponadto chory słyszy: „Jak skończy pan leczenie, to 
niech pan przyjdzie. Sprawdzimy pana dolegliwości 
i zrobimy badania kontrolne”. I mamy kolejny błąd – po 
leczeniu robione są ponownie badania serologiczne, 
których wynik może przecież być dodatni. Tymczasem 
wyraźnie w podręcznikach i wytycznych jest napisane: 
„Nie używaj testów serologicznych do oceny skuteczno-
ści leczenia, bo jeżeli pacjent miał kontakt z tą bakterią 
i pojawiły się przeciwciała, to te przeciwciała u niego nie 

znikną. Przeciwciała w klasie IgG pacjent może mieć do 
końca życia, a  w  klasie IgM kilkanaście lat”. Niedawno 
miałem taki właśnie przypadek – pacjent trafił do leka-
rza z rumieniem wędrującym. Otrzymał prawidłowe le-
czenie, rumień zniknął, ale wychodząc od lekarza, dostał 
zalecenie: „Jak pan skończy brać ten antybiotyk, to po 
trzech miesiącach niech pan zrobi badanie przeciwciał”. 
A przecież jest to z medycznego punktu widzenia postę-
powanie zupełnie pozbawione sensu! 

M.S.: Bo bez badania też może Pan stwierdzić, że 
przeciwciała nadal będą w organizmie leczonego…
M.Cz.: Może też okazać się, że nie wykryjemy przeciw-
ciał po leczeniu. Szybkie postawienie właściwej diagno-
zy i podanie antybiotyku oraz eliminacja bakterii mogą 
spowodować, że stymulacja układu immunologicznego 
będzie zbyt krótka i  przeciwciała nie zdążą powstać. 
W tym przypadku ujemny wynik wcale nie wyklucza, że 
pacjent nie miał rumienia wędrującego. Dodatni zaś wy-
nik w klasie IgM i IgG, jak mówiłem wcześniej, nie powi-
nien zadziwiać – on jedynie potwierdza, że pacjent był 
zakażony. Takie sprawdzanie obecności przeciwciał po 
antybiotykoterapii z powodu boreliozy często porównu-
ję do sytuacji, w której chirurg po usunięciu pęcherzyka 
żółciowego kazałby przychodzić pacjentowi co trzy mie-
siące, żeby sprawdzić, czy chory ma bliznę. Tak jakby jej 
„odkrycie” było czymś niespodziewanym i dowodziło, że 
chory nadal ma zapalenie pęcherzyka żółciowego.

M.S.: Widzę pewne proste rozwiązanie tych sytuacji, 
w  których borelioza jest fałszywie wykrywana i  le-
czona: może w  wątpliwych przypadkach warto od 
razu pacjenta odsyłać do poradni chorób zakaźnych?
M.Cz.: Jeśli lekarz nie jest pewien, to oczywiście tak 
powinien zrobić. Z  drugiej zaś strony, wysyłanie oczy-
wistych przypadków – czyli na przykład chorego po 
skutecznym leczeniu rumienia wędrującego do porad-
ni chorób zakaźnych zupełnie mija się z  celem. Jest to 
marnotrawstwo pieniędzy publicznych i czasu pacjenta. 
Tacy pacjenci konsultowani w ramach porad finansowa-
nych przez NFZ niepotrzebnie generują kolejki i koszty. 
Tymczasem przekaz dla kolegów lekarzy jest prosty: „Nie 
kontroluj przeciwciał po leczeniu np. rumienia wędrują-
cego, bo to nie ma sensu! I nie wysyłaj pacjenta z dodat-
nim wynikiem takiego badania do poradni, o ile nie ma 
żadnych objawów, bo albo chory niepotrzebnie zajmie 
miejsce w kolejce do specjalisty na NFZ, albo straci pie-
niądze (150-200 zł) w gabinecie prywatnym!”. Poza tym 
badania serologiczne też nie są tanie.

M.S.: Bardzo ciekawy wątek poruszył Pan przed 
chwilą – przez nadmiar tych badań, przez nadwykry-
walność, system i my tracimy bardzo dużo pieniędzy.
M.Cz.: Pieniędzy, ale też czasu i energii. Mało tego – czę-
sto taki przerażony pacjent, szukając informacji, sięga 
po zupełnie niestandardowe sposoby diagnostyki, czyli 
na przykład po testy LTT, które w Polsce nie są uznanym 
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standardem w diagnostyce boreliozy. W Niemczech na 
przykład są akceptowane, ale nie mają żadnej przewagi 
nad klasycznymi testami serologicznymi. Jest też meto-
da KKI, czyli wykrywanie przeciwciał po ich uwolnieniu 
z kompleksów immunologicznych. To metoda niezwali-
dowana i dlatego niezalecana, nieuznawana.

Nie wspominając już o  biorezonansie! Są gabinety, 
które oferuję „diagnozę i leczenie” osób chorych na bo-
reliozę za pomocą biorezonansu. Proszę sobie wyobra-
zić, że niektórzy pacjenci bezkrytycznie dają wiarę tym 
metodom. Pamiętam chorą, która z powodu całkowicie 
niespecyficznych dla boreliozy dolegliwości poddała się 
badaniu biorezonansem i  tak właśnie „rozpoznano” jej 
boreliozę. Przez wiele miesięcy była leczona koktajlami 
antybiotyków. Kilka miesięcy po zakończeniu tego „le-
czenia” miała pecha, bo ponownie ukuł ją kleszcz. Cho-
ciaż nie podawała żadnych dolegliwości, po raz kolejny 
zgłosiła się do tego samego gabinetu z biorezonansem, 
który „potwierdził” ponowne zakażenie Borrelia. Powtór-
nie chorej zapisano kilka antybiotyków jednocześnie, co 
tym razem po miesiącu zakończyło się ciężkim ostrym 
toksycznym zapaleniem wątroby. Udało się opanować 
uszkodzenie wątroby i chora na szczęście wyzdrowiała. 
Badania serologiczne wykazały jednak, że na boreliozę 
nigdy nie chorowała – były ujemne. Niestety, pod re-
ceptami podpisywał się przecież lekarz...! Można powie-
dzieć, że wartość diagnostyczna takiego biorezonansu 
jest porównywalna do wartości, jaką przedstawia krysz-
tałowa kula. Swoją drogą to pewien fenomen: mamy XXI 
wiek, społeczeństwo, jak można oczekiwać, powinno 
być w  miarę chociaż wyedukowane. Każdy spotkał się 
przecież w szkole z podstawami biologii, fizyki i chemii, 
więc powinien mieć jakieś pojęcie o ogólnych zasadach 
funkcjonowania wszechświata, o ogólnych choćby zary-
sach biologii. A tymczasem ludzie wierzą w biorezonans. 
Taki stan wiedzy i świadomości jest druzgocący. 

M.S.: Proszę powiedzieć jeszcze, jak wiele kleszczy 
w  ogóle może nam „sprzedać” takiego wrednego 
krętka?
M.Cz.: Ryzyko przeniesienia zakażenia krętkiem Borrelii 
z kleszcza na człowieka w krajach europejskich jest sza-
cowane na około 4%, czyli 4 osoby na 100 ukłutych przez 
kleszcza mogą zachorować. Oczywiście ryzyko jest tym 
mniejsze, im szybciej kleszcza usuniemy, ponieważ krętek 
Borrelia przebywa w jego jelicie. Żeby doszło do zakaże-
nia, kleszcz musi wstrzyknąć bakterię wraz ze śliną, krętek 
musi więc najpierw przedostać się z jelita stawonoga do 
ślinianek, tam się namnożyć, zmienić antygeny na swo-
jej powierzchni. To zajmuje około 24 godzin, w związku 
z tym usunięcie kleszcza w tym czasie właściwie eliminuje 
ryzyko przeniesienia zakażenia Borrelią.

Przy okazji dodajmy, że ryzyko przeniesienia kleszczo-
wego zapalenia mózgu jest, szczęśliwie dla nas, jeszcze 
mniejsze. Warto jednak pamiętać o czymś innym: bore-
liozą może nas zakazić postać dorosła kleszcza i nimfa, 

ale nie larwa, czyli postać najmłodsza, która wykluwa 
się z  jaja i dopiero szuka sobie żywiciela. Bakterie Bor-
relia nie są przekazywane transowarialnie, a  więc jaja 
kleszczy nie są zakażane krętkiem. Larwa, która wykluła 
się z jaja i jeszcze nie żerowała, nie stanowi zagrożenia. 
Zakaża się ona krętkiem dopiero podczas pierwszego 
w cyklu życiowym kleszcza żerowania i kolejna postać, 
czyli nimfa może nam to zakażenie przekazać. Tymcza-
sem w  przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wi-
rus znajduje się już w  jajach kleszcza, więc larwa, czyli 
ta najdrobniejsza postać, którą ciężko zauważyć, jest 
już zainfekowana wirusem. Ponadto patogen przeby-
wa w śliniankach stawonoga. Nie ma więc znaczenia, że 
kleszcza usuniemy wcześnie – nasza szybka reakcja nie 
zmniejszy ryzyka zakażenia. 

Należy podkreślić także, że niskie ryzyko przeniesienia 
zakażenia Borrelia absolutnie nie uzasadnia stosowania 
profilaktyki antybiotykowej po ukłuciu przez kleszcza. 
Nie ma sensu podawania pacjentowi antybiotyków tyl-
ko dlatego, że ukłuł go kleszcz! Skoro wiemy, że tak na-
prawdę tylko 4 osoby spośród 100 ukłutych przez klesz-
cza zachorują, a zdecydowalibyśmy się na profilaktyczne 
podawanie antybiotyków wszystkim, to prosty rachunek 
pokazuje nam, że 96 osób będzie przyjmowało antybio-
tyk całkowicie bezzasadnie. Natomiast nawet gdy ktoś 
zachoruje, to zawsze zdążymy wkroczyć ze skutecznym 
leczeniem i wyleczyć chorego.

M.S.: A co Pan sądzi o wcale nierzadkich zaleceniach, 
by badać kleszcza na obecność krętków Borrelii?
M.Cz.: Takie badanie kleszcza nie ma żadnego uzasad-
nienia merytorycznego. Na podstawie wyniku badania 
kleszcza lekarz nie może podejmować jakichkolwiek 
decyzji terapeutycznych. Po pierwsze dlatego, że ryzyko 
transmisji zakażenia jest bardzo niskie. Cóż z tego więc, 
że mam dowód na to, że kleszcz był zakażony, skoro na-
dal nie wiemy, czy on rzeczywiście to zakażenie przeka-
zał? Kolejna sprawa: gatunków Borrelia jest ponad 20, 
spośród których chorobotwórczych dla człowieka jest 
tylko kilka. Niektóre z metod diagnostycznych służących 
do wykonywania takich badań kleszczy nie pozwalają 
stwierdzić, którym gatunkiem krętka stawonóg był za-
każony. 

M.S.: Wątpliwości każdy może mieć. Niby wszyscy 
wiedzą o tym, co Pan mówił, ale – jak słyszę – bywa 
z tym różnie… Może więc przypomni Pan, gdzie zna-
leźć wiedzę niezbędną do rozpoznania boreliozy?
M.Cz.: Zawsze warto sięgnąć do podręcznika: „Choroby 
wewnętrzne” pod redakcją prof. A. Szczeklika, rozdział 
„Choroby zakaźne”, podrozdział „Choroby odkleszczo-
we” oraz do wytycznych PTEiLChZ (czyli Polskiego Towa-
rzystwa Epidemiologów i  Lekarzy Chorób Zakaźnych). 
Tam znajdziemy wszelkie informacje niezbędne do po-
stawienia właściwej diagnozy. 
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Tekst Milena Delijewska
Z posiedzenia  
Komisji Stomatologicznej DRL

29 września 2020 r. w  ramach posiedzenia Komisji Stomatologicznej DRL Wydział Postępowań 
Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta przeprowadził dla naszych członków szkolenie 
online pt. „Prawa pacjenta w dobie COVID-19”. Omówiona została rola i zadania Rzecznika Praw 
Pacjenta (dalej jako „RPP”) w systemie ochrony zdrowia, zaprezentowano katalog praw pacjenta 
z uwzględnieniem dopuszczalnych ograniczeń w ogłoszonym stanie epidemii SARS-CoV-2, a tak-
że przeanalizowano najczęstsze sygnały zgłaszane na infolinię RPP oraz przykłady stwierdzanych 
naruszeń praw pacjentów. 

Pandemia koronawirusa postawiła nas wszystkich w  zu-
pełnie nowej sytuacji. Konieczne okazało się wprowadze-
nie zmian w funkcjonowaniu naszych placówek, co nie 

pozostało bez wpływu na realizację praw pacjentów. Podczas 
szkolenia wskazano, że pracownicy Biura RPP, bezpośrednio po 
ogłoszeniu stanu epidemii, odnotowali rekordową liczbę zgło-
szeń dotyczących naruszeń praw pacjentów; tygodniowo było 
to średnio 5 tysięcy sygnałów o nieprawidłowościach. Dotyczy-
ły one w szczególności realizacji prawa pacjenta do świadczeń 
zdrowotnych oraz do dokumentacji medycznej. 

Szczególną uwagę poświęcono zatem prawu pacjenta do 
dokumentacji medycznej. 

Z zaprezentowanych danych dotyczących prowadzonych 
przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających 
wynika, że to właśnie prawo pacjenta do dokumentacji me-
dycznej jest jednym z  najczęściej naruszanych. Stwierdzane 
w tym zakresie nieprawidłowości dotyczą w szczególności: 
1. udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom, ich 

przedstawicielom ustawowym bądź osobom przez nich 
upoważnionym na podstawie pisemnego wniosku, według 
określonego przez podmiot leczniczy wzoru;

2. udostępniania dokumentacji medycznej osobie upoważnionej 
przez pacjenta jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia;

3. udostępniania dokumentacji medycznej w ściśle określonym 
terminie, podczas gdy ustawodawca zobowiązał podmio-
ty do realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej 
„bez zbędnej zwłoki“;

4. wymagania potwierdzenia odbioru dokumentacji medycz-
nej podpisem odbierającego;

5. niezabezpieczenia przed dostępem do dokumentacji me-
dycznej osób nieuprawnionych;

6. niezgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji medycznej. 

Udostępnianie dokumentacji medycznej 
w stanie epidemii SARS-CoV-2
Podczas szkolenia podkreślono również, że obowiązujące prze-
pisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej 
pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź oso-
bie upoważnionej przez pacjenta także drogą elektroniczną. 
Rozwiązanie to pozwala zrealizować prawo pacjenta do dostępu 
do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz 
zakresu udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, eliminując ko-
nieczność bezpośredniego odbioru dokumentacji.  

Artykuł 27 ust. 1 ustawy o  prawach pacjenta i  Rzeczni-
ku Praw Pacjenta określający sposoby udostępniania do-
kumentacji medycznej pacjenta, wskazuje na możliwość 
udostępnienia za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, 
aby udostępnianie dokumentacji medycznej odbyło się 
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa umożliwiających 
weryfikację osoby składającej wniosek (także w  formie 
ustnej) oraz gwarantujących bezpieczeństwo przesyła-
nych danych. W § 70 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania podkreślono, że dokumentację udostępnia się 
z  zachowaniem jej integralności, poufności oraz auten-
tyczności, bez zbędnej zwłoki. 

W  celu wsparcia podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych w  realizacji prawa pacjenta do dokumenta-
cji medycznej, Rzecznik Praw Pacjenta opublikował opra-
cowanie objaśnień prawnych dotyczących prowadzenia, 
przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, 
które znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rpp/
objasnienia-prawne.

W  aspekcie prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych 
zwrócono szczególną uwagę na art. 5 ustawy o  prawach 
pacjenta i  RPP, zgodnie z  którym kierownik podmiotu 
udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony 
przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pa-
cjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiczne-
go lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. 
Przesłanką zatem dopuszczalnego ograniczenia praw pacjen-
ta w  aktualnej sytuacji jest bezspornie ogłoszony 20 marca 
2020 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Musimy mieć 
jednak na względzie, że wprowadzane przez nas ogranicze-
nia w funkcjonowaniu naszych placówek muszą być uzasad-
nione oraz proporcjonalne, a  także przede wszystkim nie 
mogą pozbawiać pacjentów ich praw. 

Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń 
na temat praktycznej realizacji praw pacjentów. Jako Komisja 
Stomatologiczna DRL zostaliśmy zaproszeni do współpracy 
w  ramach zespołów eksperckich działających przy Biurze 
Rzecznika Praw Pacjenta, o wynikach której będziemy na bie-
żąco informować.  

Milena Delijewska – lekarz dentysta, prawnik
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DIL/2711/2020  Wrocław, 22.10.2020 r.

Dr Zbigniew Hałat
Zastępca dyrektora DOW NFZ ds. medycznych
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ

Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przekazanie wykazu podmiotów stomatologicz-
nych udzielających świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w trakcie kwarantanny, lub 
z potwierdzonym zakażeniem.

lek. dent. Iwona Świętkowska,
wiceprezes DRL ds. stomatologii

znak: DOWNFZ.WSOZ.DKS.425.643.2020 Wrocław, 23 października 2020 r.
RPW.138864.2020.WG

Szanowna Pani
Iwona Świętkowska
Wiceprezes DIL ds. stomatologii

Odpowiadając na Pani pismo znak: DIL/2711/2020 z dnia 22.10.2020 
roku, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro-
wia przekazuje wykaz podmiotów udzielających świadczeń w związ-
ku z przeciwdziałaniem COVID-19 w rodzaju leczenie stomatologicz-
ne:

1. Firma „DENTAL SALON” Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością, 
zakład leczniczy – NZOZ Dental Salon, Przychodnia Stomatologiczna,  
ul. Horbaczewskiego 53A, tel. kontaktowy: 518 739 502.

Harmonogram:
•	wtorek, godz. 8.00-12.00; 20.00-24.00
•	 czwartek, godz. 8.00-12.00; 20.00-24.00
•	 sobota, godz. 8.00-12.00; 20.00-24.00

2. Przychodnia Stomatologiczna DORODENT s.c. ul. Wojska Polskiego 9,  
670-200 Głogów, tel. kontaktowy: 76 835 82 66, 604 591 627

Harmonogram:
•	wtorek, godz. 9.00-13.00; 17.00-21.00
•	 czwartek, godz. 9.00-13.00; 17.00-21.00

Z poważaniem
Zbigniew Hałat,

zastępca ds. medycznych dyrektora
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz
Oddział Dolnośląski Polskiego 

Towarzystwa Stomatologicznego
zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:  
„MIĘDZY NAMI LEKARZAMI”

w ramach
VIII Dolnośląskich Jesiennych Dni Stomatologicznych

która odbędzie się 5 grudnia 2020 r. 
(sobota) w godz. 9.00-13.00

pod hasłem

„STOMATOLOGIA  
W OKRESIE PANDEMII SARS-COV-2”

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

dr n. med. Paweł Wróblewski.

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

Program konferencji
godz. 9.00-10.00 Zakażenia SARS-CoV-2/COVID-19 

– etiopatogeneza, profilaktyka, 
klinika, postępy w terapii

 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 10.00-11.00 Strategia walki z COVID-19
 dr n. med. Paweł Wróblewski
godz. 11.00-12.00 Formalnoprawne rozwiązania 

związane ze stanem epidemii 
COVID-19 w odniesieniu do gabinetów 
stomatologicznych w Polsce

 dr n. prawnych Natalia Krej, radca prawny
godz. 12.00-13.00 Praca stomatologicznej jednostki 

medycznej w dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji epidemiologicznej

 lek. dent. Amadeusz Kuźniarski

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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Rozmawia Aleksandra Solarewicz

Praca, radość 
i spełnienie 
Transplantolodzy, i chirurdzy w ogóle, 
zawsze słyszą o „cudach” i „wyzwaniach”. 
Profesor dr hab. Piotr Szyber ze spoko-
jem powtarza, że w tej dziedzinie nie ma 
cudów, są tylko efekty leczenia i rzetel-
nej pracy, a transplantologia zrobiła już 
wszystko. Z chirurgiem i nauczycielem 
akademickim seniorem o pracy jego ma-
rzeń rozmawia Aleksandra Solarewicz.

Aleksandra Solarewicz: Pan Profesor czynił rzeczy niemożli-
we. Dlaczego transplantologia?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Szyber: Małe sprostowanie. Trans-
plantologia to bardzo młoda dziedzina. Dopiero w  1953 roku 
Joseph Murray przeszczepił u bliźniaków nerki. W 1963 roku po 
raz pierwszy przeszczepiono wątrobę. W 1967 roku miał miejsce 
pierwszy przeszczep serca. Pamiętam, studiowałem wtedy medy-
cynę. Byłem pod wielkim wrażeniem. 

A.S.: Pamięta Pan Profesor pierwszy przeszczep nerek, zro-
biony we Wrocławiu?
P.Sz.: Oczywiście. To było w 1965 roku, w klinice prof. Brossa. Przy-
pisuje się go profesorowi, ale tak naprawdę przeszczepiał doc. 
Władysław Wrężlewicz. Był to przeszczep nieudany, ale pierwszy 
w Polsce. W 1966 roku chirurdzy w Warszawie wykonali pierwszy 
skuteczny przeszczep. W 1983 roku mój szef pojechał do Anglii. 
Zobaczył, jak tam przeszczepiają nerki. Potem Wojtek Witkiewicz 
pojechał do Szwecji, zobaczył, jak wygląda przygotowanie prze-
szczepu na sztucznych nerkach. Faktem jest, że w 1983 albo 1984 
roku (już dokładnie nie pamiętam) wykonaliśmy pierwszy sku-
teczny przeszczep we Wrocławiu.  

