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Ten rok zapisze się wielkimi zgłoskami nie tyl-
ko w annałach historii świata, ale też w histo-
rii życia każdego z nas. Chyba po raz pierwszy 

w  dziejach ludzkości bierzemy udział w  globalnej, 
wspólnej akcji, której zasadniczym celem jest obrona 

przed zagrożeniem. Chodzi oczywiście o  zagrożenie epidemiczne 
(i  związane z  tym konsekwencje), które prędzej czy później może 
doprowadzić do zagłady naszego świata. Stanie się tak, jeśli solidar-
nie nie wypracujemy metod walki z pandemiami, które przy obecnej 
mobilności ludzi są nieuniknione. 

Pamiętam zorganizowaną przed kilku laty, wspólnie z wojewódz-
kim inspektorem sanitarnym i  naszym Kolegą dr. n. med. Jackiem 
Klakočarem, konferencję w okrągłą rocznicę wybuchu epidemii ospy 
prawdziwej. Grono zaawansowanych już wiekiem uczestników tam-
tych wydarzeń z  niespotykaną energią i  werwą opowiadało o  ów-
czesnych trudnych decyzjach i konsekwencjach epidemii. A przecież  
skala problemów i  działań w  porównaniu z  obecną sytuacją była 
wręcz nieporównywalna. Już oczyma wyobraźni widzę te gorące 
dyskusje i spory w naszym gronie za 50 lat…

Mijający rok był niezwykle trudny, ale obfitował też w wiele dają-
cych nadzieję wydarzeń. Organizacja produkcji i  dystrybucji sprzę-
tu ochrony osobistej w  naszej siedzibie, wielkie zakupy w  Chinach, 
a potem u naszych rodzimych producentów to namacalny wkład izby 
lekarskiej w walkę z pandemią. Do tego dochodzi niezwykle inten-
sywna praca na szczeblu izby naczelnej, przy dość chaotycznej dzia-
łalności legislacyjnej naszego rządu. 

Przyszły rok raczej nie zapowiada się lepiej. Wprawdzie wszystko 
wskazuje na to, że pandemię opanują szczepienia ochronne, to jed-
nak przeprowadzenie samego procesu na tak wielką skalę będzie ol-
brzymim wyzwaniem logistycznym. Mamy to szczęście, że w zespole 
rządowym, który ma organizować cały ten proces, jest nasz Kolega, 
wiceprezes DRL dr Ryszard Kępa. Dzięki temu będziemy mieć dostęp 
do wiedzy z wyprzedzeniem. 

Z  drugiej strony w  działaniach destrukcyjnych w  procesie wspól-
nej walki z pandemią znowu znalazło się trzech lekarzy z naszej Izby: 
podpisali się pod listem otwartym do prezydenta RP, premiera, mini-
stra zdrowia oraz prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W dokumencie, 
zatytułowanym „Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na 
koronawirusa”, pojawia się m.in. stwierdzenie, że „na skutek maso-
wych szczepień może umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. 
Ponadto, zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą 
wpłynąć na przyszłe pokolenie”. W  takich sytuacjach mimowolnie 
przypomina mi się scena z popularnego niegdyś serialu „Szpital na 
peryferiach” i  genialny tekst doktora Strosmajera o  głupocie, która 
uskrzydla na tyle, że jej reprezentanci mogliby latać niczym gołębice. 
Chyba nie muszę komentować, co antyszczepionkowcy zrobią z tym 
„apelem” pseudonaukowców...  Już jeden z sygnatariuszy tego listu, 
będący członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej, wycofał oficjalnie swój 
podpis. Liczę więc na to, że nasi członkowie podążą jego śladem, 
w przeciwnym razie czeka ich los jednej pani doktor z Lądka-Zdroju, 
której medycyna oparta na wiedzy pomyliła się z medycyną opartą 
na domniemaniach i… polityce.

Teraz jednak nadchodzi czas świąteczny, naznaczony niestety pan-
demią SARS-CoV-2. Mimo trudności z  nią związanych odetchnijmy 
choć na chwilę w gronie najbliższych, a w Nowy Rok wejdźmy z ener-
gią i wiarą, że pokonamy pandemię na zawsze. 
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CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►NA RATUNEK: SUSZONA KREW!
Specjaliści z Uniwersytetu w Louisville opracowali nowatorską 
metodę przechowywania krwi do przetaczania – informuje 
czasopismo „Biomicrofluidics”. Dzięki niej możliwe będzie roz-
wiązanie problemu czasowego ograniczenia przechowywania 
takiej krwi, a tym samym dużo lepsze jej wykorzystanie w celu 
ratowania ludzkiego życia.

Badacze w swojej metodzie wykorzystali ultradźwięki oraz 
trehalozę – cukier produkowany przez organizmy żyjące 
w najbardziej ekstremalnych warunkach. Dzięki niemu mogą 
one przetrwać długie okresy czasu bez wody. Za pomocą ul-
tradźwięków naukowcy stworzyli w  błonach komórkowych 
krwinek system porów umożliwiających trehalozie wniknię-
cie do ich wnętrza. Cukier ten zapobiega zniszczeniu krwinek 
podczas osuszania krwi.