A.S.: Skoro transplantologia to młoda dziedzina, kim Pan 
Profesor chciał być na początku?
P.Sz.: Najpierw chciałem być furmanem, bo na podwórku było 
dużo wozaków, którzy mieli piękne konie, a ja całe życie na punk-
cie koni miałem hopla. Potem – architektem, z racji tych swoich 
umiejętności. Ale nie byłem dobry z matematyki. Potem chciałem 
iść na Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi – bo byłem zwią-
zany sportowo ze „Śląskiem”. Lekarz wojskowy to był wtedy ktoś. 
Dostawało się mundur, żołd i opierunek, co odciążało rodzinę. 

A.S.: Jak to możliwe, że nie wyszło?
P.Sz.: Pułkownik Pawlikowski, szef „Śląska”, zawsze ochrzaniał 
mego ojca: „Gdzie ty go dajesz na zielony garnizon, gdzie będzie 
pił wódkę?!”. Bo nie wszyscy lekarze wojskowi pracują w szpitalu. 
Ale co mnie uratowało od garnizonu? Że ja rok wcześniej skończy-
łem szkołę. Kiedy złożyłem papiery na WAM, to mnie odrzucili, bo 
nie mogłem skończyć przysposobienia wojskowego. Na szczęście 
na tyle szybko odesłali papiery, że tu mogłem zdać egzamin. I tym 
sposobem skończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu. »

Urodzony 15 stycznia 1948 r. we Wrocławiu. Absolwent Akademii Me-
dycznej we  Wrocławiu w  1971 r. Od 1971 r. pracownik Katedry i  Kliniki 
Chirurgii Naczyniowej. Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczynio-
wej, transplantologii i  angiologii. W  roku 1975 obronił pracę doktorską, 
a w roku 1988 habilitacyjną. W roku 1995 został profesorem nadzwyczaj-
nym, a w 2000 profesorem zwyczajnym. W roku 1997 został kierownikiem 
Kliniki Chirurgii Naczyniowej, którą 3 lata później przekształcił w  Klinikę 
Transplantologii. Uczeń prof. Klemensa Skóry. Stworzył w klinice Ośrodek 
Transplantacji Narządów, który jest jednym z dwóch ośrodków przeszcze-
piających nerki na Dolnym Śląsku. Wykonuje ona jako jedna z nielicznych 
w Polsce przeszczepy wątroby, a sam prof. Szyber jest pierwszym na Dol-
nym Śląsku, a czwartym w Polsce wykonawcą tego przeszczepu.

Profesor Szyber jest promotorem 13 prac doktorskich i  opiekunem 6 
przewodów habilitacyjnych, pod jego kierunkiem specjalizację z chirur-
gii ogólnej uzyskało 9 osób. Jest autorem 463 publikacji i recenzentem 35 
prac doktorskich i 6 habilitacji. Jest także autorem 2 rozdziałów w pod-
ręcznikach poświęconych chirurgii naczyniowej. Głównym tematem za-
interesowań naukowych są schorzenia tętnicze i żylne. W tej dziedzinie 
prof. Szyber był głównym badaczem w kilkunastu badaniach klinicznych. 
Od początku swej pracy na AM pracował w licznych komisjach senackich 
i rektorskich, był pełnomocnikiem rektora ds. młodzieży przez kadencje 
trzech kolejnych rektorów. Jest członkiem licznych towarzystw nauko-
wych i  członkiem komitetów naukowych wydawnictw medycznych. 
Przez kilka lat pełnił funkcję konsultanta województwa opolskiego z za-
kresu chirurgii naczyniowej. Jest też członkiem założycielem Rotary Club 
Wrocław Centrum, był też jego prezydentem.

Profesor Szyber odznaczony jest: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Jest tegorocznym laureatem Nagrody Wrocławia.

Po przejściu na emeryturę napisał dwie książki. W pierwszej: „Moja Aka-
demia Medyczna (1965-2018). Abecadło Szybera”, opisał swoje wspo-
mnienia z  50 lat pracy jako nauczyciel akademicki. W  drugiej, „Między 
cięciem a szyciem. Zapiski chirurga”, dzieli się swoimi doświadczeniami 
jako lekarz i pacjent.

▶ PROF. ZW. DR HAB. PIOTR SZYBER
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A.S.: Pierwszy wybór co do specjalizacji?
P.Sz.: Kardiochirurgia. 

A.S.: Tak myślałam. Rozmawiałam z różnymi lekarzami, któ-
rzy kończyli studia na przełomie lat 60 i 70. Oni też przeżyli 
fascynację tą dziedziną.  
P.Sz.: Bo wtedy wszyscy chcieli być kardiochirurgami. Myślałem 
też o ginekologii. Dlaczego? Uważałem, że to zapewni mi byt. By-
łem w domu wychowywany zarówno w kulcie kobiet, jak i w po-
szanowaniu pieniędzy. Matka ciężko pracowała. 

A.S.: Kiedy plany Pana Profesora się zmieniły?
P.Sz.: Byłem w ZSP, miałem stypendium naukowe. Znałem wszyst-
kie kliniki, wszystkich szefów. Ale tylko od jednego dostałem kon-
kretną propozycję. To znaczy od pana profesora Klemensa Skóry. 
Ja tę propozycję przyjąłem, to było na VI roku. „Dlaczego nie?” 
Byłem zadowolony, poszedłem na Poniatowskiego. Uważam, że 
tam była dobra chirurgia. Chciałem być zabiegowcem. To był 1974 
rok… Całe szczęście, że byłem komendantem Letniej Szkoły Ak-
tywu w  Janowicach Wielkich, bo rektor prof. Leonard Kuczyński 
przyjechał tam z sekretarzem Wacławem Banaszukiem. Pytają: „No, 
a co kolega będzie robił po studiach?”. Profesor Kuczyński chciał mi 
pomóc, ale żadnego etatu nie było. W końcu Kuczyński, Skóra i Ba-
naszuk, wszyscy razem mi pomogli i tym sposobem 15 września 
rozpocząłem pracę na etacie. Zostałem chirurgiem ogólnym. 

A.S.: Na Poniatowskiego – jeszcze ja to pamiętam – była chi-
rurgia naczyniowa? 
P.Sz.: Tak. Profil naszej kliniki zaczynał być naczyniowy. W ten 
sposób ciągiem naturalnym dla mnie była chirurgia naczynio-
wa. Od 1983 roku zaczęliśmy przeszczepiać. Nie było jeszcze 
klinik transplantologicznych, one powstały potem. No to zda-
łem egzamin na specjalizację z transplantologii. Zrobiłem jesz-
cze specjalizację z angiologii i w ten sposób jestem specjalistą 
w czterech dziedzinach.  

A.S.: Wiadomo, że Pan Profesor ma zdolności artystyczne, ry-
suje i maluje. Te prace ozdabiają Pana gabinet. Zdolności ma-
nualne pomagają chirurgowi w pracy, prawda?
P.Sz.: Tak. I  cieszę się, że mój syn to po mnie odziedziczył. Jest 
manualnie bardzo uzdolniony. Natomiast był taki okres, że jak 
był przypadek beznadziejny i wszyscy rozkładali ręce, mówiono: 
„Może jeszcze Szyber coś wymyśli”. Szyber robił cuda na patyku, 
mając wolną rękę i parasol szefa nad sobą. I robiłem rzeczy, które 
można nazwać unikalne, brzeżne, z olbrzymim ryzykiem.  

A.S.: Skoro mówimy o cudach na patyku, co uznałby Pan za 
największy wśród swoich dokonań? 
P.Sz.: To żart i przenośnia. W chirurgii nie ma cudów. Są efekty 
operacji jako sposobu leczenia. Są sukcesy, które dają najwięk-
szą satysfakcję. Dla mnie takim sukcesem był udany przeszczep 
wątroby u młodego człowieka, który potem spłodził syna i jesz-
cze kilka lat go wychowywał. Owszem, mam w pamięci taki 
przypadek, gdzie pani była operowana z powodu guza wątroby. 
W trzech ośrodkach stwierdzano, że jest to nieoperacyjne. Ja ją 
przyjąłem we Wrocławiu, wykonałem usunięcie ponad połowy 
wątroby. Pacjentka przeżyła i zdołała wychować jeszcze swoje-
go syna, aż osiągnął pełnoletność. Poświęciłem temu nawet roz-
dział w mojej książce. Bo to może nie jest cud, ale to pokazuje, 
że warto czasem zaryzykować, żeby osiągnąć efekt. Przy czym 
procent prawdopodobieństwa jest bardzo różny. Bo to nie jest 
tak, że jeśli widzę procent szansy, to się biorę za operację. Nie! 
Jeśli jest procent szansy, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten 
człowiek umrze. Ale w skrajnych przypadkach, kiedy to jest tzw. 
ultima ratio, to co szkodzi? 

A.S.: Pierwszy przeszczep wykonany rękami Pana Profesora?
P.Sz.: Na pewno wykonałem pierwszy przeszczep wątroby we 
Wrocławiu i jeden z pierwszych w Polsce. To był 1994 rok. Na pew-

no byłem pierwszym, który wykonał przeszczep wątroby w Pol-
sce, a nigdy nigdzie nie byłem na szkoleniu za granicą. Wszystko 
ćwiczyłem na zwłokach, na zwierzętach. Zresztą, ten przeszczep 
żył tylko kilkanaście godzin. Przypadek był skrajny, nie dawał żad-
nych szans na przeżycie. Były tam krwawienia z żylaków przeły-
ku, przy marskiej wątrobie, więc można było tylko podjąć próbę. 
Wszyscy gratulowali, prasa, radio, telewizja. Cuda na patyku. Po-
tem był już drugi, udany. 
A.S.: Kto przejął po Panu Profesorze schedę, kontynuował 
przeszczepianie wątroby?
P.Sz.: Po mnie wykonywał je prof. Dariusz Patrzałek. Teraz moi asy-
stenci przeszczepiają. Prawda jest taka, że przeszczepiają po kilka-
naście, a był okres, że kilkadziesiąt wątrób rocznie. To już nie jest 
zabieg eksperymentalny, to jest zabieg rutynowy.

A.S.: Może Pan Profesor pochwalić się pracą swoich następców?
P.Sz.: Tak. W  ciągu 2 lat wykazali się 100% skutecznością prze-
szczepów. To jest bardzo duże osiągnięcie. Jest to również efekt 
odpowiedniego doboru dawców. 
A.S.: A Pan Profesor? 
P.Sz.: Ja operowałem skrajne przypadki. To znaczy takie, które we-
dług skali Childa-Pugha (czyli skali niewydolności wątroby) ozna-
czane są jako C15, C16. Teraz przeszczepiają przypadki góra B. Bo 
i immunosupresja teraz lepsza, i pacjenci są w lepszym stanie te-
raz. Oni nie są przywożeni, tylko przychodzą sami. Teraz jest tak, 
jak na Zachodzie. I dlatego można przyjąć, że są to przeszczepy 
rutynowe. Zrobiliśmy też pewne przygotowania do przeszczepów 
trzustki, ale to się nie powiodło.
A.S.: Dlaczego?
P.Sz.: Trzustka jest może najtrudniejszym poza jelitami przeszcze-
pem, ale wymagającym określonych, że tak powiem, wskazań. 
Trudno jest ustalić wskazania do przeszczepu trzustki, bo kie-
dy trzustka jest nowotworowa, to… w zasadzie nie ma, o czym 
gadać. Tak samo jak z przeszczepami jelit. Tutaj jest dodatkowo 
kwestia perfuzji. W każdym razie te dwa przeszczepy są wykony-
wane u prof. Lecha Cierpki w Katowicach. Oni to robili i zdaje się, 
kontynuują. Ale efekty są, powiedzmy sobie średnie, a poza tym 
w dalszym ciągu obarczone olbrzymim ryzykiem, bardzo trudne 
do kwalifikacji i prowadzenia. Chwała im, że się za to wzięli. 
A.S.: A we Wrocławiu?
P.Sz.: Myśmy się do tego przygotowywali, ale nie udało się. Para-
doksalnie to przeszczep serca jest najłatwiejszym przeszczepem.  
A.S.: Dlaczego?
P.Sz.: Bo to jest duży narząd. Duże pole operacyjne. Zszywa się 
duże elementy. Oczywiście immunosupresja jest bardzo ważna. 
Wskazania są bardzo ważne. Postępem jest nie tylko to, że skrajne 
przypadki, problemy są wychwytywane na wcześniejszym etapie. 
Przygotowania prowadzimy na sztucznym sercu. Chorzy są w lep-
szym stanie, w związku z tym rokowania są bardzo dobre. 

Profesor Marian Zembala wykonał pierwszy przeszczep płuca 
i to jest moim zdaniem bardzo dobre osiągnięcie, ponieważ moim 
zdaniem płuco jest takim narządem, którego boją się transplanto-
lodzy tknąć, bo efekty nie są zadowalające. Przeszczep jest bardzo 
łatwy, ale możliwość powikłań duża. Wiem, że ośrodek zabrzański 
kontynuuje tę pracę, oni przeszczepili już dwa płuca, i jest to ośro-
dek wiodący w Polsce. 
A.S.: A czy zdarzyło się tak, że przeszczep się Panu Profesoro-
wi nie udał?
P.Sz.: Miałem sukcesy, ale miałem i porażki. Kiedyś operowany był 
pewien mężczyzna. Wątroba ruszyła, wszystko ruszyło, a on dostał 
zaburzenia krzepnięcia, i zmarł dosłownie 3 godziny po zabiegu. 
To jest ta spektakularna porażka.

Kiedyś robiłem rektoskopię i  przebiłem ropień okołoodbytni-
czy. Przed południem z  pacjentem rozmawiałem. Po południu 
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musiał być reoperowany z powodu zapalenia otrzewnej i zmarł. 
No więc sukcesy w  chirurgii zawsze są przeplatane porażkami. 
Chirurg, który mówi, że miał same sukcesy, albo wcale nie opero-
wał, albo mało operował, albo miał same łatwe przypadki. Aczkol-
wiek w chirurgii łatwych przypadków nie ma. Chirurg, który się tak 
chwali, konfabuluje, albo nigdy noża w ręku nie miał.

A.S.: Gdyby zaczynał Pan pracę teraz, jakie wyzwanie trans-
plantologiczne przed sobą by postawił?
P.Sz.: W chirurgii transplantacyjnej nie ma już wyzwań. Zrobiono 
już praktycznie wszystko. Można się zastanawiać... Myśmy mieli 
taki przypadek, że przeszczepiliśmy nogę pacjentce po wypadku 
tramwajowym. Ja to opisałem w  książce. Oczywiście, to się nie 
mogło powieść. To były lata 70…

A.S.: Więc może jednak kończyny są takim wyzwaniem? 
P.Sz.: Wyzwań w transplantologii nie ma. Pozostała tylko głowa, 
której przeszczepy w jakiś sposób zapoczątkował radziecki uczo-
ny Władymir Demikow. Przyszył on jednemu psu głowę innego 
psa i w ten sposób stworzył cerbera, bo ta głowa żyła. Ale jak by 
miał wyglądać przeszczep głowy, mózgu u człowieka, nie mogę 
sobie wyobrazić. Na przeszczep wszystkiego i puszczenie krążenia 
miano by kilka minut czasu. Chyba że…

A.S.: Chyba że?
P.Sz.: Znaleziono by jakiś spektakularny sposób perfuzji tego mó-
zgu. Na pewno ja bym się tego nie podjął, na pewno ja bym o tym 
nie myślał. Na pewno ja nie.  

A.S.: Mimo przejścia na emeryturę, jest Pan Profesor czynny 
zawodowo. Rozmawiamy niecałą godzinę, a już pojawiło się 
dwóch interesantów. Drzwi się otwierają, dzwoni telefon… 

P.Sz.: 23 lata byłem kierownikiem Kliniki Chirurgii Naczyniowej 
Ogólnej i Transplantacyjnej. Byłem najdłużej urzędującym kierow-
nikiem kliniki w Polsce. Dłużej ode mnie był chyba prof. Szewczyk. 
Ale mimo że istnieje placówka pod tą samą nazwą, tej kliniki już 
nie ma. Wszyscy moi asystenci przeszli do Wojskowego Szpitala 
Klinicznego i WSK lada moment, moim zdaniem, będzie najlep-
szym ośrodkiem transplantacyjnym. Takim jak kilka lat temu była 
kardiologia, bo to kardiologia była wcześniej najlepsza w WSK. 

A.S.: Co Pana najbardziej cieszy w tej karierze? 
P.Sz.: Powiem tak. Chirurgiem byłem z zamiłowania. Proponowano 
mi stanowisko ministra zdrowia. Proponowano stanowisko mar-
szałka województwa ds. służby zdrowia. Prawie pewną miałem pro-
pozycję zostania senatorem po Zdrojewskim. Wszystkie propozycje 
odrzuciłem, bo ja się zajmowałem chirurgią. Mimo że polityką się 
zajmuję od dziecka, uważałem, że to nie jest to dla lekarza coś, co 
go ma inspirować. Może teraz niektórych decyzji żałuję. Rektorem 
AM mogłem zostać ze trzy razy, i to bez żadnej konkurencji. 

A.S.: I nie chciał Pan? 
P.Sz.: Oczywiście, że nie. Zaniedbałbym swoją klinikę. Siłą rzeczy, 
podczas pełnienia funkcji rektorskiej czas nie pozwala, aby przy-
pilnować kliniki. Dlatego był to taki, a nie inny wybór. Sama reali-
zacja zawodowa sprawiła mi radość i spełnienie, a jeśli przy oka-
zji zyskałem uznanie ze strony środowiska (a z  takimi wyrazami 
uznania spotykam się do dziś), to mnie to wystarcza, bo dla leka-
rza to powinno być modus vivendi. Moja zasada życiowa zawiera 
się w sentencji: Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. 
W tłumaczeniu brzmi ona: „Cokolwiek czynisz, czyń dobrze i wte-
dy dopiero możesz oczekiwać dobrego końca”.  

27 października Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło 
stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
22 października 2020 roku w sprawie planowania rodziny, ochrony 
płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z głębokim zaniepokojeniem 
przyjmuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w  sprawie dopusz-
czalności przerywania ciąży z uwagi na potwierdzone badaniami 
prenatalnymi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu albo nie-
uleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

W  opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotychczasowy 
„kompromis” w sprawie możliwości przerwania ciąży dawał kobie-
tom fundamentalne prawo do decyzji w tak trudnej i indywidual-
nej sytuacji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Wolnością 
obywatelską jest możliwość podejmowania decyzji, której po orze-
czeniu Trybunału Konstytucyjnego kobiety zostaną pozbawione.

Należy też podkreślić, że wszelkie działania medyczne powinny 
opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne. 
Po wykonanym badaniu prenatalnym lekarz ma obowiązek przed-
stawić pełną obiektywną informację medyczną o wyniku badania. 
Mając na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego trze-
ba zwrócić uwagę, że istnieje groźba poniesienia odpowiedzial-
ności karnej przez lekarza w  sytuacji poinformowania pacjentki 
o możliwości przerwania ciąży w innych krajach Unii Europejskiej. 
Kobiety mają prawo do pełnej informacji, a próby ograniczenia do-
stępu do niej są - według Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - 
nieakceptowalne. 

Jednocześnie uważamy, że niezbędnym jest, by ewentualnym 
pracom nad kwestią dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce 
towarzyszyły dodatkowo rozwiązania legislacyjne ułatwiające 
funkcjonowanie rodzinom już po narodzeniu ciężko i nieuleczalnie 

chorych dzieci. Jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, 
rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci 
i  najczęściej ich matek samym sobie w  trudnej sytuacji osobistej 
i ekonomicznej. Opisywana często przez matki codzienność funk-
cjonowania i trudności z uzyskaniem pomocy społecznej, wysokiej 
jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycz-
nej nie powinny mieć miejsca w  kraju tak mocno starającym się 
dbać o życie od momentu poczęcia.

W opinii Prezydium NRL utrzymywanie ciąży z uwagi na ciężkie 
i nieodwracalne wady płodu wyczerpuje niekiedy znamiona terapii 
uporczywej. Mając na uwadze akceptowalne przez społeczeństwo 
przepisy dotyczące stwierdzania śmierci mózgu, Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej sugeruje oparcie nowych regulacji na two-
rzeniu komisji lekarskich stwierdzających istnienie przesłanek do 
przerwania ciąży z uwagi na wady lub uszkodzenia letalne płodu.

Temat dopuszczalności przerywania ciąży był wielokrotnie pod-
noszony w  dyskusji publicznej, budził podziały i  skrajne emocje 
wśród obywateli. Dlatego Prezydium NRL uważa za nieodpowie-
dzialne podejmowanie rozstrzygnięć w tak kontrowersyjnej spra-
wie, prowokującej do masowych protestów społecznych, w okre-
sie pandemii COVID-19 i  lawinowego wzrostu zakażeń. Podczas  
demonstracji nie jest możliwe zachowanie zasad sanitarnych ko-
niecznych dla redukcji zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołujące-
go chorobę COVID-19.

Mając na uwadze napiętą sytuację, jaka powstała po ogłoszeniu 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej wzywa środowiska polityczne do pilnego rozpoczęcia 
współpracy parlamentarnej oraz dialogu ze społeczeństwem ce-
lem wypracowania rozwiązań, które pozwolą – tym razem w trybie 
prac legislacyjnych – unormować tę kwestię.

Stanowisko Prezydium NRL ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
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Wezwanie do radości
Kameralnie, zdalnie, wirtualnie – tak środowisko 
akademickie zaczęło funkcjonować wiosną. Tak 
rozpoczął się nowy rok akademicki 2020/2021. 
Odsłonięcie tablicy ku czci prof. Zygmunta 
Alberta w  rektoracie zaszczyciła garstka na-
ukowców. Inaugurację roku na Uniwersyte-
cie Medycznym prof. dr hab. Piotr Ponikowski 
poprowadził w  auli przy ul. Borowskiej, także 
w wąskim gronie. Jak zawsze zaśpiewano „Gau-
deamus igitur” i „Gaude mater Polonia”, a więc 
dwukrotnie rozbrzmiało wezwanie do radości.

Dźwięczne głosy chóru „Medici Cantantes” przypomniały uczestni-
kom, na żywo oraz wirtualnym, że mimo niepewnych okoliczności, 
rozpoczyna się nowy, twórczy i pracowity rok. – Dzisiejsza inaugu-

racja łączy się z początkiem mojej kadencji jako rektora. Jest ona inna niż 
dotychczas, bez nagród, bez habilitacji, ale będziemy świadkami wręczenia 
doktoratu honoris causa prof. Stefanowi Ankerowi ze szpitala klinicznego 
Charité – Universitätsmedizin w Berlinie – zaznaczył prof. Ponikowski, który 
zna prof. Ankera od lat i jest promotorem tego doktoratu. 

Razem, z bliska i z daleka 
Na inauguracji nie zabrakło, już tradycyjnie, rektora seniora prof. Bogdana 
Łazarkiewicza, który mimo przekroczenia 90. roku życia regularnie uczest-
niczy w  ważnych uroczystościach i  teraz też zasiadł w  ławie auli. Rektor 
powitał również innych swoich poprzedników, prof. Ryszarda Andrzejaka 
i prof. Marka Ziętka oraz przedstawicieli obecnych władz uczelni. Przybyli 
naukowcy zaprzyjaźnieni z uniwersytetem, a więc komendant 4. WSK, płk 
dr n. med. Wojciech Tański i prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka 
Chorób Serca w 4. WSK, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolno-
śląskiego Centrum Onkologii (który łączył się zdalnie) oraz przewodniczący 
Rady Politechniki Wrocławskiej Grzegorz Dzik. 

– Witam również was, studentów. Zawsze była was tutaj pełna sala 
–  zwrócił się rektor do młodzieży. Dziś mogli przyjść tylko pojedynczy 
przedstawiciele wydziałów oraz samorządu. Dwoje (co wydarzyło się po 
raz pierwszy w historii) odbierało z  rąk rektora Medal im. Ludwika Hirsz-
felda. To najważniejsze wyróżnienie studenckie otrzymali Ksenia Pawlas 
i Kamel Wala, oboje z Wydziału Lekarskiego. Natomiast świeżo upieczeni 
żacy, którzy ślubowali w imieniu swoich kolegów, z racji tego, że nie ma już 
indeksów, dostali na pamiątkę tekst ślubowania z podpisem rektora. 

Domagajcie się kształcenia!
Nowo wybrany rektor ma świadomość, w  jakim momencie rozpoczyna 
kadencję. Przed uczelnią niewątpliwie rok trudny, choćby z powodu zajęć 
zdalnych, gdy – wyznał z nieukrywaną troską rektor – brakuje kontaktu mi-
strza z uczniem, tak ważnego dla medyków. Ale zapowiada się także jako 
czas nieuchronnych zmian, niezależnych od epidemii. – Tak. Zmian rozu-
mianych nie jako rewolucja, ale jako ewolucja. Potrzebujemy odwagi przy-
jęcia ewolucyjnych, dobrych, rozsądnych zmian. 

Wręczenie doktoratu honoris causa prof. Stefanowi Ankerowi ze szpita-
la klinicznego Charité – Universitätsmedizin w Berlinie. 
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Tekst Aleksandra Solarewicz

Poinformował, że specjalny zespół pracuje nad nowym programem nauczania 
na kierunku lekarskim. – Najpóźniej w marcu przedstawimy nową wizję kształce-
nia (z czasem oczywiście na innych wydziałach, lecz na to trzeba czasu) – zapowie-
dział. Na horyzoncie rysuje się też budowa „nowej stomatologii”, już w sensie do-
słownym, jako kompleksu klinik. Zaapelował o realne zaangażowanie studentów 
w proces nauczania, zamiast mnożenia przez nich krytycznych komentarzy na fo-
rach internetowych, które sam uważnie śledzi. – Pytajcie, domagajcie się wiedzy, 
stawiajcie nam pytania – prosił. – Naszym celem jest kształcenie was, przekazywa-
nie etosu zawodowego i zasad moralnych. Zrobimy wszystko, aby tak było. Quod 
bonum, felix faustum, fortunatumque sit – zakończył swoje przemówienie rektor. 

Pasja i kreatywność 
Możliwość wręczenia doktoratu honoris causa w takim momencie wyraźnie sprawi-
ła rektorowi radość i satysfakcję. Laudację wygłosił w języku angielskim, a następnie 
po łacinie. Żartobliwie podkreślił, że jest to wyzwanie, bo przecież słucha go prof. 
Łazarkiewicz, który łaciną posługuje się biegle. Następnie głos zabrał sam prof. Ste-
fan Anker. Nowy doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego pracuje w Berliń-
sko-Brandenburskim Centrum Terapii Regeneracyjnych, ośrodku działającym przy 
szpitalu Charité. Jest wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
(ESC). Do najważniejszych obszarów jego badań należą mechanizmy metabolizmu 
tkankowego w przewlekłych chorobach serca i kwestie kardiologiczno-onkologicz-
ne u pacjentów onkologicznych w zaawansowanym stadium choroby. 

Już na początku prof. Ponikowski, który w swoje przemówienie wplatał myśli Olgi 
Tokarczuk, zaznaczył, że cieszy się z akcentu humanistycznego tej medycznej inau-
guracji. Był nim wykład prof. dr hab. Joanny Rymaszewskiej, kierownik Katedry i Kli-
niki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego pt. „Nowa biologia umysłu, lęk i stagnacja 
a nowa pasja i kreatywność”. Wskazała ona na pacjenta jako na całość, ciało i umysł, 
a także na konieczność diagnozowania chorób w tym złożonym kontekście. 

Wrócił pierwszy rektor
Rankiem 2 października na ścianie pięknej, zabytkowej klatki schodowej przy Wy-
brzeżu Pasteura 1 zawisła tablica ku czci pierwszego rektora. Dużo wcześniej pla-
nowana (o czym „Medium” informowało w maju) uroczystość miała miejsce w wą-
skim gronie historyków medycyny, władz uczelni i uczniów prof. Zygmunta Alberta. 
– Niech na naszej uczelni nie zabraknie miejsca dla takich akcentów. Bo kto nie zna 
swojej przeszłości, ten nie może patrzyć w  przyszłość – powiedział prof. dr hab. 
Piotr Dzięgiel, prorektor ds. nauki. Postać tę otacza wiele anegdot, również zabaw-

nych, choć czasy, w których urzędował pierwszy rektor, do 
pogodnych nie należały. Przypomniał o  tym prof. dr hab. 
Michał Jeleń, uczeń prof. Alberta oraz inicjator powstania 
tablicy. Brązowe popiersie, wkomponowane w kamień, za-
wisło ponad tablicą ku czci polskich profesorów lwowskich, 
których śmierć z  rąk niemieckich prof. Albert opisywał 
i upamiętniał. W roku 70-lecia Akademii Medycznej odna-
lazł swoje miejsce wśród mistrzów medycyny z rodzinnego 
Lwowa oraz tych, dla których we Wrocławiu stał się autory-
tetem i mistrzem. Cieszmy się więc! 

Prof. dr hab. Michał Jeleń (od prawej) jest uczniem prof. Zygmun-
ta Alberta i to z jego inicjatywy powstała tablica ku czci pierwsze-
go rektora UM we Wrocławiu. 

Od lewej: prof. Tomasz Zatoński, dr n. hum. 
Dariusz Lewera, prof. Agnieszka Piwowar, 
dr hab. Krzysztof  Wronecki, prof. nadzw., 
prof. Piotr Dzięgiel, prof. Andrzej Milewicz, 
prof. Michał Jeleń, prof. Marek Mędraś, 
prof. Marzena Dominiak. Z przodu dr hab. 
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska.
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5 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. 
Decyzją Kapituły Dolnośląska Izba Lekarska otrzymała odznaczenie w kategorii dla naj-
lepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to jedna z ważniejszych inicjatyw promujących oraz integrujących Dolny Śląsk oraz jedna z najważniejszych, regionalnych nagród 
przyznawana przez specjalnie powołaną Kapitułę. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. Nagrodami dla laureatów konkursu są statuetki Dol-
nośląskiego Klucza Sukcesu.

Dolnośląska Izba Lekarska  
laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu!

Uroczysta gala wręczenia nagród została zaplanowana na 22 października br. w Hotelu Maria Antonina 
w Zagórzu Śląskim, a odznaczenie miało odebrać troje naszych wiceprezesów: dr Dorota Radziszewska, 
dr Bożena Kaniak oraz prof. Andrzej Wojnar. Niestety, ze względu na zaostrzającą się obecnie sytuację epi-
demiczną w naszym kraju, ceremonia została odwołana. 

K.N.Fot. z archiwum DKS

TWORZYMY WAŻNĄ POLSKĄ MARKĘ 
Uniwersytet Medyczny  
we Wrocławiu podpisał  
umowę na powstanie  
Centrum Wsparcia Badań  
Klinicznych

Razem tworzymy ważną polską 
markę – mówił we Wrocławiu p.o. 
prezes Agencji Badań Medycznych. 
Doktor Radosław Sierpiński przy-
wiózł symboliczny czek dla Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu. Agencja Badań Medycznych 
przeznaczyła 100 milionów zło-
tych na powstanie sieci Centrów 
Wsparcia Badań Klinicznych, blisko 
9 otrzymał Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu. 

– To dla nas niezwykle ważna i cenna umowa. Powstanie Centrum Wsparcia Badań 
Klinicznych pozwoli zintegrować nasze zespoły działające w szpitalu i na uczelni, 
dając nam zupełnie nową jakość – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, witając na uczelni p.o. prezesa ABM dr. Rado-
sława Sierpińskiego oraz towarzyszącego mu dr. Jakuba Berezowskiego.

– To pierwszy krok w długofalowej strategii. Nie bez powodu mówimy o sieci 
ośrodków – chcemy wspólnie stworzyć dużą polską markę – podkreślał we Wro-
cławiu dr Sierpiński. I dodał, że w kolejnych krokach Agencja Badań Medycznych 
planuje ogłaszanie konkursów dedykowanych jednostkom tworzącym sieć, bo 
jako takie dawać będą gwarancję jakości i sukcesu. ABM przeznaczyła 100 mln zł 
na stworzenie sieci dziesięciu wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Kli-
nicznych (CWBK). Nowo powstałe centra pozwolą na lepszą koordynację badań 
klinicznych w Polsce.

– Otrzymane dofinansowanie przewidziane jest na zbudowanie zespołu, do-
posażenie jednostki i  zakup oprogramowania wspierającego obsługę badań kli-
nicznych na uczelni i w szpitalu – wyjaśnia koordynująca proces przygotowywania 
wniosku Marta Duda-Sikuła z Centrum Zarządzania Projektami. 

– Tworzymy nowoczesną jednostkę, która wykorzysta rozproszony w  wielu 
miejscach potencjał – odtąd zespoły pracować będą w sposób usystematyzowany 
i skoordynowany. Docelowo powstanie ośrodek prowadzący zarówno badania nie-
komercyjne, jak i komercyjne – wyliczał rektor Ponikowski. 

Biuro Prasowe UMW

– To dla nas niezwykle ważna 
i cenna umowa. Powstanie Cen-
trum Wsparcia Badań Klinicz-
nych pozwoli zintegrować nasze 
zespoły działające w szpitalu i na 
uczelni, dając nam zupełnie nową 
jakość – podkreśla rektor Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocła-
wiu prof. Piotr Ponikowski, wita-
jąc na uczelni p.o. prezesa ABM 
dr. Radosława Sierpińskiego oraz 
towarzyszącego mu dr. Jakuba 
Berezowskiego. Fo
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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
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25 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z  dnia 16 września 2020 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z  zakresu opieki psychiatrycznej i  le-
czenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1641.

W  wykazie świadczeń gwarantowanych realizowanych w  warun-
kach dziennych psychiatrycznych doprecyzowany został ich zakres 
– świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci 
i młodzieży, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem na-
uki oraz kształcących się w  szkołach ponadpodstawowych do 
ich ukończenia, obejmujące diagnostykę, leczenie i  rehabilitację 
dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psycho-
tycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburze-
niami funkcjonowania życiowego. 

Zmiany wprowadza się również w  wykazie świadczeń gwaran-
towanych realizowanych w  warunkach ambulatoryjnych psychia-
trycznych i  leczenia środowiskowego (domowego) w  zakresie 
świadczeń psychologicznych.

Nowe brzmienie otrzymał załącznik określający warunki szcze-
gólne, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący 
świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci 
i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

26 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. zmienia-
jące 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. 1654. 

Wskazano obszary, na których obowiązują dodatkowe ogranicze-
nia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

28 września 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1662 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. 
w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach 
uzdrowiskowych. »
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1 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z  dnia 30 września 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opubli-
kowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1687. 

Wskazano obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, 
nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Ad-
ministracji z  dnia 14 września 2020 r. w  sprawie 
otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej nie-
zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowa-
ne oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 
przez weteranów poszkodowanych-funkcjonariu-
szy, funkcjonariuszy i  pracowników policji, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony 
Państwa i  Państwowej Straży Pożarnej, opubliko-
wane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1613.

7 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru Hi-
percholesterolemii Rodzinnej, opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1627.

9 października 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w  celu przeciwdziałania społeczno-gospodar-
czym skutkom COVID-19, opublikowana w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1747.

W  ustawie z  dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone zostały 
m.in. następujące zmiany: 
•	w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii, ogłoszonego z  powodu COVID-19, oraz w  okre-
sie 3 miesięcy po ich odwołaniu, prezes Rady Ministrów może, na 
wniosek ministra zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu tery-
torialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19.

•	minister zdrowia może nałożyć ten obowiązek na podmiot lecz-
niczy będący spółką kapitałową, w której jedynym albo większo-
ściowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest: Skarb Państwa 
lub jednostka samorządu terytorialnego, lub uczelnia medycz-
na, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub 
jednostką budżetową, instytutem badawczym. Zadanie może 
dotyczyć w  szczególności zmian w  strukturze organizacyjnej 
podmiotu leczniczego lub przekazania produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, 
w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowot-
nych w innym podmiocie leczniczym. W przypadku poniesienia 
przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu nałożonego 
zadania w powyższym trybie minister zdrowia jest obowiązany 
do jej naprawienia.

•	w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne or-
gany samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze 
oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym try-
bie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali 
powiadomieni o  treści projektu uchwały i  terminie oddania gło-
su oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków 
tego organu. W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów 
dokonywanych przez organy samorządów zawodowych członków 
danego organu powiadamia się o imieniu i nazwisku kandydatów 
oraz o  liczbie mandatów w danych wyborach. W przypadku gdy 
przepisy szczególne dotyczące podejmowania uchwał przez orga-
ny samorządów zawodowych wymagają podjęcia uchwały w gło-
sowaniu tajnym, wymienione organy mogą w powyższym trybie 
znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie. Uchwałę 
podjętą w trybie zdalnym, podpisuje przewodniczący organu ko-
legialnego albo inny upoważniony przez niego członek tego orga-
nu biorący udział w głosowaniu.

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w  sprawie chorób 
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku 
hospitalizacji, izolacji lub izolacji w  warunkach 
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nad-
zoru epidemiologicznego, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1748.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub 
chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitaliza-
cji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby, zleca 
transport sanitarny do wskazanego szpitala albo miejsca izolacji 
albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, któ-
ry nie jest w  stanie samodzielnie przemieszczać się lub którego 
stan zdrowia to uzasadnia, albo przekazuje pacjentowi informa-
cję o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego 
transportu zbiorowego.

Uchylony został przepis, który stanowił, że obowiązkowej izolacji 
lub izolacji w  warunkach domowych podlegają osoby, u  których 
stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zacho-
rowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub 
podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub 
felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji. 

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. 
w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdro-
wotnej nad pacjentem podejrzanym o  zakażenie 
lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2020 r., poz. 1749. 

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonu-
jących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych 
pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-
-CoV-2, określa poszczególne elementy organizacji opieki mającej na 
celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia pacjenta oraz przeciwdzia-
łanie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Standard organizacyjny obejmuje zadania podejmowane w związ-
ku ze:
•	 skierowaniem pacjenta do izolacji lub izolacji w warunkach domo-

wych,
•	 skierowaniem pacjenta do leczenia w szpitalu,
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•	 zlecaniem badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2.

STANDARD ORGANIZACYJNY W  PRZYPADKU POSTĘPOWANIA 
Z  PACJENTEM PODEJRZANYM O  ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-
-COV-2 
Lekarz, w tym: 
•	 lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawo-

wej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania opieki nad pacjen-
tem;

•	 lekarz udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wy-
konującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, 
któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie doty-
czące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu)

 – kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania ma-
jące na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na chorobę wy-
wołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym udziela 
pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej.

W ramach realizacji powyższych działań, lekarz: 
•	dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta:

a) przez przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego lub
b) w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 2. 

roku życia, których stan zdrowia jest oceniany w sposób, o któ-
rym mowa w pkt. a;

•	w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta ustalonym 
po przeprowadzeniu czynności, o których mowa powyżej: 
* zleca wykonanie badań diagnostycznych, w tym testu moleku-

larnego RT-PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z okre-
ślonym standardem organizacyjnym lub

* po uzyskaniu dodatniego wyniku testu, kieruje pacjenta do: 
– odbycia izolacji albo izolacji w  warunkach domowych albo 
– szpitala II lub III poziomu – w przypadku konieczności leczenia 
szpitalnego. 

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie przemiesz-
czać się, lekarz przekazuje pacjentowi informację o  punktach po-
brań, w których można wykonać badanie diagnostyczne, oraz infor-
mację o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego 
transportu zbiorowego. 

W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach 
domowych lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjen-
towi, nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej izolacji, pora-
dy albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia 
pacjenta. W razie konieczności przedłużenia okresu trwania izolacji 
w warunkach domowych pacjenta, u którego wystąpiły objawy, le-
karz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta o przewi-
dywanej dacie zakończenia okresu tej izolacji oraz o  konieczności 
odbycia kolejnej porady albo teleporady w ostatnim dniu jej trwania. 
Podczas porady albo teleporady, o  której mowa w  zdaniu drugim, 
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o ewen-
tualnym dalszym przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domo-
wych. Zakończenie izolacji w  warunkach domowych następuje po 
udzieleniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w  ostat-
nim dniu przedłużonego okresu tej izolacji, porady albo teleporady, 
podczas której lekarz ten nie podejmie decyzji o dalszym przedłuże-
niu okresu jej trwania.

W przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie prze-
mieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz: 
•	w  sytuacji zlecenia wykonania testu w  kierunku wirusa SARS-

-CoV-2 zleca pobranie materiału do wykonania testu przez zespół 
karetki wymazowej;

•	po stwierdzeniu konieczności leczenia szpitalnego zleca transport 
pacjenta do szpitala.

STANDARD ORGANIZACYJNY W  PRZYPADKU POSTĘPOWANIA 
Z PACJENTEM ZAKAŻONYM WIRUSEM SARS-COV-2 
Lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem zakażonym wirusem SARS-

-CoV-2 kieruje tego pacjenta do:
•	odbycia izolacji albo izolacji w warunkach domowych, 
•	 leczenia szpitalnego do szpitala II poziomu, a  w  przypadku pa-

cjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 wymagającego leczenia 
specjalistycznego w  warunkach szpitalnych schorzeń innych niż 
COVID-19 – do szpitala III poziomu.

W  przypadku pacjenta, który nie jest w  stanie samodzielnie prze-
mieszczać się lub którego stan zdrowia to uzasadnia, lekarz zleca 
jego transport, odpowiednio do miejsca izolacji albo izolacji w wa-
runkach domowych albo szpitala.

Przed przyjęciem do leczenia szpitalnego pacjent jest poddawany 
w szpitalu ocenie stanu zdrowia w miejscu wydzielonym od miejsca 
przeznaczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom 
niezakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczenia 
szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdrowia wydał polecenie 
dotyczące zapewnienia:
•	udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonych zakresach 

pacjentom podejrzanym o  zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) – jest obowiązany do leczenia 
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają le-
czenia w warunkach szpitalnych;

•	 łóżka lub łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
(szpital III poziomu) – jest obowiązany do leczenia schorzeń innych 
niż COVID-19, które wymagają leczenia w warunkach szpitalnych.

Pacjent, u którego w ocenie lekarza udzielającego świadczeń zdro-
wotnych w szpitalu II poziomu, nie występują przyczyny poddania 
tego pacjenta hospitalizacji w tym szpitalu, jest: 
•	kierowany do odbycia izolacji albo izolacji w  warunkach domo-

wych albo
•	 informowany o konieczności zgłoszenia się do lekarza, o którym 

mowa na wstępie. 

Pacjent, u  którego ustąpią przyczyny hospitalizacji w  szpitalu, jest 
wypisywany do miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu, albo kie-
rowany do izolacji, albo izolacji w  warunkach domowych, albo do 
leczenia szpitalnego. 

STANDARD ORGANIZACYJNY W PRZYPADKU ZLECANIA BADAŃ 
DIAGNOSTYCZNYCH W KIERUNKU WIRUSA SARS-COV-2, W TYM 
TESTU MOLEKULARNEGO RT-PCR 
Zlecenie badań diagnostycznych w  kierunku wirusa SARS-CoV-2, 
w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdzenia przez kie-
rującego lekarza, przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej, 
wskazań do wykonania takich badań. 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w  którym świadczeń 
zdrowotnych udziela lekarz, o  którym mowa wyżej, informuje pa-
cjenta o wyniku testu za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w  sprawie standardu 
organizacyjnego opieki w  izolatoriach, opubliko-
wane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1750.

Do objęcia opieką w  izolatoriach kwalifikują się osoby, u  których 
stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-
-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał 
biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa, skierowane 
do izolatorium przez lekarza szpitala albo przez lekarza udzielają-
cego świadczeń zdrowotnych z  zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego, z  jedno-
czesnym powiadomieniem podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne. »
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W  standardzie opieki medycznej zmiana dotyczy wizyty pielę-
gniarskiej – nie rzadziej niż raz na dobę. Dopuszcza się wykonanie 
wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub sys-
temów łączności. 

9 października 2020 r. weszło w życie Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w  sprawie standardu 
organizacyjnego opieki zdrowotnej w  dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1751. 

Lekarz wykonujący znieczulenie może w tym samym czasie znieczu-
lać tylko jednego pacjenta. Podczas znieczulenia z lekarzem współ-
pracuje pielęgniarka anestezjologiczna, dotyczy to również znieczu-
leń wykonywanych poza salą operacyjną.

Warunków określonych w  załączniku nr 1 do rozporządzenia 
w części I i części II nie stosuje się do podmiotu leczniczego, któremu 
wojewoda lub minister zdrowia, działając na podstawie przepisów 
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
wydał polecenie dotyczące: 
•	 zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie 

pacjentom z  potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor od-
działu wojewódzkiego NFZ wydał zgodę na ich udzielanie również 
pacjentom innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2;

•	 zapewnienia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzo-
nym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w  tym łóżek respiratoro-
wych z możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mecha-
nicznej – przez okres obowiązywania tego polecenia.

W wymienionych podmiotach leczniczych, przez okres obowiązy-
wania polecenia, świadczeń zdrowotnych z  zakresu intensywnej 
terapii na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii może udzie-
lać lekarz anestezjolog lub lekarz po czterech latach specjalizacji 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, którzy odbyli co 
najmniej 6 miesięcy szkolenia w oddziale intensywnej terapii.

10 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z  dnia 9 października 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i  zakazów w  związku z  wystą-
pieniem stanu epidemii, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1758. 

Rozporządzenie ustala, że terytorium RP jest obszarem, na którym 
wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 
ze wskazaniem rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatko-
we ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii – obszar czerwony obejmujący powiaty, których wykaz jest 
określony w załączniku do rozporządzenia oraz obszar żółty obejmu-
jący powiaty nieobjęte wykazem.

Do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, stano-
wiącą granicę zewnętrzną w strefie Schengen, w celu udania się do 
swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obo-
wiązana 
•	przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o: 

* adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie od-
bywać obowiązkową kwarantannę; 

* numerze telefonu do kontaktu z tą osobą; 
•	odbyć po przekroczeniu granicy państwowej obowiązkową kwa-

rantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po prze-
kroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi 
lub gospodarującymi. 

Obowiązek odbycia kwarantanny jest równoważny z  obowiąz-
kiem wynikającym z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u  ludzi. Decyzji organu inspekcji sani-
tarnej nie wydaje się. 

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pra-
codawcę o  jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośred-
nictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, 
w tym przez telefon.

W  celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantan-
nę za okres jej trwania, wynagrodzenia, o  którym mowa w  art. 92 
ustawy – Kodeks pracy lub świadczenia pieniężnego z  tytułu cho-
roby określonego w  odrębnych przepisach, osoba ta, w  terminie 
3  dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, 
składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty 
świadczenia pieniężnego z  tytułu choroby pisemne oświadczenie 
potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie 
to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności.

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem 
z  osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Infor-
muje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o  imieniu i  na-
zwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę 
przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności, w tym przez telefon.

Powyższych obowiązków nie stosuje się w przypadku przekracza-
nia granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w  strefie 
Schengen, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbo-
wych lub zarobkowych w RP lub w państwie Unii Europejskiej lub Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przez osoby wykonujące 
te czynności w tych państwach oraz w innych przypadkach wskaza-
nych w rozporządzeniu.

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2, finansowane ze 
środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu telein-
formatycznego, udostępnionego przez jednostkę podległą ministro-
wi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony 
zdrowia, z wyjątkiem testów zlecanych przez: 
•	podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w  rodzaju 

świadczenia szpitalne, w  tym opiekę zdrowotną w  izolatorium, 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego stanowiącego 
moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 prowadzonego 
przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

•	 inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego – Elektronicznej Platformy 
Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zda-
rzeniach Medycznych.

W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, zle-
canie wykonania testów diagnostycznych w  kierunku SARS-CoV-2 
w  tym systemie i  przekazywanie ich wyników odbywa się bez po-
średnictwa tych systemów. 

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej 
w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby 
uprawnione do rehabilitacji w  ramach prewencji rentowej, o  któ-
rych mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 paździer-
nika 2001  r. w  sprawie szczegółowych zasad i  trybu kierowania 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą 
oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 277), jest negatywny wynik testu diagnostycz-
nego w  kierunku SARS-CoV-2, z  materiału 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 diagno-
stycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą, do którego osoba uprawniona 
została skierowana na rehabilitację leczniczą. 
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Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla osób uprawnio-
nych są finansowane ze środków publicznych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia: 
•	 leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, 
•	świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wy-

konywanego pod opieką dorosłych
– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kierunku SARS-
-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z  materiału pobranego 
w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia 
leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.  

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie 
na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, po-
twierdzone przez oddział wojewódzki NFZ albo wydana przez 
NFZ informacja o tym skierowaniu, w przypadku kontynuacji le-
czenia lub rehabilitacji.

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w zakładach 
rehabilitacji leczniczej, dla których podmiotem tworzącym 
jest prezes KRUS, jest negatywny wynik testu diagnostycznego 
w  kierunku SARS-CoV-2 pacjenta, z  materiału pobranego w  ter-
minie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia 
rehabilitacji leczniczej. 

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych pacjentowi zakwa-
lifikowanemu na rehabilitację leczniczą w  zakładach rehabilitacji 
leczniczej, jest prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS 
lub orzeczenie komisji lekarskiej KRUS, wydane w  postępowaniu 
orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z  ubezpieczenia 
społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji 
leczniczej albo wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego 
leczenie, potwierdzone przez jednostki organizacyjne KRUS. 

Do odwołania warunkiem uczestnictwa w  projekcie „Wypraco-
wanie i  pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez 
PFRON jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2 z  materiału pobranego w  terminie nie wcześniejszym 
niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia uczestnictwa w  projekcie. 
Podstawą do wykonania takiego testu jest informacja o skierowaniu 
na kompleksową rehabilitację wystawiana przez PFRON. Testy te są 
finansowane ze środków publicznych.

Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarne-
go, oddziału medycyny paliatywnej oraz domu pomocy spo-
łecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2 z  materiału pobranego w  terminie nie wcześniejszym 
niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. 

Podstawą do wykonania testu jest odpowiednio skierowanie 
lekarza do danego zakładu albo hospicjum, albo decyzja o skie-
rowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzja o  umiesz-
czeniu w domu pomocy społecznej. Testy te są finansowane ze 
środków publicznych. 

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w  ramach 
turnusu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych jest nega-
tywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z ma-
teriału pobranego w  terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed 
terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego uczestnika turnusu 
i  opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności 
wynika z wniosku lekarza.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest kopia wniosku 
lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, 
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

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 sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu 
leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jed-
nostkach organizacyjnych podległych MON;

•	turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzo-
nych i nadzorowanych przez MSWiA, przez osoby uprawnione, jest 
negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 
osoby uprawnionej oraz pełnoletniego najbliższego członka rodzi-
ny, materiału pobranego w terminie 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 skierowanie 
właściwego podmiotu kierującego osobę uprawnioną albo osobę 
uprawnioną wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny. 

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

Świadczeniobiorca, który rozpoczął leczenie uzdrowiskowe albo 
rehabilitację uzdrowiskową przed 14 marca 2020 r. i przerwał to le-
czenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po 13 marca 
2020 r., przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, 
może kontynuować jego realizację od 15 czerwca 2020 r. na podsta-
wie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo 
rehabilitację uzdrowiskową.

Kontynuacja realizacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 
uzdrowiskowej odbywa się na dotychczasowych warunkach reali-
zacji świadczenia, przy uwzględnieniu liczby dni pobytu wykorzy-
stanych przez świadczeniobiorcę przed przerwaniem jego realizacji 
i  związanych z  tym wzajemnych praw i  obowiązków świadczenio-
dawcy i świadczeniobiorcy.

Odpłatność należną za dni przypadające na kontynuację realiza-
cji świadczenia oblicza się według poziomu odpłatności dla I okresu 
rozliczeniowego.

Świadczeniodawca, u którego świadczeniobiorca przerwał pobyt, 
uzgadnia ze świadczeniobiorcą termin rozpoczęcia kontynuacji le-
czenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Termin ten 
nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2020 r.

Świadczeniodawca niezwłocznie przekazuje właściwemu oddzia-
łowi wojewódzkiemu NFZ informację w  przedmiocie planowanej 
kontynuacji przerwanych świadczeń, po dokonaniu uzgodnienia ze 
świadczeniobiorcą oraz o zrealizowanych świadczeniach. 

Świadczeniobiorca, który w  okresie od 14 marca 2020 r. do 
14 czerwca 2020 r. nie rozpoczął leczenia uzdrowiskowego albo re-
habilitacji uzdrowiskowej zgodnie z datą wynikającą ze skierowania 
potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ, może zrealizować 
powyższe świadczenie na podstawie tego skierowania od 15 czerw-
ca 2020 r. z uwzględnieniem miejsca na liście świadczeniobiorców. 
Warunkiem realizacji świadczenia przez świadczeniobiorcę jest 
przekazanie skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego 
NFZ w terminie do 31 lipca 2020 r. Do skierowania potwierdzonego 
przez oddział wojewódzki NFZ, doręczanego świadczeniobiorcom 
w czerwcu 2020 r., nie stosuje się terminu doręczenia świadczenio-
biorcy potwierdzonego skierowania.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie 
danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednic-
twem tych systemów, w tym przez telefon. 

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń 
opieki zdrowotnej może on złożyć oświadczenie o przysługującym 
mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem tych 
systemów. Wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie później 
niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekują-
cych na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania do odwołania. 

Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy 
oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu » 
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epidemii, jednakże nie później niż w  dniu udzielenia świadczenia 
opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. 

W  przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych za po-
średnictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączno-
ści, przy braku możliwości dostarczenia skierowania, świadczenio-
biorca przekazuje w dniu udzielenia świadczenia skan albo zdjęcie 
skierowania za pośrednictwem tych systemów, albo jeżeli nie ma ta-
kiej możliwości, przekazuje świadczeniodawcy dane uwidocznione 
na tym skierowaniu. 

Warunek opatrzenia informacji o wystawionym skierowaniu pod-
pisem osoby wystawiającej skierowanie, może nie być stosowany, 
w przypadku gdy świadczeniodawca z przyczyn organizacyjno-tech-
nicznych nie może zidentyfikować i określić odpowiedniego statusu 
tego skierowania w systemie teleinformatycznym.

W takim przypadku jest wystarczające podanie przez świadczenio-
biorcę, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności, podstawowych informacji zawartych w skierowaniu 
oraz klucza dostępu do skierowania albo kodu dostępu oraz numeru 
PESEL, a w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub inne-
go dokumentu potwierdzającego tożsamość, albo numeru identyfi-
kującego skierowanie. W takim przypadku świadczeniobiorca składa 
oświadczenie o  niedokonaniu zgłoszenia w  celu udzielenia świad-
czenia opieki zdrowotnej u innego świadczeniodawcy na podstawie 
tego skierowania. Oświadczenie to może zostać złożone za pośred-
nictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony 
termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego po-
wodu skreślony z  listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę 
listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się 
nastąpiło z powodu siły wyższej.

Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących świadczeniobiorca 
zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu 
epidemii. 

Dokument elektroniczny, o którym mowa w ustawie o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
może zawierać informację o poddaniu świadczeniobiorcy obowiąz-
kowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

Do odwołania zlecenie wykonania badania laboratoryjnego po-
legającego na wykonaniu testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2, następujące za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego, uznaje się za spełniające standardy jakości określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w spra-
wie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycz-
nych i mikrobiologicznych.

Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o  wyborze 
świadczeniodawcy, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pie-
lęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i  położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej mogą być składane zgodnie z wzorami obowią-
zującymi 13 marca 2020 r.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy 
mogą być wystawiane, do odwołania, za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności. 

W przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia 
posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem 
serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ, weryfikacja 
i potwierdzenie mogą nastąpić, do odwołania, za pośrednictwem in-
nych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do odwołania lekarz lub felczer oraz diagnosta laboratoryjny mogą 
nie przekazywać odpowiednio formularzy ZLK 1 Zgłoszenie podej-
rzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej oraz ZLB 1 
Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w  kierunku biologicznych 
czynników chorobotwórczych, dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, 
pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w  kie-
runku SARS-CoV-2 oraz przekazania jego wyniku za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę 
podległą ministrowi zdrowia.

W  przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o  dofi-
nansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w wyroby medyczne, 
potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego 
zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii zrealizowane-
go zlecenia wprowadza się, do odwołania, możliwość dołączenia 
do wniosku potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego 
zlecenie kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu me-
dycznego, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny nadany 
przez system informatyczny NFZ, wystawiony przez świadczenio-
dawcę realizującego zlecenie wraz z  fakturą określającą cenę na-
bycia z  wyodrębnioną kwotą opłacaną w  ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument 
potwierdzający zakup.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy 
odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochron-
nego ust i nosa: 
•	w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach oraz 

w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby nieza-
mieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

•	w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 
* na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, 

promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabyt-
kowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;

* na terenie nieruchomości wspólnych;
* w  zakładach pracy oraz w  budynkach użyteczności publicz-

nej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastrono-
mii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, 
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy lub socjalny; 

* w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlo-
wych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

* w  trakcie sprawowania kultu religijnego, w  tym czynności lub 
obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej prze-
znaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. 

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy po-
mocy maseczki na statkach powietrznych. Powyższego obowiązku 
nie stosuje się w przypadku: 
•	pojazdu samochodowego, w  którym przebywają lub poruszają 

się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem 
do ukończenia 5. roku życia albo osoby zamieszkujące lub gospo-
darujące wspólnie;

•	dziecka do ukończenia 5. roku życia;
•	osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdro-

wia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, nie-
pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacz-
nym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym 
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (wymagane jest okazanie za-
świadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdza-
jącego wymienione okoliczności);

•	osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarob-
kowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowi-
skach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią 
obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;

•	kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub po-
jazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, 
jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organiza-
tor tego transportu zapewniają oddzielenie kierującego od prze-
wożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

•	kierującego statkiem, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się 
w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzie-
lenie kierującego od przewożonych osób w  sposób uniemożli-
wiający styczność, kierowców wykonujących przewozy drogowe 
w załodze; 

•	 sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
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•	 żołnierza sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, a także funkcjona-
riusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojsko-
wego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony 
osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;

•	osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki 
użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, 
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający 
takim budynkiem postanowi inaczej; 

•	 sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiek-
tów sportowych; 

•	osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu bota-
nicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowe-
go albo plaży; 

•	 jazdy konnej;
•	personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 
•	konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, 

a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest 
to niezbędne do ich świadczenia; 

•	umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale 
lub okresowo trudności w komunikowaniu się; 

•	 spożywania posiłków lub napojów w  lokalu, ogródku gastrono-
micznym, wydzielonej strefie gastronomicznej; 

•	 spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego 
w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posił-
ków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Ograniczenia liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu nie 
stosuje się m.in. w  przypadku przeprowadzania egzaminów 
w ramach kształcenia w zawodach medycznych.

Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe ograniczenia na obsza-
rze czerwonym i obszarze żółtym. 

12 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z  dnia 9 października 2020 r. w  sprawie badań 
i  szczepień profilaktycznych funkcjonariusza Stra-
ży Granicznej wchodzącego w  skład kontyngentu 
Straży Granicznej oraz kierowania funkcjonariusza 
Straży Granicznej i  pracownika Straży Granicznej 
na turnus leczniczo-profilaktyczny, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1767.

13 października 2020 r. zostało opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1772 Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia 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.

13 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. 
U. z  2020 r., poz. 1777 Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 
2020 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o publicznej służbie krwi.

13 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1780 Obwieszczenie Ministra Zdro-
wia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w  sprawie komisji psychiatrycznej do spraw 
środków zabezpieczających i wykonywania środków 
zabezpieczających w zakładach psychiatrycznych.

15 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z  dnia 14 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i  za-
kazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1797. 

Do odwołania obiekty handlowe lub usługowe, których przeważa-
jąca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosme-
tycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów 
leczniczych, wyrobów, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, świadczeniu usług pocztowych – od po-
niedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługują wyłącznie 
osoby powyżej 60. roku życia.

Powyższego przepisu nie stosuje się w  przypadku, gdy wydanie 
produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywcze-
go specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w  sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia.

17 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 12 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wy-
kazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecze-
nia odwykowego przeznaczonych do wykonywania 
obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, 
a  także warunków zabezpieczenia zakładów dla 
osób pozbawionych wolności, opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1826. 

17 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z  dnia 16 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i  za-
kazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1829. 

Do odwołania warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-lecz-
niczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest negatyw-
ny wynik testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2 pacjenta 
z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed 
terminem przyjęcia do zakładu.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie, 
skierowanie lekarza do danego zakładu oraz skierowanie do przy-
jęcia do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego i  pielę-
gnacyjno-opiekuńczego dokonane na podstawie przepisów ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego.

Usunięto obowiązek zakrywania ust i nosa w pojazdach samo-
chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub nie-
gospodarujące wspólnie. »
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Obowiązku zakrywania ust i  nosa nie stosuje się również 
w przypadku osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnic-
twa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych. 

Maksymalna liczba uczestników zgromadzenia nie może być więk-
sza niż 10 osób w obszarze czerwonym i 25 osób w obszarze żółtym.

Zmiany dotyczą dodatkowych ograniczeń na obszarze czerwo-
nym. Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz powiatów znajdu-
jących się w obszarze czerwonym.

18 października 2020 r. weszło w życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 17 października 
2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmienia-
jącego rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1837. 

Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 1 października 2020 r. 
W przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodaw-
cę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 
•	wydania przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiąz-

ku zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem 
COVID-19 lub

•	wydania decyzji przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub 
•	wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej 

w  związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem 
epidemii – na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego 
zakresu świadczeń, za okresy sprawozdawcze w okresie od 1 paź-
dziernika do 31 grudnia 2020 r. może być ustalona jako iloczyn 
odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozlicze-
niowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Należność ustalona w  powyższy sposób nie obejmuje należności 
uwzględnianych przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie sta-
nu gotowości do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, określonym 
w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

19 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 16 października 
2020 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania uczelni medycznych w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem CO-
VID-19, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1833. 

Na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym zajęcia na stu-
diach, studiach podyplomowych, w  ramach kształcenia doktoran-
tów oraz w ramach innych form kształcenia, mogą być prowadzone 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na obszarze kraju będącym obszarem żółtym zajęcia są prowa-
dzone z  wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość 
oraz w siedzibach lub filiach uczelni medycznych.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje 
rektor uczelni.

19 października 2020 r. zostało opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1838 Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim po-
winny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego.

20 października 2020 r. weszło w życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 19 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia 
szpitalnego, opublikowane w  Dz. U. z  2020 r., 
poz. 1767. 

W  okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r., w  związku 
z  ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii, świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych 
w trybie hospitalizacji określonych w rozporządzeniu, jest zwolniony 
z obowiązku spełniania wymagań dotyczących warunków realizacji 
świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego 
oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierow-
nika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpie-
czeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

20 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 19 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
szczegółowych kryteriów wyboru ofert w  postę-
powaniu w  sprawie zawarcia umów o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1841. 

20 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. 
U. z  2020 r., poz. 1845 Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 paździer-
nika 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u ludzi.

20 października 2020 r. zostało opublikowane w Dz. 
U. z  2020 r., poz. 1842 Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 16  paź-
dziernika 2020 r. w  sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu ustawy o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

22 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z  dnia 14 października 
2020 r. w  sprawie sposobu ogłaszania o  postępo-
waniu w  sprawie zawarcia umowy o  udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, po-
woływania i  odwoływania komisji konkursowej, 
jej zadań oraz trybu pracy, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1858. 
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24 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 5 październi-
ka 2020  r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
sposobu i  trybu finansowania z  budżetu państwa 
świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. 
U. z 2020 r., poz. 1869.

24 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z  dnia 23 października 
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, nakazów i  za-
kazów w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1871. 

Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium RP.

Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wiru-
sa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypad-
ku postępowania z  pacjentem podejrzanym o  zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia na-
stępującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycz-
nego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w  warun-
kach domowych ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca 
pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej 
w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania 
kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych.

Osoba, u  której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od 
dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kie-
runku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w  warun-
kach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolato-
rium lub poddana hospitalizacji.

Informacja o  wyniku testu w  kierunku wirusa SARS-CoV-2 może 
być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinforma-
tycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwa-
rantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-
-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycz-
nym. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o  objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, 
może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinfor-
matycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u  ludzi, osoby, które 
były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w  styczności 
ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a  nie wy-
kazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwaran-
tannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią 
organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc 
od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia 
albo styczności.

Powyższego obowiązku nie stosuje się wobec osoby, która za-
kończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania 
działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
•	udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;
•	udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z  zakresu rehabilitacji 

leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, 
turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczniczych 
nadzorowanych przez MON i  w  podmiotach leczniczych utwo-
rzonych przez MSWiA, turnusów readaptacyjno-kondycyjnych 
w  podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA, jednost-

kach organizacyjnych podległych MON, turnusów antystresowych 
w  podmiotach leczniczych utworzonych i  nadzorowanych przez 
MSWiA
– z  wyjątkiem przypadków, w  których zaprzestanie rehabilitacji 

grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.
Zakazu nie stosuje się do świadczeń w zakresie lecznictwa uzdro-

wiskowego oraz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z  zakre-
su rehabilitacji leczniczej, których udzielanie rozpoczęło się przed 
24 października 2020 r.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wy-
łącznie w celu:
•	wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;
•	 zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi spra-

wami życia codziennego;
•	 sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, 

w tym czynności lub obrzędów religijnych. 

Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku 
w  godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod 
opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego 
albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu 
dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do 
miejsca zamieszkania. 

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się m.in. w przy-
padku pojazdu samochodowego, w  którym przebywają lub 
poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z  co 
najmniej jednym dzieckiem do ukończenia 5. roku życia, z  wy-
łączeniem pojazdów samochodowych będących środkami pu-
blicznego transportu zbiorowego.

Maksymalna liczba uczestników zgromadzenia organizowanego 
na podstawie zawiadomienia organu gminy lub decyzji wojewody 
nie może być większa niż 5.

Do odwołania zakazuje się organizowania innych zgromadzeń niż 
określone powyżej, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od 
ich rodzaju, z wyłączeniem:
•	 spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
•	 imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub bu-

dynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.

Ograniczenia liczby osób uczestniczących w zgromadzeniu nie sto-
suje się m.in. w przypadku przeprowadzania egzaminów w ramach 
kształcenia w zawodach medycznych.

28 października 2020 r. weszło w  życie Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 5 październi-
ka 2020  r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
świadczeń gwarantowanych z  zakresu opieki psy-
chiatrycznej i  leczenia uzależnień, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1767.

Zmiany zostały wprowadzone w wykazach świadczeń gwarantowa-
nych realizowanych w  warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, 
świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach dziennych 
psychiatrycznych oraz świadczeń gwarantowanych realizowanych 
w warunkach dziennych leczenia uzależnień, w zakresie zatrudnie-
nia pielęgniarek.

31 października 2020 r. weszło w  życie Rozporzą-
dzenie Ministra Obrony Narodowej z  dnia 13  paź-
dziernika 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz 
określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwo-
ści, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1818. 
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Tekst Agnieszka Sieńko

Radca prawny, mediator sądowy, coach, konsultant 
kryzysowy, wykładowca, szkoleniowiec, autorka 
książek i artykułów, trener biznesu

▶ AGNIESZKA SIEŃKO 

Fot. z archiwum autorki

W obliczu roszczenia pacjenta

Pacjent skierował skargę do pod-
miotu wykonującego działalność 
leczniczą, w którym Ty – lekarko 
lub lekarzu – udzielasz świadczeń 
zdrowotnych. Skarga dotyczy 
zrealizowanej przez Ciebie usłu-
gi medycznej. Wskutek takiej czy 
innej drogi tejże skargi zwraca się 
do Ciebie Temida. Na wstępie jest 
to radca prawny podmiotu, dla 
którego pracujesz, firma ubezpie-
czeniowa, czasem prokurator. Czy 
naprawdę tego pierwszego nie-
szczęścia nie wystarczyło? Teraz 
musisz jeszcze walczyć z prawni-
kiem zadającym okropne pytania? 
A co on (lub ona) w ogóle wie? 

No dobrze, wystarczy tego scenariusza. Moim zamiarem i celem jest 
pomóc lekarzom ocenić, jaki model postępowania jest właściwy 
w zetknięciu z prawnikiem, ubezpieczycielem, mediatorem. Z mo-

jej praktyki jako radcy prawnego wynika bowiem, że nader często prawnik 
czy sam ubezpieczyciel bywa traktowany jak wróg i napastnik, oraz że jego 
pytania są niewłaściwe, oceniające, a  nawet skazujące. Objętość pojedyn-
czego artykułu jest zbyt skromna, by temat wyczerpać, lecz wydaje się być 
wystarczająca, aby podjąć próbę usystematyzowania różnych podmiotów 
mogących potencjalnie uczestniczyć w  przedsądowym i  sądowym rozpo-
znaniu roszczenia pacjenta. 

Aby tekstowi nadać czytelną strukturę, postanowiłam podzielić go na 
części odpowiadające rodzajom lub etapom postępowania inicjowanego 
skargą pacjenta. Takie działanie wydaje się najlepsze w  formule artykułu, 
albowiem różne postępowania i ich etapy mogą się przenikać. 

Pierwsza część będzie więc poświęcona postępowaniu przed ubezpie-
czycielem. Jest to analogiczne postępowania jak w  przypadku zgłaszania 
wypadku komunikacyjnego do OC sprawcy. Nosi nazwę postępowania li-
kwidacyjnego (od branżowego określenia: likwidacja szkody). 

Postępowanie likwidacyjne
Postępowanie likwidacyjne jest pochodną obowiązkowego ubezpieczenia 
OC od szkód wyrządzanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych. W  tym miejscu warto mocno zaakcentować „przyjacielski” charak-
ter współpracy między lekarzem a ubezpieczycielem, jego pracownikami 
i  pełnomocnikiem ubezpieczyciela. Interesy podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą i ubezpieczyciela są zbieżne. Wbrew pozorom, ubez-
pieczyciel nie osądza lekarza. Formułując pytania, prosząc o dokumentację 
i wyjaśnienia, zmierza do możliwe dogłębnego ustalenia stanu faktycznego 
sprawy. Dlatego warto i należy być z ubezpieczycielem maksymalnie szcze-
rym. Szczerym do tego stopnia, że jeżeli dostrzeże się własny błąd, to warto 

Część I 
Jak i o czym rozmawiać z doradcami, 
prawnikami, ubezpieczycielami 

ZŁOTE ZASADY ZEZNAŃ: 
1. Nie wolno kłamać. 
2. Wolno nie pamiętać – przesłuchanie to nie eg-

zamin i odpowiedź typu: nie wiem, nie pamię-
tam, nie przypominam sobie, jest poprawna. 

3. Nie należy odpowiadać na niezadane pytanie 
(nie wykraczać poza pytanie).

4. Jeżeli nie ma się pewności, o co jest się pyta-
nym, zawsze można oświadczyć: „nie rozu-
miem pytania”. 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/gavel-3577255/QuinceCreative
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go ubezpieczycielowi wskazać. Na tym polega 
ochrona, by w razie „wpadki” ktoś wypłacił od-
szkodowanie lub zadośćuczynienie. Oczywi-
ście, rację mają ci, którzy twierdzą, że wypłata 
odszkodowania wpływa na wzrost późniejszej 
składki. Rację mają także i ci, którzy wskazują, 
że przyznawanie się do samego faktu skiero-
wania roszczenia wpływać może na wysokość 
przyszłej składki. To wszystko prawda. Jest jed-
nak pewne „ale”. W  przypadku ewentualnego 
procesu cywilnego podmiot wykonujący dzia-
łalność leczniczą, a w tym lekarz oraz ubezpie-
czyciel staną po tej samej stronie procesu. Po 
stronie pozwanej. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w toku 
postępowania likwidacyjnego przed własnym 
ubezpieczycielem sam medyk i ubezpieczyciel 
mają całkowicie zbieżne cele. Obu zależy na 
oddaleniu roszczenia. Ubezpieczycielowi na-
leży wszystko dokładnie wyjaśnić i nie trakto-
wać pytań czy wezwań do wyjaśnień jako atak. 
Są to zwykłe pytania zmierzające do ustalenia 
rozsądnego stanowiska w sprawie. Ten rodzaj 
postępowania jest maksymalnie odformalizo-
wany. Nie ma więc protokołów, przyrzeczeń, 
organu, itd. Całe postępowanie polega na ko-
respondencji. Postępowanie dowodowe przed 
ubezpieczycielem nie jest tak mocno sformali-
zowane jak w postępowaniach sądowych, pro-
kuratorskich czy dyscyplinarnych. Nie oznacza 
to jednak, że jest bezprawne, że wolno zatajać 
fakty, itp. Każde tak źle rozumiane działanie 
jest przeciwskuteczne dla samego ubezpie-
czonego, którym w opisywanych przypadkach 
jest podmiot wykonujący działalność leczni-
czą, czy sam medyk. 

Dowodem w  postępowaniu likwidacyjnym 
może być, podobnie jak w  innych postępowa-
niach, wszystko, co może przyczynić się do wy-
jaśnienia sprawy. W praktyce są to:
1. wyjaśnienia podmiotu i  konkretnych me-

dyków;
2. opinia tzw. konsultanta medycznego (moż-

na uznać, że jest to „daleki krewny” biegłego 
w postępowaniu sądowym);

3. dokumentacja medyczna pacjenta. 

WAŻNE: 
Umowy ubezpieczenia wskazują termin, do 
upływu którego należy powiadomić ubezpie-
czyciela o  skierowaniu roszczenia przeciwko 
ubezpieczonemu. Z mojego doświadczenia wy-
nika, że w przypadku uchybienia tym terminom 
ubezpieczyciele godzą się na przyjęcie sprawy 
do rozpoznania. Mimo to należy wiedzieć, że ta-
kie terminy istnieją. 

Postępowanie karne
Podtrzymując swobodny charakter opracowa-
nia, rezygnuję z przytaczania przepisów na rzecz 
przyjaznej formy artykułu o tym, jak postępować. 

Postępowanie karne składa się z  dwóch za-
sadniczych etapów. Pierwszy to etap postępo-

wania przygotowawczego, czasem zwanego prokuratorskim. W  tym przy-
padku czynności prowadzi właśnie prokurator lub, na jego zlecenie, policja. 
Trzeba jeszcze wiedzieć, że samo postępowanie przygotowawcze ma także 
w  swoim obrębie dwie fazy: postępowanie w  sprawie oraz postępowanie 
przeciwko osobie. Postępowanie w sprawie to jest taki etap, w którym niko-
go się nie oskarża. W tej części po prostu bada się, co się wydarzyło. Lekarz 
może być w  tym etapie przesłuchany jako świadek. Świadek musi mówić 
prawdę. Za zeznawanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności (więzie-
nia) do 8 lat. Do 8 lat, a nie jak kiedyś do 3 lat. Ale warto parę rzeczy wiedzieć 
i znać kilka swoich praw. 

Na wezwanie prokuratora należy się stawić. Odmowa grozi grzywną, 
oskarżeniem o  utrudnianie postępowania, itp. Nie oznacza to jednak, że 
w razie przeszkody nie można nic zrobić. Jeżeli stawiennictwo jest niemożli-
we z powodu wcześniej opłaconego wyjazdu, dyżuru medycznego, nagłego 
wezwania do szpitala w trybie na ratunek, itp. można i należy powiadomić 
organ, że stawiennictwo jest niemożliwe i prosić o zmianę terminu. Nawet 
już po terminie należy usprawiedliwić niestawiennictwo.

Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć: przesłuchanie to nie jest egzamin. 
Nie trzeba wiedzieć wszystkiego. Są okoliczności, których się nie wie, nie 
jest się pewnym lub się nie pamięta. I jeżeli tak właśnie jest, należy to po-
wiedzieć. Zawsze jednym z  pierwszych pytań jest: „Czy świadek pamięta 
tego pacjenta?”. Odpowiedź: „Nie, nie pamiętam tego pacjenta.” jest dobrą 
odpowiedzią. Naprawdę nie sposób pamiętać wszystkich pacjentów po 
pewnym czasie. I nie należy na siłę sobie przypominać, nerwowo przeszu-
kiwać dokumentów. Konsekwentne pytania o to, czy pacjent dzwonił, wo-
łał, skarżył się należy kwitować wstępnym: „Nie pamiętam tego pacjenta”. 
Można wskazać, że wszystkie czynności medyczne są utrwalone – zgodnie 
z prawem – w dokumentacji medycznej. Trzeba pamiętać o tym, że nawet 
będąc świadkiem, zachowuje się prawo do odmowy odpowiedzi na py-
tanie w  sytuacji, gdyby odpowiedź mogła narazić świadka lub osobę dla 
niego najbliższą na odpowiedzialność karną. Art. 183 § 1 kodeksu postę-
powania karnego stanowi, że świadek może uchylić się od odpowiedzi na 
pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla 
niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe. Jeżeli więc prokurator zapytałby, „czy świadek uzyskał zgodę na 
wykonanie takiego zakresu operacji?”, a świadek jej nie uzyskał, to można 
wtedy odpowiedzieć, że: „uchylam się od odpowiedzi na to pytanie z uwagi 
na treść art. 183 § 1 kodeksu postępowania karnego”. Zresztą każde prze-
słuchanie rozpoczyna się od pouczenia. Jest ono zwykle wręczane na pi-
śmie i dość obszerne, ale należy je spokojnie przeczytać i zapytać o każdy 
niezrozumiały fragment. Popędzanie jest w tym wypadku wykluczone. 

Dużo prościej jest, gdy występuje się w roli podejrzanego (oskarżonego), 
czyli gdy postępowanie toczy się przeciwko osobie. W tym wypadku służy 
podejrzanemu prawo do odmowy składania wyjaśnień. To dlatego wcze-
śniej, gdy jest się świadkiem, można się uchylać od odpowiedzi na niektóre 
pytania. Na tym etapie warto korzystać ze wsparcia radcy prawnego (lub 
adwokata) w charakterze obrońcy. Najlepiej takiego, który ma doświadcze-
nie w sprawach medycznych. Na tej samej zasadzie, na jakiej nie leczy się żo-
łądka u okulisty. Wobec własnego obrońcy trzeba być bezwzględnie szcze-
rym. Obrońca musi wiedzieć wszystko. Obrońca jest dożywotnio związany 
tajemnicą obrończą. Nigdy nikomu nie może powiedzieć tego, czego się 
dowiedział jako obrońca. Z tajemnicy obrończej nie można radcy zwolnić. 

O wszczęciu postępowania karnego w związku z usługą medyczną, reali-
zowaną w podmiocie leczniczym, warto powiadomić ten podmiot. Najczę-
ściej kolejnym krokiem jest bowiem skierowanie sprawy na drogę postępo-
wania cywilnego. 

Ciąg dalszy nastąpi
Artykuły rządzą się swoimi prawami. Podstawowym prawem artykułu jest 
określona objętość. Bieżący tekst dobrnął do objętości granicznej. Jak wyni-
ka z ostatniego podtytułu – ciąg dalszy nastąpi. W kolejnym tekście przenie-
siemy się do procesu cywilnego. 
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Uchwały Prezydium Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej 

z dnia 24 września 2020 roku

Uchwały Prezydium Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej 

z dnia 8 października 2020 roku

NR 93/2020
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

 miesięcznej składki członkowskiej

NR 94/2020
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

miesięcznej składki członkowskiej

NR 95/2020
w sprawie udzielenia bezzwrotnej 

zapomogi pieniężnej

Pozostałe uchwały znajdują się  
na stronie: bip.dilnet.wroc.pl
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ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medycz-
ne Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 24 września 2020 r. 
stopień naukowy doktora w  dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dys-
cyplinie nauki medyczne uzyskali:
1. lek. dent. Tomasz Ogiński,
2. lek. Wiktor Pawłowski,
3. lek. Małgorzata Janeczko-Czarnecka,
4. lek. Agnieszka Sas-Strózik,
5. lek. Małgorzata Stembalska.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medycz-
ne Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 24 września 2020 r. 

stopień naukowy doktora habilitowanego 
w  dziedzinie nauk medycznych i  nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne 
uzyskał dr Maciej Stanisław Nowacki.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 24 września 2020 r. 
stopień naukowy doktora w  dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dys-
cyplinie nauki o zdrowiu uzyskali:
1. mgr Monika Kurek,
2. mgr Martyna Kasper-Jędrzejewska,
3. mgr Tomasz Matusz.

NOWI DOKTORZY

21 września 2020 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu dr hab. Marzennie Bartoszewicz, kierownik Katedry 
i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu.

8 października 2020 roku Donata Kurpas odebrała w Pałacu Prezydenckim nominację 
profesorską. Profesor pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

NOWI PROFESOROWIE 

Zjazdy absolwentów AM we Wrocławiu

Bliższych informacji udziela Patrycja Malec, kom. 501 217 204, e-mail: patka.malec@wp.pl

ZJAZD ABSOLWENTÓW
 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1968
Termin: 17-19 września 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: będzie ośrodek Vital & 
SPA Resort Szarotka w Zieleńcu

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Czernik, Wojciech Durek, 

Andrzej Karmowski, Bogusław Kudyba
Wanda Poradowska-Jeszke, Wacław 

Weyde, Krzysztof Wronecki

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1970
Termin: 12 czerwca 2021 r. (sobota)
Miejscem spotkania: Wrocław (wrocławskie 
ZOO, kościół Najświętszego Imienia Jezus, 
Oratorium Marianum/Aula Leopoldina UWr, 
Haston City Hotel)

Za Komitet Organizacyjny
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, 

Henryk Lisiak

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1971
Termin: 8 maja 2021 r. (sobota)
Miejscem spotkania: Wrocław (wrocławskie 
ZOO, Oratorium Marianum/Aula Leopoldina 
UWr, Klub Uniwersytetu Wrocławskiego, Hotel 
im. Jana Pawła II)

Za Komitet Organizacyjny
Magdalena Koziorowska, 

Wanda Man-Widerska, 

Alicja Marczyk-Felba, Krzysztof 
Bąk, Bogdan Durynek

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1976
Termin: 11-12 czerwca 2021 r. (piątek-sobota)
Miejscem spotkania: Wrocław (wrocławskie 
ZOO, kościół Najświętszego Imienia Jezus, Col-
legium Anatomicum, Haston City Hotel)

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Awzan (Ślusarek), Lucjan Ilnicki

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1977

Termin: 21-23 maja 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: Hotel Kudowa**** Manu-
faktura Relaksu, Kudowa-Zdrój

Za Komitet Organizacyjny
Andrzej Bugajski,  

Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka, 
Małgorzata Rudnicka, Danuta Sidor

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1985

Termin: 28-30 maja 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: ośrodek Vital & SPA Re-
sort Szarotka w Zieleńcu

Za Komitet Organizacyjny
Jacek Chodorski, Dorota 

Radziszewska, Andrzej Stawarski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO 

 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1985

Termin: 14-16 maja 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: ośrodek Tarasy Wang 
w Karpaczu

Za Komitet Organizacyjny
Aneta Łojewska, Waldemar Jarosiewicz

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1990

Termin: 4-6 czerwca 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: ośrodek Vital & SPA Re-
sort Szarotka w Zieleńcu

Za Komitet Organizacyjny
Wojciech Apoznański, Ewa Willak-Janc, 

 Teresa Żak (Biercewicz)

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

 AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1995

Termin: 24-26 czerwca 2021 r. (piątek-niedziela)
Miejscem spotkania: ośrodek Vital & SPA Re-
sort Szarotka w Zieleńcu

Za Komitet Organizacyjny
Radek Tarkowski

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdów 
dostępne są na stronie www.dilnet.wroc.pl  

w zakładce „Społeczność”.
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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

oraz Katedra i Klinika Neonatologii
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

zapraszają na konferencję

pt. „PRAKTYCZNE ASPEKTY 
PERINATALNEJ OPIEKI PALIATYWNEJ”

która odbędzie się 27 marca 2021 r. (sobota)  
w godz. 9.00-15.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby 

Lekarskiej przy al. Matejki 6 we Wrocławiu.

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów 
edukacyjnych.

Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby 
uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. 
Udział w konferencji jest dobrowolny.

Kierownik naukowy konferencji
dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.

Kierownik organizacyjny konferencji – lek. Agnieszka Jalowska

Zapraszamy na ciekawe wykłady i  dyskusje osoby, które otaczają 
profesjonalną opieką rodziny dzieci z  niepomyślną diagnozą 
prenatalną, umierające w okresie prenatalnym i okołoporodowym. 
Przedstawimy najnowsze standardy oraz ich realizację w praktyce 
(studium przypadków).

Zastanowimy się także, jak wspierać psychologicznie naszych 
pacjentów w okresie straty dziecka i żałoby.
Będzie czas na dyskusję i pytania.

Zapraszamy lekarzy i wszystkich członków zespołów ginekologiczno-
neonatologicznych, które opiekują się kobietą i rodziną doświadczajacą 
straty dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym. 

Program konferencji
godz. 9.00-9.10 Otwarcie konferencji
godz. 9.10-9.40 Definicja i zasady opieki paliatywnej i wspierającej
 prof. dr hab. Wojciech Leppert, konsultant 

krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej
godz. 9.40-10.10 Specyfika perinatalnej opieki paliatywnej. Opieka 

paliatywna nad noworodkiem
 dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw.
godz. 10.10-10.40 Wada letalna – definicja i potrzeba 

indywidualnego podejścia do pacjenta po 
diagnozie prenatalnej 

 prof. dr hab. Robert Śmigiel
godz. 10.40-11.10 Prowadzenie ciąży po niepomyślnej diagnozie 

prenatalnej. Kwalifikacja do porodu 
 dr hab. Tomasz Fuchs
godz. 11.10-11.40 Studium przypadków. Dyskusja
 lek. Karolina Karcz, lek. Małgorzata Opalińska,  

lek. Barbara Tarsa, lek. Weronika Wesołowska
godz. 11.40-12.00 Przerwa
godz. 12.00-12.30 Rola położnej w perinatalnej opiece paliatywnej. 

Koncepcja indywidualnej szkoły rodzenia 
 mgr Katarzyna Adamczyk,  

mgr Ewa Żurawska-Zarobska
godz. 12.30-13.00 Jak przygotować i wspierać rodzinę dziecka 

umierającego w okresie okołoporodowym?
 mgr Agnieszka Pasławska
godz. 13.00-13.30 Koordynator – kluczowe pojęcie w perinatalnej 

opiece paliatywnej
 mgr Joanna Krzeszowiak
godz. 13.30-14.00 Współpraca z domowym hospicjum dla dzieci 

– praktyczny poradnik
 dr n. med. Krzysztof Szmyd
godz. 14.00-14.30 Studium przypadków. Dyskusja
 lek. Karolina Karcz, lek. Małgorzata Opalińska,  

lek. Barbara Tarsa, lek. Weronika Wesołowska
godz. 14.30-15.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji 
proszone są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, 

które nie ma charakteru wiążącego.
Zgłoszenie pisemne należy kierować  

do Komisji Kształcenia DRL:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl  

lub telefoniczne pod numerem: 71 798 80 68/81.

Organizatorzy uzależniają organizację warsztatów 
stacjonarnych od sytuacji epidemicznej w Polsce.

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.

Powrót do spisu treści
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KONFERENCJE I SZKOLENIA 

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

pt. „PERSWAZJA SPOSOBEM 
NA WZMACNIANIE 

WYTRWAŁOŚCI W LECZENIU”

który odbędzie się w następujących terminach:
16 stycznia 2021 r. (sobota)
20 lutego 2021 r. (sobota)
20 marca 2021 r. (sobota)

17 kwietnia 2021 r. (sobota)
8 maja 2021 r. (sobota)

w sali klubowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu 
przy al. Matejki 6 w godz. 9.00-15.00.

Wykładowca
lek. Dariusz Delikat, psycholog

Czas trwania kursu – 6 godzin
(w tym 2 godziny zajęć seminaryjnych oraz 4 godziny 

zajęć praktycznych)

Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Omawiane zagadnienia
Według raportów WHO tylko 50% pacjentów cierpiących z powodu 
chorób przewlekłych po sześciu miesiącach terapii nadal stosuje 
się do zaleceń terapeutycznych. Dlaczego tak się dzieje? Co 
sprawia, że pacjenci nie są wytrwali w  leczeniu? Przyczyn jest 
wiele. Można podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to czynniki 
zewnętrzne, na które nie zawsze mamy wpływ (np. wysoka cena, 

trudności związane z aplikacją leku, politerapia, objawy uboczne...). 
Druga grupa to czynniki subiektywne, związane bezpośrednio 
z  osobą pacjenta: motywacja do leczenia, postawa wobec 
choroby i  konieczności leczenia, pamięć, uwaga. Ich umiejętne 
wykorzystywanie i  modyfikacja mogą być skutecznym sposobem 
wzmacniania wytrwałości w leczeniu.

Część teoretyczna:
•	przestrzeganie zaleceń lekarskich – uwarunkowania 

psychologiczne,
•	prawa perswazji i sposoby ich wykorzystywania w rozmowach 

z pacjentami,
•	perswazyjne konstrukcje i środki językowe,
•	perswazyjna siła języka metafor,
•	 indywidualne kody językowe,
•	sposoby zwiększania wiarygodności przekazu,
•	metody przełamywania wątpliwości.

Część praktyczna: 
•	wzmacnianie wiarygodności przekazu,
•	 formułowanie perswazyjnych konstrukcji językowych 

i wykorzystywanie skutecznych środków językowych,
•	stosowanie metafor dla wzmacniania siły perswazyjnej przekazu,
•	dopasowywanie przekazu do indywidualnych kodów 

językowych,
•	pozbywanie się wątpliwości i obrona przed manipulacyjnymi 

zachowaniami rozmówców.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach 
proszone są WYŁĄCZNIE O PISEMNE zgłaszanie się do Komisji 

Kształcenia DRL: e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna 

liczba uczestników w jednym terminie – 25 osób.

Organizatorzy uzależniają organizację warsztatów 
stacjonarnych od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„JAK MĄDRZE POMAGAĆ? 

O BUDOWANIU DOJRZAŁEJ RELACJI 
Z PACJENTEM”

który odbędzie się w następujących terminach:
6 lutego 2021 r. (sobota), godz. 11.00-15.00
13 marca 2021 r. (sobota), godz. 11.00-15.00

24 kwietnia 2021 r. (sobota), godz. 11.00-15.00
15 maja 2021 r. (sobota), godz. 11.00-15.00

5 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 11.00-15.00

Wykładowca
mgr Anna Masternak, psycholog, trener komunikacji

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny. Maksymalna liczba 
uczestników w jednym terminie – 30 osób.

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Zagadnienia
•	Psychologiczny obszar niesienia pomocy w relacji  lekarz-pacjent
•	Funkcjonalne zasady niesienia pomocy

•	Trudności w zakresie wspierania i motywowania pacjentów
•	Czy pacjent zawsze chce być zdrowy? Czy pacjent zawsze chce żyć?
•	Granice ingerencji lekarskiej w procesie leczenia pacjenta
•	Odpowiedzialność za zdrowie, życie i postępy pacjentów. 

Do kogo należy?
•	Czy pomoc może być przemocowa?
•	Medyczny autorytet lekarza vs niezależność pacjenta. Czy muszą 

się wykluczać?
•	Przekonywanie pacjenta – czy jest konieczne?
•	Dojrzała relacja lekarza z pacjentem. Czym jest?
•	Jak tworzyć relację z pacjentem wolną od wypalenia emocjami, 

wolną od wypalenia zawodowego?
•	Jak tworzyć dojrzałe relacje z pacjentami?

W trakcie wykładu na czacie można zadawać pytania,  
na które wykładowca będzie udzielał odpowiedzi.

Można również wziąć udział w dyskusji online za pomocą środków 
audiowizualnych (mikrofon, kamera).

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

zaprasza na kurs medyczny

pt. „STANY NAGŁE W GABINECIE 
LEKARSKIM – POSTĘPOWANIE 

PRAKTYCZNE”

który odbędzie się w następujących terminach:
16 stycznia 2021 r. (sobota)
20 lutego 2021 r. (sobota)
20 marca 2021 r. (sobota)

17 kwietnia 2021 r. (sobota)
8 maja 2021 r. (sobota)

12 czerwca 2021 r. (sobota)

w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu przy al. Matejki 6 w godz. 9.00-15.00.

Czas trwania kursu – 6 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych

Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. Jacek Smereka, prof. nadzw.

Wykładowcy:
dr hab. Jacek Smereka, prof. nadzw. i lek. Marek Brodzki

Program kursu
CZĘŚĆ SEMINARYJNA

1. Podstawy patofizjologii stanów zagrożenia życia u pacjentów 
w gabinecie lekarskim. Typowe stany nagłych zagrożeń życia 
u pacjentów w gabinecie lekarskim

2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) – ocena pacjenta, 
udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie, 
podtrzymanie funkcji układu krążenia

3. Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
Europejskiej Rady Resuscytacji – zmiany w wytycznych, czynniki 
wpływające w istotnym stopniu na skuteczność działań 
resuscytacyjnych

4. Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie 

w typowych stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: 
omdlenie wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, 
zaburzenia oddechowe, hiperglikemia, napad padaczkowy, 
anafilaksja, toksyczne działanie leków miejscowo znieczulających

5. Farmakologia leków stosowanych w stanach nagłych zagrożeń 
w gabinecie lekarskim – skład i praktyczne zastosowanie leków 
z zestawu przeciwwstrząsowego

6. Podstawowe zabiegi ratujące życie – usuwanie ciała obcego 
z dróg oddechowych, wprowadzanie rurki ustno-gardłowej, 
wentylacja workiem AMBU, konikotomia

7. Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Podstawowe czynności resuscytacyjne  

– ocena pacjenta, układanie w odpowiednich pozycjach, 
ocena układu krążenia i oddechowego, udrażnianie dróg 
oddechowych, pośredni masaż serca

2. Ćwiczenia praktyczne na fantomach – resuscytacja krążeniowo-
oddechowa (resuscytacja osoby dorosłej)

3. Ćwiczenia praktyczne na fantomach  
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa (resuscytacja dziecka)

4. Prawidłowo prowadzony pośredni masaż serca – ćwiczenia 
i ocena na fantomie z pomiarem jakości resuscytacji

5. Defibrylacja zautomatyzowana (AED)  
– ćwiczenia praktyczne na fantomie z użyciem defibrylatora

6. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych  
– wentylacja workiem samorozprężalnym, zakładanie rurki 
ustno-gardłowej, maski krtaniowej i I-gel

7. Postępowanie w przypadku całkowitej niedrożności dróg 
oddechowych – konikotomia, ćwiczenia na fantomie

8. Leki z zestawu przeciwwstrząsowego  
– przygotowanie i podawanie leków, tlenoterapia

9. Drogi podawania leków – podskórna, domięśniowa, dożylna
10. Zakładanie dostępu dożylnego (wenflonu)  

– ćwiczenia na fantomie

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach 
proszone są WYŁĄCZNIE O PISEMNE zgłaszanie się do Komisji 
Kształcenia DRL:  e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna 

liczba uczestników w jednym terminie – 18 osób.

Organizatorzy uzależniają organizację warsztatów 
stacjonarnych od sytuacji epidemicznej w Polsce.

 we Wrocławiu
ul. Krynicka 7-9

podejmie współpracę ze 
specjalistami:

Reumatologii
Pulmonologii

Neurologii

Kontakt pod nr telefonu:  
601 614 226

E-mail: biuro@ortho-med.info
Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/flowers-1335636/callumramsay

Podziękowania
W trudnych chwilach pandemii koronawirusa pragnę złożyć wyrazy 
wdzięczności i podziękowania lekarzom ze Specjalistycznego Szpi-
tala im. dr. Alfreda Sokołowskiego w  Wałbrzychu za pomoc oraz 
życzliwe podejście do mojego leczenia. Pięknie dziękuję Panu Or-
dynatorowi doktorowi spec. ortop. Dariuszowi Rybackiemu, Panu 
doktorowi spec. ortop. Tomaszowi Kiwinskiemu, Paniom magi-
strom rehabilitacji: Annie Ryl, Weronice Gibas, Teresie Kryściak. 
Jeszcze raz dziękuję oraz życzę wytrwałości, satysfakcji, pomyślno-
ści w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku,
lek. Wanda Chwalisz
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W okresie od 26 października 2019 r. do 30 października 2020 r. odeszło od nas wielu wybitnych, 
cenionych lekarzy, którzy poprzez swoje działania wpływali nie tylko na rozwój dolnośląskiej 
medycyny, ale i nasze życie. Wspomnijmy Ich w miesiącu zadumy.
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•	Balsewicz-Niedzielska 
Czesława
•	Banaszek Jerzy
•	Biały Dariusz
•	Bodkowska Danuta
•	Bojarski Kazimierz
•	Buczyńska Barbara
•	Budzianowska Elżbieta
•	Chojnacka Anna
•	Czajkowska Izabella
•	Delkos Krystyna
•	Dobrucka Danuta Izabela
•	Dubicka Elżbieta
•	Dudziec Jadwiga
•	Garcarek Jerzy
•	Goebel Stanisław
•	Goran Petrov
•	Grabarczyk Katarzyna
•	Janicki Andrzej
•	Jastrzębski Zbigniew
•	Juszkiewicz Włodzimierz
•	Kaczmarzyk Janusz
•	Kałużyńska-Żmuda Teresa

•	Karski Jacek
•	Klauzer-Chudziak Elżbieta
•	Knast Witold
•	Kot Maria
•	Kowal Ryszard
•	Kozieja-Łoś Janina
•	Krahl-Seretna Danuta
•	Kramkowska Ewa Maria
•	Krawczyk Eugenia
•	Krawczyk Tadeusz
•	Lewińska Joanna
•	Małachowski Zbigniew Feliks
•	Małyszczak Jan
•	Marcinów Katarzyna
•	Maruszczak Krzysztof
•	Masztalerz Zofia
•	Mateusiak Stefania
•	Miller Małgorzata
•	Piasecki Robert
•	Piękoś Władysława
•	Polikowski Florian
•	Rand Danuta
•	Rodziewicz Helena

•	Salita Andrzej
•	Sikorski Andrzej Stanisław
•	Skwarek Piotr
•	Sokołowski Jerzy
•	Solecki Stanisław
•	Stańkowska Karmena
•	Suchowiak-Czechowska 

Teresa Maria
•	Szełemech Roman
•	Szylko Andrzej Stanisław
•	Tomkowid Maria
•	Tunkiewicz-Koledzińska Maria
•	Undas Stanisław
•	Wall Andrzej
•	Wejgert Janusz
•	Wiśniewski Włodzimierz
•	Witelus Jerzy
•	Wojtak Stefan
•	Woźniak Irena
•	Wrzosek Andrzej
•	Żeglicki Anton Jerzy

WSPOMNIJMY ICH W MIESIĄCU ZADUMY
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WSPOMNIENIA POŚMIERTNE
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Były rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu 
i  kierownik Katedry i  Kliniki Otolaryngologicznej 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Brał udział 
w wojnie obronnej w 1939 r. jako sanitariusz 104. 
Szpitala Polowego. Żołnierz Armii Krajowej i  Po-
wstania Warszawskiego 1944 r. Kawaler Orderu 
Wojennego Virtuti Militari. Kochający mąż, troskli-
wy ojciec i dziadek.

Prof. zw. dr hab. n. med. 
Stanisław Iwankiewicz

W listopadzie mija setna rocznica urodzin prof. Stanisława Iwankie-
wicza. Niebawem w  Klinice Otolaryngologicznej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu zostanie odsłonięta pamiątkowa ta-

blica jemu poświęcona. Warto z tej okazji przybliżyć sylwetkę uczonego. 
Stanisław Iwankiewicz urodził się 24 listopada 1920 r. w Kaliszu. Gimna-

zjum Humanistyczne im. Adama Asnyka ukończył w roku 1937, a Liceum 
Humanistyczne im. Tadeusza Kościuszki dwa lata później. W  sierpniu 
1939  r. rozpoczął służbę wojskową w  Szkole Podchorążych Sanitarnych 
w Warszawie. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. jako sanitariusz 104. 
Szpitala Polowego. 

Uciekł z  transportu sowieckiego do Kozielska, a następnie z niewoli nie-
mieckiej. Był drwalem w Osinach-Boglewicach od stycznia do sierpnia 1940 r. 
W tym czasie zorganizował grupę ZWZ „Osiniacy”. Od sierpnia 1940 do mar-
ca 1944 r. pracował jako pisarz budowlany w różnych firmach w okolicach 
Kalisza. Zagrożony aresztowaniem uciekł do Warszawy, gdzie wziął udział 
w Powstaniu Warszawskim. Został łącznościowcem w zgrupowaniu „Sławbo-
ra”. Wraz z drużyną budował linię telefoniczną w kanałach ze Śródmieścia na 
Mokotów pod pozycjami niemieckimi. 

Po zakończeniu powstania, w  październiku 1944 r., 1574 rannych i  cho-
rych powstańców warszawskich przekazanych zostało do obozu jenieckie-
go Stalag IV Muhlberg. W Zeithain powstał Polski Szpital Polowy, a Stanisław 
Iwankiewicz był szefem kancelarii szpitala. Pracowało w nim 58 lekarzy, 5 far-
maceutów, 59 pielęgniarek, 8 studentów medycyny oraz 110 sanitariuszek 
i członków personelu gospodarczego. Szpital miał własną salę operacyjną, 
pracownię RTG, laboratorium analityczne, aptekę, warsztat techniki medycz-
nej, kuchnię i pralnię. Zmarło w nim 44 chorych i urodziło się trzynaścioro 
zdrowych dzieci, które uzyskały status jeńców wojennych. Na rozkaz szefa sa-
nitarnego Komendy Głównej AK płk. dr. Zenona Strehla, który pełnił funkcję 
komendanta szpitala, Stanisław Iwankiewicz przywiózł do Polski pełną do-
kumentację placówki i złożył ją w Zarządzie Głównym PCK w Warszawie. Jest 
to jedyna tego rodzaju dokumentacja szpitala jenieckiego. Stanowi ona fun-
dament Muzeum Jeńców Polskich – Powstańców Warszawskich, utworzone-
go w roku 1998 w Ehrenhain Zeithain, dzięki staraniom prof. Iwankiewicza. 
Profesor przyczynił się także do ekshumacji zmarłych w obozie powstańców 
i  ich uroczystego pogrzebu w  kwaterze polskiej cmentarza Bundeswehry 
w Neuburgdorf-Neubrandenburg w 2004 r. Dzieje szpitala, historia organi-
zacji muzeum i honorowego pochówku opisane zostały w książce pt. „Polski 
Szpital Wojskowy w Zeithain” wydanej w roku 2005 we Wrocławiu.

Studia lekarskie na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w  roku 

1950. W  ich trakcie pracował w  Zakładzie Ana-
tomii Opisowej pod kierunkiem prof. Tadeusza 
Marciniaka. Był jednym z organizatorów Akade-
mickiego Związku Sportowego. Jako kierownik 
sekcji wioślarskiej został organizatorem i  reali-
zatorem odbudowy przystani wioślarskiej przy 
Wybrzeżu Wyspiańskiego (naprzeciw gmachu 
głównego Politechniki), wysadzonej w powietrze 
w czasie wojennego oblężenia Wrocławia. Będąc 
młodym lekarzem, wraz z  późniejszymi profe-
sorami Kornelem Gibińskim i  Sewerynem Łuka-
sikiem, zainicjował na Dolnym Śląsku kierunek 
medycyny sportowej. W roku 1950 zorganizowali 
Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską. 
Stanisław Iwankiewicz pełnił funkcję dyrektora 
tej placówki w latach 1952-1963. 

Zgromadził wokół siebie wiele osobistości, 
z których dwie – Lechosław Dec i Bolesław Buła 
– zostali później rektorami AWF, a 7 innych pro-
fesorami na Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Od roku 1950 do 1991 pracował w Klinice Otola-
ryngologicznej AM we Wrocławiu. W 1961 r. uzy-
skał doktorat, dwa lata później habilitację, w roku 
1970 został profesorem nadzwyczajnym, a  tytuł 
profesora zwyczajnego otrzymał w  roku 1977. 
W  latach 1975-1991 pełnił funkcję kierownika » 

W latach 1972-1978 prof. Iwankiewicz 
piastował stanowisko rektora Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Zmobilizował 
zarówno społeczność uczelnianą, jak 
również szereg dużych zakładów pracy 
do wykonania i zrealizowania dużego 
planu modernizacji uczelni. Z jego ini-
cjatywy powstał plan budowy nowej 
Akademii Medycznej, który po wielu la-
tach doczekał się realizacji.

ur. 24.11.1920,  
zm. 16.12.2012

Tekst: Krzysztof Wronecki, Tomasz Zatoński
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Po przeniesieniu Kliniki Laryngologicznej do kompleksu klinik przy 
ul. Borowskiej prof. Iwankiewicz nie miał możliwości, by ją zobaczyć. 
Wrócił do niej w stulecie swoich urodzin i 70-lecie powstania Akademii 
Medycznej na tablicy upamiętniającej jego działalność, która czeka 
na swoje odsłonięcie. Na zdjęciu (od lewej): prof. Krzysztof Wronecki  
i prof. Tomasz Zatoński, autorzy wspomnienia pośmiertnego. 

Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej AM. 
W latach 1969-1972 był prorektorem AM. 
Wspólnie z  uczelnianą organizacją ZSP, 
której jeden z  autorów był wtedy prze-
wodniczącym, zorganizował Sympozjum 
Studenckich Kół Naukowych poświęco-
ne Polskiej Służbie Zdrowia na frontach 
II wojny światowej. Materiały wydano 
w książce pt. „Medycyna walcząca”.

W latach 1972-1978 prof. Iwankiewicz 
piastował stanowisko rektora Akademii 
Medycznej we Wrocławiu. Zmobilizował 
zarówno społeczność uczelnianą, jak 
również szereg dużych zakładów pracy 
do wykonania i  zrealizowania dużego 
planu modernizacji uczelni. Z  jego ini-
cjatywy powstał plan budowy nowej 
Akademii Medycznej, który po wielu 
latach doczekał się realizacji. Był organi-
zatorem wydawnictwa pt. „Prace nauko-
we Akademii Medycznej we Wrocławiu” 
i  jego redaktorem naczelnym od chwili 
powstania aż do przejścia na emeryturę, 
czyli do 1991 r. 

W czasie pracy w Klinice Otolaryngo-
logicznej stworzył własnej konstrukcji 
mikroskop operacyjny, co umożliwiło 
wykonanie pionierskich w Polsce opera-
cji mikrochirurgicznych ucha i krtani. Był 
także autorem oryginalnej metody ra-
dykalnego wyłuszczenia nowotworowo 
zmienionej krtani. Profesor Iwankiewicz 
został autorem 511 prac naukowych 
i publicystycznych, z których 120 napi-
sał na emeryturze. Miał w swoim dorob-
ku 41 filmów naukowych i 11wniosków 
racjonalizatorskich. Był promotorem 24 
doktoratów, opiekunem 5 habilitacji, 
wyszkolił ponad 40 specjalistów z otola-
ryngologii. Został autorem pierwszego 
w  Polsce podręcznika „Chirurgii ucha”. 
W roku 2001 wydał także wspomnienia 
„A było to tak”. W 1980 r. zorganizował 
Sekcję Onkologiczną Polskiego Towa-
rzystwa Otolaryngologicznego i  trzy 
pierwsze zjazdy tej sekcji. Został człon-
kiem honorowym Polskiego, Czeskie-
go i  Niemieckiego Towarzystwa Oto-
laryngologicznego, uhonorowano go 
medalami Bułgarskiej Akademii Nauk 
i  Słowackiej Akademii Nauk. W  1981 r. 
otrzymał doktorat honorowy Akademii 
Medycznej w Dreźnie. Akademia ta jest 
kontynuatorką „Królewsko-Polskiego 
i Książęco-Saskiego Kolegium Medyko-
chirurgicznego” założonego przez kró-
la Polski i  elektora Saksonii Augusta III 
Sasa w 1742 r.

Profesor Iwankiewicz otrzymał wie-
le odznaczeń, a  najważniejsze z  nich to: 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski, Krzyż Srebrny Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Odzna-

ka Budowniczego Wrocławia. Otrzymał również honorowe obywatelstwo rodzinne-
go miasta Kalisza oraz, ostatecznie, stopień podpułkownika w stanie spoczynku.

Profesor Iwankiewicz był częstym gościem na łamach naszej korporacyjnej gazety 
„Medium”, opisując wiele wydarzeń z czasów swej aktywnej działalności w struktu-
rach uczelni. Dzięki niemu poznaliśmy wiele interesujących szczegółów z  jej mo-
dernizacji przed 40 laty, dowiedzieliśmy się o kulisach powstawania w tym czasie 
nielicznych nowych klinik, poznaliśmy interesujące fakty z okresu narodzin nowej 
Akademii Medycznej. Jest to wiedza dla wszystkich, a w szczególności dla history-
ków medycyny, niezwykle cenna. 

Ostatnią pasją prof. Iwankiewicza były „Rymowanki”, których ukazało się w ostat-
nich latach sześć tomików. Sam autor pisał o ich genezie tak: „To było chyba przed 
rokiem, poszedłem spać wczesnym mrokiem, a gdy się rano obudziłem, to stwier-
dziłem: o zgrozo, ja mówię wierszem, nie prozą”. Rymowanki są wynikiem bogatego 
doświadczenia, mądrości, a także wspaniałego poczucia humoru ich autora. Warto 
zacytować jedną z ostatnich, mówiącą o godności lekarskiej: „Co to za mowa, jakie 
to słowa, to słowa, jakich nie zna gospodarka towarowa. To szlachetność, godność, 
uczciwość, honor, patriotyzm”.

Prywatnie profesor Iwankiewicz był bezpośrednim i  sympatycznym człowie-
kiem, kochającym mężem, troskliwym ojcem i dziadkiem. Osobiście zachowałem 
go we wdzięcznej pamięci z początków jego działalności jako prorektora i rektora. 
Dynamiczny styl pracy profesora wyraźnie różnił go od poprzedników. Nie wszyst-
kim to się wtedy podobało. Miał zdecydowanych zwolenników, lecz nie wszyscy, 
jak to w życiu bywa, do nich należeli. Efekty ówczesnej aktywności prof. Iwankie-
wicza odczuwamy do dzisiaj, odzwierciedla je nowa Akademia Medyczna. Odszedł 
od nas 16 grudnia 2012 roku.

Po przeniesieniu Kliniki Laryngologicznej do kompleksu klinik przy ul. Bo-
rowskiej prof. Iwankiewicz nie miał możliwości, by ją zobaczyć. Wrócił do niej 
w stulecie swoich urodzin i 70-lecie powstania Akademii Medycznej na tablicy 
upamiętniającej jego działalność, która czeka na swoje odsłonięcie (na zdjęciu 
tablica z autorami artykułu). 

Krzysztof Wronecki, Tomasz Zatoński
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Docent dr n. med.  
Karmena Stańkowska

PRO  
MEMORIA

Na początku lat 90. ubiegłego wieku lekarka z Wuppertalu w trakcie swoje-
go pobytu we Wrocławiu poznała doktor Karmenę Stańkowską i zaprosiła 
ją do wygłoszenia referatu na spotkaniu wuppertalskiego oddziału Związ-

ku Lekarek Niemieckich. Ucieszyłyśmy się, że doktor Stańkowska to zaproszenie 
przyjęła i chętnie przystałyśmy na rewizytę.

Już rok później dziesięć lekarek z Wuppertalu udało się do Wrocławia, gdzie czekało 
je serdeczne przyjęcie w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej. Do udziału w tym wydarze-
niu Izba zaprosiła prócz nas, lekarek z Niemiec, i naszych wrocławskich koleżanek po 
fachu, również liczne lekarki z okolicy. Byłyśmy niezmiernie zaskoczone i wzruszone 
faktem, że dzięki doktor Karmenie Stańkowskiej i Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej otrzy-
małyśmy możliwość poznania tak szerokiego grona polskich lekarek.

W 1994 r. dane nam było wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Dolno-
śląską Izbę Lekarską związaną z odtworzeniem przedwojennego Zrzeszenia Leka-
rek Polskich, na którego czele stanęła właśnie doktor Karmena Stańkowska.

W kolejnych latach lekarki z Wrocławia licznie brały udział w kongresach Zrze-
szenia Lekarek Niemieckich w Poczdamie, a także u nas, w Wuppertalu. Wspólnie 
z nami jeździły też do Bazylei i Wiednia wygłaszać odczyty na międzynarodowych 
konferencjach Światowego Zrzeszenia Lekarek. W  trakcie naszych również licz-
nych rewizyt w  dolnośląskiej stolicy zawsze byłyśmy serdecznie podejmowane 
przez DIL. Efektem tej wymiany było zawiązanie między nami serdecznej, part-
nerskiej przyjaźni. Dlatego oczywistością było dla nas zorganizowanie po powo-
dzi we Wrocławiu w 1997 r. zbiórki pieniędzy w gronie członkiń Stowarzyszenia 
Lekarek Niemieckich i przekazanie zebranej kwoty poszkodowanym placówkom 
służby zdrowia w mieście.

Podczas kolejnych spotkań – poza zwiedzaniem samego Wrocławia – mogły-
śmy poznać takie atrakcje turystyczne jak Śnieżka, Katedra św. Jadwigi w Trzeb-
nicy, słynny drewniany Kościół Pokoju w Świdnicy czy miejsce spotkań i dialogu 
w Krzyżowej. Ogromne wrażenie zrobiły na nas również odwiedziny w placów-
kach służby zdrowia, takich jak ośrodek  replantacji Koniczyn w  Trzebnicy, sa-
natorium w …, oddział rehabilitacji w jeleniogórskim szpitalu czy uniwersytecki 
obóz sportowy w Olejnicy, gdzie pani dr Stańkowska prowadziła działalność dy-
daktyczną i gdzie miałyśmy okazję zobaczyć ją w wodzie w roli samodzielnego, 
doświadczonego kapitana jachtowego. Wspólnie żeglowałyśmy i dopłynęłyśmy 
do Wyspy Konwaliowej. Wielokrotnie odwiedziłyśmy wraz z  Nią także Centrum 
Diagnostyczno-Rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci „Promyk Słoń-
ca”, gdzie byłyśmy świadkami imponującego rozwoju tej instytucji. Każdy nasz 
wspólny wieczór kończył się śpiewami przy suto zastawionym stole, a  doktor 
Stańkowska niezmiennie imponowała nam znajomością szerokiego repertuaru 
arii operowych polskich i niemieckich kompozytorów.

Kiedy Wrocław pełnił rolę Europejskiej Stolicy Kultury, zostałyśmy jak zawsze ser-
decznie przyjęte przez DIL i zaproszone na wielki spektakl plenerowy „Hiszpańska 
noc z Carmen – Zarzuela show”, który odbył się na Stadionie Miejskim. Wprawdzie 
doktor Karmena Stańkowska nie mogła już wziąć bezpośredniego udziału w tym 
wydarzeniu, nie przeszkodziło jej to jednak w  tym, by zaprosić nas do swojego 
domu na kolację i spędzić wieczór oczywiście na wspólnych śpiewach.

Kiedy oglądamy się wstecz, czujemy wobec Pani dr Stańkowskiej niewymow-
ną wdzięczność za to wyjątkowe partnerstwo, wspaniałą przyjaźń i imponują-
cą współpracę polskich i niemieckich lekarek w ramach Światowego Zrzesze-
nia Lekarek MWIA (Medical Women’s International Association). 

dr. Sigrun Muthmann-Hellwig
dr. Marie-Louise Fasshauer

ze Związku Lekarek Niemieckich
wchodzącego w skład MWIA

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

lek. stom.  
Anny Chojnackiej 

Mężowi 

lek. stom.  
Zygmuntowi Chojnackiemu,

Synowi 

dr. n. med.  
Arturowi Chojnackiemu 

oraz Bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia

Przewodnicząca  
Komisji Stomatologicznej DRL  
lek. dent. Iwona Świętkowska 

oraz członkowie KS DRL

Wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Najbliższym

z powodu odejścia na wieczny dyżur 

lek. stom.  
Anny Chojnackiej

składają
lekarze z Koła Lekarzy Dentystów DIL 

w Wałbrzychu

Z głębokim smutkiem i w poczuciu 
nieodżałowanej straty 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

lek. stom.  
Anny Chojnackiej

Mężowi 

lek. stom.  
Zygmuntowi Chojnackiemu,

Synowi 

dr. n. med.  
Arturowi Chojnackiemu 

oraz Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają
lekarze z Delegatury DIL w Wałbrzychu
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Dr. n. med. Leszkowi Koteckiemu
oraz Rodzinie

wyrazy najszczerszego współczucia,wsparcia  
i otuchy w trudnych chwilach po odejściu ukochanej

Mamy
składają

współpracownicy z Oddziału Nefrologii Dziecięcej, 
koleżanki i koledzy z oddziałów pediatrycznych  

WSS im. J. Gromkowskiego

Zastępcy Okręgowego Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej DIL

dr. n. med. Witoldowi Skrzypkowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

dr n. med. Jan Spodzieja  
– przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL, 

członkowie OSL DIL oraz pracownicy kancelarii OSL DIL

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki

Anny Chojnackiej 
lekarz stomatolog
Cześć Jej pamięci!

 Koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Świdnicy

Wyrazy głębokiego współczucia 

lek. stomatolog Zygmuntowi Chojnackiemu,
dr. n. med. Arturowi Chojnackiemu 

wraz z Rodzinami z powodu śmierci Żony i Matki

lek. stom. Anny Chojnackiej
składają 

lekarze z Koła Terenowego DIL w Świdnicy

 Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
zmarłego 8 października

 dr. Jerzego Banaszka
kochanego Męża, wspaniałego Ojca, wybitnego chirurga.

Żona z synami

Pani dr Annie Banaszek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża

śp.

dr. n. med. Jerzego Banaszka
składają

lekarze z Oddziału Onkologii Klinicznej 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii

Naszemu Koledze 

dr. n. med. Witoldowi Skrzypkowi
zastępcy Okręgowego Rzecznika  

Odpowiedzialności Zawodowej DIL
wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia  

z powodu śmierci

Taty
składają

dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej DIL,

 zastępcy OROZ DIL oraz pracownicy biura OROZ DIL

Z głębokim żalem informujemy, że zmarła nasza Koleżanka 

lek. Elżbieta Budzianowska
która przez wiele lat służyła z oddaniem pacjentom naszej placówki

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają

członkowie Koła Lekarzy przy SZPL PROVITA sp. z o.o.

Pani dr n. med. Marii Turskiej
wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu 

z powodu śmierci 

Mamy
składają koleżanki i koledzy 

z Ośrodka Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu 
wraz z zarządem spółki i wszystkimi współpracownikami 

Pani Danucie Patkowskiej
wieloletniej przełożonej pielęgniarek 

Katedr i Zakładów Stomatologii przy ul. Cieszyńskiego 17-19
oraz Rodzinie

wyrazy współczucia z powodu śmierci

mgr. inż. Ryszarda Patkowskiego
składają 

lekarze i pielęgniarki 

Z głębokim smutkiem i w poczuciu nieodżałowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. n. med. Jerzego Banaszka
Wyrazy współczucia

Żonie

dr Annie Banaszek, 
Synom i najbliższym

składają
członkowie Koła Lekarzy DIL przy Dolnośląskim Centrum Onkologii

Koleżance 

lek. Czesławie Bigus-Hołubowicz 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Jaworze

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża 
drogiej Koleżance 

dr Annie Banaszek 
składa 

zespół Zakładu Radiologii 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
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24 września 2020 roku odeszła na wieczny dyżur

Janina Kozieja-Łoś
lekarz stomatolog

Córce Annie Łoś-Kroczek oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia 

składają
koleżanki i koledzy z rocznika 1970

Wyrazy szczerego współczucia 

lek. Wiesławie Gmerek 
z powodu śmierci Męża 

Józefa Gmerka 
składają

 koleżanki i koledzy z delegatury DIL w Wałbrzychu

Lekarze stomatolodzy z XX rocznika (1964-1970),
absolwenci Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego

żegnają Koleżankę

Janinę Kozieję-Łoś
i składają kondolencje  Córce Annie 

Koleżanki i koledzy z roku oraz Komisja Historyczna DRL

Pani dr Izabelli Dębickiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składają

lekarze z Oddziału Onkologii Klinicznej Dolnośląskiego 
Centrum Onkologii

Rodzinie i najbliższym zmarłego 

dr. n. med. Jerzego Sokołowskiego 
wyrazy współczucia

składa 
zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego  

Towarzystwa Urologicznego

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci 

lek. Edwarda Gaździckiego 
specjalisty chorób wewnętrznych, 

wieloletniego ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych 
w Jaworze. 

Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Lekarze z koła terenowego DIL w Jaworze

Rodzinie i najbliższym zmarłego 

dr. n. med. Jerzego Sokołowskiego 
wieloletniego Ordynatora Oddziału Urologii WSS 

we Wrocławiu i konsultanta wojewódzkiego 
wyrazy współczucia

składa  
konsultant wojewódzki ds. urologii prof. dr hab. Romuald Zdrojowy

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Przyjaciela

dr. n. med. Jerzego Sokołowskiego
17 października 2020 r. odszedł od nas wybitny lekarz, 

znakomity chirurg-urolog, dobry i odważny człowiek, wspaniały 
przyjaciel. Całe życie zawodowe poświęcił ratowaniu zdrowia 

i życia pacjentów. Był dla nas wzorem lekarza i kolegi.
Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Koleżanki i koledzy ze studiów

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

 dr Izabelli Dębickiej 
z powodu śmierci 

Matki 
składa 

zespół Leczenia SkojarzonegoDolnośląskiego Centrum Onkologii

Rodzinie i najbliższym zmarłego 

dr. n. med. Jerzego Sokołowskiego 
wyrazy współczucia

składają 
współpracownicy i przyjaciele 

z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii 
Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym
z powodu śmierci 

dr. n. med. Jerzego Sokołowskiego 
wybitnego urologa, wieloletniego ordynatora Oddziału 

Urologii WSS przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, 
Nauczyciela i Mistrza wielu pokoleń urologów

składa
Zenona Jabłońska z zespołem Oddziału Urologii i Onkologii 

Urologicznej DSS im. T. Marciniaka we Wrocławiu

Z wielkim smutkiem informujemy, 
że 17 października 2020 r. 

zmarł nasz drogi Mąż, Ojciec i Dziadek

dr n. med. Jerzy Sokołowski
chirurg-urolog, wieloletni ordynator Oddziału Urologii 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.
Żona, Córki i Wnuki

Wyrazy najgłębszego współczucia

Pani dr Izabelli Dębickiej
oraz Rodzinie z powodu śmierci

Mamy
składają

członkowie Koła Lekarzy DIL przy Dolnośląskim Centrum Onkologii
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SPACER HISTORYCZNY PO ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII 
Pomruk salonów 

Budynek, w którym obecnie znajduje się Zakład Mikrobiologii, został wybudowany wraz z innymi zakładami teoretycznymi 
przy ul. Chałubińskiego w ostatnich latach XIX wieku, jako Zakład Higieny (fot. 1). W roku 1909 jego szefem został prof. 

Richard Pfeiffer, uczeń i współpracownik Roberta Kocha, który otrzymał za odkrycie prątków gruźlicy w roku 1905 Nagrodę 
Nobla. Sam Pfeiffer zasłynął jako odkrywca Haemophilus influenzae i zjawiska tzw. samoistnej bakteriolizy. Przez rok (1919-1920) 
pełnił też funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Lądka-Zdroju i tam w roku 
1945 zmarł. Jego grób nie zachował się do naszych czasów. Na frontowej ścianie Zakładu znajduje się nieco schowana tablica 
poświęcona niemieckiemu uczonemu (fot. 2). 
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❶ ❷

Najwybitniejszym gospodarzem tego budynku po wojnie był prof. Ludwik 
Hirszfeld (fot. 3). Przyjechał do Wrocławia w 1945 roku z wyzwolonego 

wcześniej Lublina i podjął się zorganizowania Wydziału Lekarskiego w ramach 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Był pierwszym dziekanem tego wydziału. We 
wrześniu, jeszcze przed oficjalnym uruchomieniem Uniwersytetu, wygło-
sił pierwszy wykład dla straży akademickiej i  pracowników pt. „Nowoczesne 
prądy w bakteriologii”. W chwili przyjazdu był już uznanym uczonym, a  jego 
nazwisko z pewnością ściągnęło do Wrocławia wielu wybitnych naukowców, 
przede wszystkim ze Lwowa. W okresie swego pobytu we Wrocławiu zorgani-
zował Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, który obecnie znajduje 
się przy ul. Weigla. Został jego pierwszym dyrektorem, dzisiaj Instytut nosi jego 
imię (fot. 4). 

❸

❹
Najwybitniejszym 
gospodarzem tego 
budynku po wojnie 
był prof. Ludwik 
Hirszfeld.

W okresie swego 
pobytu  
we Wrocławiu  
zorganizował In-
stytut Immunologii 
i Terapii Doświad-
czalnej (...). 
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VV

SPACER HISTORYCZNY PO ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII Wasz Bywalec

Z  okazji 99. urodzin dr Ewie Bohdanowicz 
(zdjęcie obok) życzymy wszelkiej pomyślności. 
Niech każda chwila będzie źródłem szczęścia 
i upływa w spokoju i zdrowiu.

W imieniu dolnośląskiej społeczności lekarskiej 
prof. Krzysztof Wronecki

Ludwik Hirszfeld otrzymał doktorat hono-
ris causa Uniwersytetu Karola w  Pradze. 

Był nominowany do Nagrody Nobla. Zmarł 
na zawał serca w  swoim domu na wrocław-
skim Biskupinie w roku 1954. Na budynku jest 
obecnie tablica pamiątkowa (fot. 5). Grób 
Hanny i  Ludwika Hirszfeldów znajduje się 
na wrocławskim cmentarzu św. Wawrzyńca 
przy ul. Bujwida (fot. 6). W  Galerii Słynnych 
Wrocławian wrocławskiego ratusza znajduje 
się marmurowe popiersie profesora ufun-
dowane przez wrocławskich rotarian, które 
odsłonięto w roku 1999. Na fotografii dr Ewa 
Bohdanowicz mieszkająca do dzisiaj w  wil-
li Hirszfeldów (w  listopadzie skończy 99 lat) 
w  towarzystwie rotarian. Zdjęcie wykonane 
chwilę po odsłonięciu popiersia (fot. 7). Au-
torem rzeźby jest znany wrocławski artysta 
prof. Jacek Dworski. 

❺

❻ ❼

W  Zakładzie Mikrobiologii znajdu-
je się zachowany z  czasów prof. 

Hirszfelda gabinet autorstwa znanego 
projektanta wnętrz prof. Władysława 
Wincze. Na zdjęciu numer 8 aktualna 
szefowa Zakładu Mikrobiologii prof. 
Grażyna Gościniak za biurkiem prof. 
Hirszfelda. W  tyle na biblioteczce stoi 
małe popiersie wspomnianego już 
wcześniej prof. Pfeiffera. Profesor Win-
cze, wykładowca naszej ASP zaprojek-
tował również bibliotekę i  niezwykle 
funkcjonalne sale ćwiczeń dla studen-
tów. Dzięki staraniom obecnej szefo-
wej prof. G. Gościniak Zakład i  znaj-
dujące się w  nim sprzęty przechodzą 
gruntowna renowację. 

❽

Powrót do spisu treści



M MEDIUlistopad 2020 54

Za miesiąc zapraszam na kolejny spacer.

❿

Sala wykładowa od dawna nosi imię prof. Hirszfelda. Znajduje się w niej 
jego podobizna i jedna z powszechnie znanych maksym (fot. 9 i 10). Auto-

rem popiersia jest profesor ASP we Wrocławiu Christos Mandzios. Przywróce-
nie oryginalnego wyglądu sali i wyjątkowe pielęgnowanie pamięci wielkie-
go wrocławianina zawdzięczamy ówczesnej szefowej Zakładu Mikrobiologii 
prof. Hannie Przondo-Mordarskiej, która przy wsparciu prof. Waldemara Ko-
żuszka, transplantologa i historyka medycyny oraz ówczesnego rektora prof. 
Leszka Paradowskiego, doprowadziła salę wykładową do pięknego wyglą-
du. Warto wspomnieć, że prof. Przondo-Mordarska po raz pierwszy spotkała 
się z Hirszfeldem jako kilkuletnia dziewczynka we wsi Szczytniki w Kielec-
kiem. Tam jej mama, wiejska nauczycielka, zaprosiła prof. Hirszfelda z córką 
Marysią na knedle ze śliwkami w trakcie ich spacerów po okolicy. Po wyjściu 
z getta Hirszfeld wraz z córką spędził kilka miesięcy w pobliskim majątku we 
wsi Kamienna. Tutaj w styczniu 1943 roku jedyne jego dziecko zmarło na za-
palenie płuc. Dziewczynę pochowano wówczas pod fałszywym nazwiskiem 
na przykościelnym cmentarzu w Kocinie. Obecnie znajduje się tam piękny 
nagrobek, o  budowę którego zadbał przed laty następca prof.  Hirszfelda 
na stanowisku dyrektora Instytutu – prof. Andrzej Górski. Już we Wrocławiu 
prof. Przondo-Mordarska jako studentka pierwszego roku przypomniała się 
Hirszfeldowi. Uczony pogłaskał ją po głowie i powiedział: „przyjdź do mnie, 
jak będziesz miała ze mną zajęcia”. Niestety, w następnym roku zmarł. Jego 
pogrzeb zgromadził tłumy. Trumnę nieśli jego wdzięczni uczniowie. Hirsz-
feld pozostał legendą i  był z  całą pewnością najwybitniejszym uczonym 
w powojennym Wrocławiu.  

Wasz Bywalec

❾

Oszukaństw na szkodę kas chorych w Budapeszcie dopusz-
czał się systematycznie lekarz Fränkel wspólnie z aptekarzami 
Glückem i Braunem. Fränkel zapisywał fikcyjne recepty a apte-
karze przedstawiali takowe kasom do zapłaty. Sprawa w końcu 
wykryła się i policyia zajęła się już czcigodną spółką.

„Nowiny Lekarskie” 1911, XXIII, 126

Z  nastaniem upałów w  obecnej porze wyziewy z  ustępów 
w niektórych szpitalach Warszawskich są tak straszne, iż zatru-
wają nietylko powietrze w salach szpitalnych ale w całej oko-
licy szpitala. Powietrze w  salach szpitala Praskiego pomimo 
względnie dobrej wentylacyi, pomimo otwartych wszystkich 
okien tak jest przesiąknięte gazami rozkładowemi, iż dłuższy 
pobyt w nich niemoże nie oddziaływać szkodliwie na zdrowie 
pacyentów. Ustępy te przed kilkoma laty podług wskazówek 
jakiegoś niedoważonego budowniczego z  bardzo znacznym 
nakładem zbudowane, powinny być rozebrane i  w  innem 
miejscu z  zachowaniem wszelkich ostrożności wystawione. 
Jestto najpilniejsza melioracya w szpitalach Warszawskich. Ma 
ona podobno być dokonaną w roku bieżącym. 

 „Medycyna” 1883, XI, 391

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Nic nie rozumiem
Zapiski emeryta

Dzieci mogą oczywiście powiedzieć: dziadku, nie rozumiesz tego covida. Jesteś 
już stary, urodziłeś się w poprzednim wieku…

Znaczy to dla nich prawdopodobnie tyle, że było to w czasach wojen punic-
kich. Ale gdy ich pytam, siedzących stale na internetowych forach (fotelach) – też 
przyznają, że nie wiedzą. Czego? Dlaczego do tej pory, mimo jedzenia od tysięcy 
lat wszelakich robali dużych i małych, Chińczycy nie chorowali? Dlaczego zaraza 
przenosi się z taką łatwością? Może czekała, aż dużo osób będzie leczonych inhi-
bitorami ACE? Dlaczego wybiera z reguły osoby starsze (definicja osoby starszej 
jest zresztą zależna od polityki/kraju, aktualnego PKB, rasy, ilości miejsc w DPS-
-ach)? Może jest to element Wielkiego Projektu Światowej Eugeniki?

Dlaczego najcięższy przebieg występuje często u osób młodych z bardzo silnym 
układem immunologicznym (burza cytokinowa)? Dlaczego zakażają się osoby su-
perzdrowe, np. wybitni sportowcy? Po co więc katować się zdrowym stylem życia? 
Dlaczego co kilkaset lat występują epidemie, w czasie których umiera nawet poło-
wa populacji na danym terenie? Dlaczego występują „fale zachorowań”? Podobno 
wiedzą to matematycy/statystycy medyczni? Może jakieś UFO podsypuje wirusa 
raz tu, raz tam? Dlaczego teorie o mniejszej skali zachorowań w niektórych krajach 
na wiosnę/masowe szczepienia na TBC w przeszłości wzięły obecnie w łeb?

Jestem zupełnie zdezorientowany, co pić? Piwa nie – w Czechach dużo zaka-
żeń, herbaty nie (Chiny), rumu nie (Brazylia), wina nie (Francja, Włochy, Hiszpania), 
whisky nie (Anglia, Szkocja).

Nie wiem. Nie rozumiem. Czekam na wynik testu…

dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY
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Źródło grafiki: www.pixabay.photos/autumn-605847/Sponchia

Zbliża się Dzień Zaduszny. Odwiedzając wrocław-
skie cmentarze, zatrzymaj się na moment przy gro-
bie swojego nauczyciela akademickiego. Rocznik 
XX stomatologii (1964-1970) zmierzył się z  odtwo-
rzeniem składu osobowego nauczycieli akademickich 
katedr stomatologicznych od czasów powojennego 
Wrocławia (1945-2016). Liczne „białe plamy” doty-
czące miejsca Ich pochówków to miara upływu czasu. 
Chcemy, by o naszych nauczycielach „ślad pozostał, 
a pamięć przetrwała”.

dr n. med. Marta Pilak
emerytowany nauczyciel akademicki,

            Komisja Etyki DRL

Spacerownik PO WROCŁAWSKICH 
CMENTARZACHANEKS 2

Spacerownik dostępny: 
» w nr 11/2016 „Medium”, s. 21-29;
» ANEKS NR 1 w nr 11/2018 
„Medium”, s. 50-51. 

Cześć Ich pamięci!

SPACEROWNIK PO WROCŁAWSKICH CMENTARZACH
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Brama cmentarza pw. 
Świętego Wawrzyńca

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ABrama_cmentarza_%C5%9Bw._Wawrzy%C5%84ca.jpg By Volens nolens kraplak (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Cmentarz parafialny pw. Świętego Wawrzyńca,  ul. Bujwida 51, Wrocław

LP. IMIĘ I NAZWISKO POLE RZĄD NR GROBU

11

LEK. DENT. ANTONI ŻEGLICKI 
asystent Katedry i Zakładu  
Stomatologii Zachowawczej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
zm. 26.12.2019

3 aleja boczna 196

12

DR ZOFIA MASZTALERZ
adiunkt Katedry i Zakładu  
Stomatologii Zachowawczej Akademii  
Medycznej we Wrocławiu
zm. 2.05.2020

1 aleja rzędowa 315

SPACEROWNIK PO WROCŁAWSKICH CMENTARZACH
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Cmentarz komunalny, Osobowice, ul. Osobowicka 59, Wrocław

LP. IMIĘ I NAZWISKO POLE RZĄD NR GROBU

5

LEK. MED. I LEK. DENT.  
KRYSTYNA PIÓRO-KOBIERSKA
asystent Katedry i Kliniki  
Chirurgii Stomatologicznej  
Akademii Medycznej we Wrocławiu
zm. 3.08.2019

142 8 rząd 
od pola 144 117

Kaplica na cmentarzu  
Osobowickim

https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File%3ACmen-
tarz.osobowicki-kaplica.
jpg/By Julo (Own work) 
[Public domain], via Wiki-
media Commons

5

5
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SPACEROWNIK PO WROCŁAWSKICH CMENTARZACH

Cmentarz parafialny pw. „Świętej Rodziny”, ul. Smętna, Wrocław

LP. IMIĘ I NAZWISKO POLE RZĄD NR GROBU

10

LEK. DENT. WANDA MISTERKA
asystent Katedry i Kliniki  
Chirurgii Stomatologicznej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
zm. 26.12.2018

19 17 12

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A-
Pomnik_Orl%C4%85t_Lwowskich_cm.jpg

By Siliesiac (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or 

GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], 
via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3A-
Kaplica_cm_%C5%9Bw_rodziny.jpg

By Siliesiac (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or 

GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], 
via Wikimedia Commons

POMNIK ORLĄT LWOWSKICH

studnia
pomnik

Pomnik Orląt Lwowskich

Kaplica 

10

10
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Cmentarz Psie Pole, ul. Kiełczowska 90, Wrocław

LP. IMIĘ I NAZWISKO POLE RZĄD NR GROBU

1

LEK. DENT. RYSZARD LAMPE
asystent Katedry i Kliniki  
Chirurgii Szczękowej
Akademii Medycznej we Wrocławiu
zm. 12.12.2016

6 1 2

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Cmentarz_Psie_Pole.jpg/Sillesiac

Budynek, w którym mieści się kaplica 
cmentarna i krematorium.

1

1 Wydawnictwo UMW przygotowało publikację pt. „Samodzielni pracow-
nicy nauki związani z  medycyną na wrocławskich cmentarzach", która 
w  sposób szczególny i  symboliczny honoruje zasłużonych, nieżyjących 
już pracowników uczelni. Przewodnik można pobrać za darmo ze strony:  
http://www.wydawnictwo.umed.wroc.pl/pl/open-access/

PRZEWODNIK UMW PO WROCŁAWSKICH CMENTARZACH
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

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

Daniel Śliż i Artur Mamcarz, Medycyna  
stylu życia, PZWL, Warszawa 2018. 

Serial: Biohakerzy, Netflix. Premiera: 
sierpień 2020.

Medycyna stylu życia to pierwsza w Polsce 
publikacja zawierająca aktualną wiedzę  
w poruszanym temacie. Rzetelna analiza obo-
wiązujących medycznych wytycznych oraz 
najnowsze doniesienia naukowe sprawiają, 
że książka ta jest obowiązkową pozycją dla 
każdego pracownika ochrony zdrowia oraz 
dla osób pragnących cieszyć się zdrowiem.

Biohakerzy to niemiecki powiew świeżo-
ści wśród seriali medycznych. Pokazuje 
wszystkie maski naukowców żądnych sła-
wy. (...) Twórcy Biohakerów poruszają fa-
scynujący, ale nadal kontrowersyjny temat 
eksperymentów genetycznych. 

Stres, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, niepra-
widłowa dieta, brak aktywności fizycznej są wpisane w styl 
życia współczesnego człowieka. Dlatego media zalewają 

swoich odbiorców strumieniem porad i sposobów na zdrowie. 
Tylko nieliczne z nich mają swoje odzwierciedlenie w badaniach 
naukowych. Walcząc z chaosem informacyjnym, autorzy Medy-
cyny stylu życia odpowiadają na pytania, jakie zadaje każdy Po-
lak dbający o swoje zdrowie. 

Medycyna to styl życia, a styl życia to lek jest mottem, które 
przyświecało autorom podczas tworzenia kolejnych działów 
książki. Interwencje w  każdy filar zdrowego stylu życia mają 
wyższą skuteczność w leczeniu i prewencji chorób cywilizacyj-
nych niż niejeden lek. Medycyna stylu życia to rozwijająca się 
dziedzina nauki, która z każdym dniem wnosi w świat medycz-
ny ciekawe i ważne dla lekarzy oraz pacjentów dane. W książ-
ce omówione zostały jej najważniejsze zagadnienia. Czytelnik 
w publikacji znajdzie informacje na tematy ważne dla zachowa-
nia zdrowia. Wiedza zawarta w  Medycynie stylu życia stanowi 
potężną broń w walce z chorobami cywilizacyjnymi. 

Każdy z czytelników podczas lektury zapewne zada sobie py-
tanie: jak żyć? Nie ma na nie jednej, prawidłowej odpowiedzi. 
Tak jak nie ma uniwersalnej recepty na poprawę zdrowia. Jed-
nak połączenie doświadczenia i wiedzy autorów książki pozwala 
na znalezienie wzoru na dobre, szczęśliwe i przede wszystkim 
zdrowe życie. 

Medycyna stylu życia to pierwsza w Polsce publikacja zawie-
rająca aktualną wiedzę w poruszanym temacie. Rzetelna analiza 
obowiązujących medycznych wytycznych oraz najnowsze do-
niesienia naukowe sprawiają, że książka ta jest obowiązkową 
pozycją dla każdego pracownika ochrony zdrowia oraz dla osób 
pragnących cieszyć się zdrowiem. 

Każdy człowiek zasługuje na życie bez chorób i cier-
pienia. Nie każdy jednak je dostaje. Cierpienie jest 
wpisane w historię ludzkości. Eksperymenty gene-

tyczne mają wyeliminować choroby, nawet kosztem życia 
tysięcy osób. 

Biohakerzy to niemiecki powiew świeżości wśród seriali 
medycznych. Pokazuje wszystkie maski naukowców żąd-
nych sławy. Biohakerzy to historia studentki pierwszego 
roku medycyny – Mii. Młoda i utalentowana Niemka stara 
się wgłębić w swoją przeszłość i odkryć prawdę o wypad-
ku samochodowym, w którym zginęli jej rodzice oraz o ta-
jemniczej śmierci swojego brata bliźniaka. W obie tragedie 
zamieszana jest profesor Lorenz – genialna genetyk, która 
zrobi wszystko, aby osiągnąć sukces. 

Serial ma ciekawą fabułę. Historia zaczyna się od ataku 
biologicznego w pociągu. Kolejne odcinki to retrospekcje, 
które krok po kroku wyjawiają dramaty z przeszłości głów-
nej bohaterki. Zmagania z przeszłością, śledztwo, morder-
stwo, zabawa w  Boga, nielegalne eksperymenty na em-
brionach to kilka z licznych wątków poruszonych w serialu.

Twórcy Biohakerów poruszają fascynujący, ale nadal 
kontrowersyjny temat eksperymentów genetycznych. Bio-
haking, chałupnicze wszczepianie podskórnych chipów 
i nielegalnych substancji, świecące w ciemności myszy czy 
naturalne lampy z  roślin to dopiero początek modyfikacji 
genetycznych ukazanych w serialu. Głównym celem szalo-
nych naukowców jest stworzenie nadczłowieka, wolnego 
od wad, chorób i emocji. Pokazana w serialu biotechnolo-
gia nie wykracza jednak poza współczesną naukę. Nato-
miast sam temat serialu stanowi medyczną ciekawostkę, 
która sprawia, że produkcja jest wyjątkowa. Biohakerzy 
zasługują na uwagę, przynoszą dobrą rozrywkę i  idealnie 
sprawdzą się w jesienne wieczory. 

Powrót do spisu treści
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Litery z pól oznaczonych cyframi/liczbami od 1 do 13 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na 
adres pocztowy lub e-mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl do 23 listopada 2020 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiado-
mości elektronicznej „Krzyżówka – nr 11/2020”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 12-1/2020-21 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 10/2020: GEROSTOMATOLOGIA
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Dominik Respondek z Wrocławia, 2. Iga Zendran z Wrocławia, 3. Agnieszka Mocna z Wrocławia. 
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą.  

Powrót do spisu treści
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e-mail: staz@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 81
Komisja Bioetyczna

Joanna Gajewska – specjalista, tel. 71 798 80 74
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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
poniedziałek-czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-13.00 
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Przewodniczący Delegatury Legnickiej 
Ryszard Kępa, wtorek 15.00-16.00 

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, tel. 76 862 85 76 
 e-mail: dil_legnica@dilnet.wroc.pl

Krystyna Krupa – specjalista
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i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej
Danuta Bujwid – specjalista, tel. 71 344 68 28

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

ZATRUDNIĘ
 �Nowoczesne Centrum Stomatologii „YesDent” zatrud-

ni lekarzy stomatologów – Wrocław, Łagiewniki, Nowa 
Ruda. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, najnow-
szy sprzęt (tomograf, mikroskop), duży komfort pracy oraz 
miłą atmosferę.  Pacjenci tylko prywatni. Zapraszamy do 
kontaktu – e-mail: biuro@yesdent.pl, tel. 604 44 97 43.

 �NZOZ Centrum Usług Stomatologicznych w  Miliczu 
zatrudni lekarza stomatologa. Mile widziani zarówno po-
czątkujący dentyści, jak i z długim stażem pracy (emery-
towani dentyści). Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 
Kontakt tel. 600 968 742.

 �Centrum Stomatologiczne Omnident w  Twardogó-
rze podejmie współpracę ze stomatologiem. Gabinet 
w  pobliżu Wrocławia. Doskonałe wyposażenie, RTG 
przy unicie, praca na cztery ręce. Możliwość rozwoju. 
Pacjenci w  ramach NFZ i  prywatnie. Świetne warunki 
płacowe. Swoje CV proszę przesłać na adres e-mail:  
omnident.twardogora@gmail.com (tel. 604 500 967).

 �Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi, ul. 
Wodociągowa 4 w Opolu zaprasza do współpracy: leka-
rzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży oraz neurolo-
gii. Zapraszamy również lekarzy chcących rozpocząć 
kształcenie w  tych dziedzinach. Oferujemy możliwość 
zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt. Szczegó-
łowe informacje: Dział Kadr, tel. 775 414 243.

 �Nawiążemy stałą współpracę z  lekarzem dentystą 
w nowo otwartym gabinecie stomatologicznym w Le-
gnicy (doświadczenie nie jest wymagane). Praca z asystą 
na 4 ręce. Gabinet jest wyposażony w nowoczesny sprzęt 
(mikroskop, tomograf, RVG, laser), pacjenci tylko prywatni, 
elastyczny czas pracy, atrakcyjne wynagrodzenie. Zainte-
resowanych współpracą proszę o kontakt tel. 888 406 306.

 �Specjalistyczny Szpital w Branicach zatrudni lekarza 
specjalistę psychiatrę, lekarzy w trakcie specjalizacji bądź 
chętnych do specjalizacji w zakresie psychiatrii, lekarza 
specjalistę  rehabilitacji  medycznej lub chętnych do 
specjalizacji w zakresie  rehabilitacji medycznej, lekarza 
internistę. Oferujemy  bardzo dobre warunki płacowe 
oraz mieszkanie służbowe. Kontakt pod numerem tele-
fonu: 77 40 34 307 lub e-mail: sws.kadry@op.pl.

 �NZOZ STARMED sp. z o.o. (ul. Młodych Techników 7) 
zatrudni w pełnym wymiarze lekarza pediatrę, lekarza 
internistę, lekarza rodzinnego. Kontakt tel. 71 355 50 00  
wew. 244 lub 229, e-mail: przychodnia@starmed.pl.

 �NZOZ „Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita” sp. z  o.o. 
we  Wrocławiu zatrudni lekarza specjalistę pediatrii/
specjalistę medycyny rodzinnej lub w trakcie tych spe-
cjalizacji. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt 
tel. 71 784 90 87 lub e-mail: info@ziemovita.pl.

 �Centrum Chirurgii Głowy i  Szyi Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu poszukuje do pracy 
lekarza specjalistę z zakresu chirurgii szczękowo-twarzo-
wej w zakresie podstawowej ordynacji czasu pracy oraz 
dyżurów medycznych. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt e-mail: orlwroclaw@gmail.com.

 �SPZOZ Przychodnia Rejonowa Wojcieszów poszukuje 
lekarza do pracy w POZ (specjalista medycyny rodzin-
nej lub chorób wewnętrznych) w pełnym lub częścio-
wym wymiarze godzin, w tym również jako kierownika 
przychodni. Warunki do uzgodnienia (umowa o pracę 
lub o świadczenie usług). Kontakt: Grażyna Szymańska, 
kom. 668 290 477 lub burmistrz m. Wojcieszów Sławomir  
Maciejczyk, kom. 501 508 264.

 �Centrum stomatologii, ortodoncji i implantologii Or-
thoTeam zatrudni lekarza dentystę do pracy w Kamiennej 
Górze (Dolny Śląsk). Oferujemy duże możliwości rozwoju, 
pracę tylko na 4 ręce, mikroskop, skaner wewnątrzustny, 
CBCT. Umożliwimy naukę w kierunku ortodoncji, chirur-
gii, implantologii. Oczekujemy zaangażowania i  chę-
ci współpracy zespołowej. Zapraszamy do kontaktu:  
tel. 538 786 652, biuro@orthoteam.pl.

 �Przychodnia w Oleśnicy zatrudni do POZ lekarza ro-
dzinnego lub internistę oraz do AOS lekarza kardiolo-
ga i  laryngologa. Szczegółowe informacje pod nr tel.  
601 984 310 lub 601 750 318.

 �Centrum Medyczne L4med we Wrocławiu zatrudni spe-
cjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji z: endokrynologii, 
ginekologii, laryngologii, okulistyki, urologii, ultrasono-
grafów i innych. Więcej informacji pod numerem telefonu 
602 247 682 i adresem e-mailowym: kontakt@L4med.pl 

iNNE
 �LUBIN – wynajmę dobrze wyposażony, prosperujący 

gabinet stomatologiczny. Kontakt tel. 609 967 070.
 �Sprzedam kompletne wyposażenie gabinetu gineko-

logicznego: USG, fotel, narzędzia, szafki itd. Trzeba kupić 
całość. Wrocław, kom. 887 420 840.

 �Wynajmę działający gabinet ginekologiczny wraz ze 
sprzętem, Wrocław, pl. Grunwaldzki, kom. 887 420 840.

 �Poszukuję do wynajęcia we Wrocławiu pomieszczenia 
wyposażone w kabinę higieny osobistej na gabinet gi-
nekologiczny. Bez wyposażenia medycznego.  Kontakt 
telefoniczny po godz. 21.00 pod numerem tel. 604 791 174.

 �Wynajmę urządzony gabinet ginekologiczny, tel.  
721 264 977 (po godz. 19.00).

 �Wynajmę nowe gabinety lekarskie w Świdnicy (gine-
kolog, stomatolog, inne), tel. 660 109 319.

 �Sprzedam bardzo tanio podręcznik do USG prof. Dęb-
skiego (najnowsze wydanie), Wrocław, kom. 880 062 947.

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  try-
bie 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

nowość

bestsellery

PREMIERA 

30.09.2020

Wspomnienia,  
które dają  
nadzieję  
i niezwykłą siłę.  
Tę książkę  
powinien  
przeczytać  
każdy z nas.

Łącząc  
antropologię,  

biologię, historię  
i psycholoię  
z ewolucją,  

William von Hippel  
rzuca w tej książce 

nowe światło na 
nas samych.

Nadwydajne 
dzieci potrzebują 
przede wszystkim 
tego, aby dorosły 
poświęcił czas 
na wyjaśnienie 
im, kim są, jak 
funkcjonują i na 
czym polega ich 
odmienność.  
Takie odkrycie 
czyni cuda. 
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