W  przeprowadzonych do tej pory eksperymentach powyż-
sza metoda pozwoliła na zachowanie znacznej części przecho-
wywanych w ten sposób krwinek. Zdaniem badaczy dzięki niej 
możliwa będzie bezpieczna depozycja krwi przez okres nawet 
kilku lat zamiast co najwyżej kilku tygodni, jak ma to miejsce 
obecnie. – Unikalne w tym podejściu jest to, że nie ma wielu 
innych badań nad wykorzystaniem akustycznych metod mani-
pulacji płynami, aby umieścić tego typu cząsteczkę wewnątrz 
czerwonych krwinek. Metoda jest tym bardziej ciekawa, że po-
zwala na przechowywanie krwi bez jej chłodzenia – mówi au-
tor pracy dr Jonathan A. Kopechek. 

Naukowcy starają się obecnie zwiększyć wydajność swo-
jej metody osuszania krwi, licząc na rozpoczęcie badań 
klinicznych. 

Źródło: Biomicrofluidics, 2020

►CHIRURGICZNE INSPIRACJE  
NARZĄDEM OSY

Pasożytnicze osy wprowadzają swoje jaja do ciał innych owadów 
za pomocą specjalnego narządu, tzw. pokładełka. To właśnie 
ono zainspirowało chirurgów do stworzenia ultracienkiej i stero-
wanej igły – donosi czasopismo „Frontiers in Bioingineering and 
Biotechnology”.

Pokładełko to specjalny narząd o budowie cienkiej rurki spo-
tykany u  wielu owadów, pajęczaków i  niektórych ryb. Samice 
pasożytniczych os wykorzystują go do składania jaj w  larwach 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/blood-1813410/qimono Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/wasp-5024465/Valentino75

►ZROBOTYZOWANA KOLONOSKOPIA 
WYCHODZI NA… PRZYJEMNE

Interesującą technologię endoskopii opracował międzynarodowy 
zespół badaczy. To zaawansowane ramię robota wykorzystujące 
algorytm uczenia maszynowego do przesuwania elastycznego en-
doskopu wzdłuż okrężnicy. Endoskop jest sterowany magnetycznie 
za pomocą magnesu znajdującego się na zewnątrz ciała badanego. 
Oddziałuje on z maleńkimi magnesami w kapsułce wewnątrz orga-
nizmu i kieruje ją przez jelito. System śledzi położenie i orientację 
endoskopu wewnątrz okrężnicy. Może działać autonomicznie lub 
być sterowany przez człowieka za pomocą joysticka, który przesu-
wa końcówkę z kamerą wzdłuż jelita. 

Obecnie używane technologie endoskopowe do kolonoskopii 
są dość trudne w  obsłudze, wymagają przede wszystkim prze-
szkolonych specjalistów. Zdarza się również, że wykonujący ba-
danie lekarze tracą poczucie orientacji przestrzennej endoskopu, 
mają problemy z  określeniem, gdzie jest góra, dół, lewa i  prawa 
strona. Zrobotyzowany system wykorzystuje natomiast sztuczną 

innych owadów, które służą później jako pokarm dla larw osy. 
Szczególną cechą pokładełka jest jego wyjątkowa elastyczność – 
choć nie jest to narząd umięśniony, potrafi nadzwyczaj sprawnie 
zmieniać swój kształt. Ta zdolność wynika z segmentowej budowy 
rurki: poszczególne jej fragmenty przesuwają się niezależnie od 
siebie, pozostając jednocześnie ze sobą zintegrowane. Podobne 
rozwiązanie wydaje się idealnie spełniać oczekiwania chirurgów. 
Oczywiście pod warunkiem, że narzędzia chirurgiczne posiadały-
by podobne właściwości. 

By stało się to możliwe, do opracowania ultracienkiej, elastycz-
nej i sterowalnej igły posłużyły wyniki badań nad osami przepro-
wadzone przez dr. Sandera Gussekloo, prof. Paula Breedvelda 
z  holenderskiego Uniwersytetu Technicznego w  Delfcie wspólnie 
z doktorantką Martą Scali i innym badaczem, prof. Dimitrą Dodou. 
Innowacyjne narzędzie zbudowane jest z siedmiu niezależnie po-
ruszanych przez miniaturowe siłowniki i  przesuwnych względem 
siebie elastycznych prętów. Dzięki takiej właśnie strukturze taka 
igła może służyć do głębokiego podawania leków w  trudno do-
stępnych miejscach, usuwania nowotworów mózgu czy małoinwa-
zyjnych procedur chirurgicznych, np. interwencji prowadzonych 
głęboko w rdzeniu kręgowym.

Źródło: Frontiers in Bioingineering and Biotechnology, 2020
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Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/surgery-1807541/sasint

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/corona-5174671/geralt

►MASECZKI OCHRONNE I DYSTANS SPOŁECZNY 
SKUTECZNIE OSŁABIAJĄ KORONAWIRUSA

Właściwe użycie maseczek i przestrzeganie dystansu społeczne-
go o  tysiąc razy redukuje siłę koronawirusa w  razie ekspozycji 
na patogen – ustalili włoscy naukowcy. Taka obserwacja, ich 
zdaniem, może tłumaczyć lżejszy przebieg COVID-19 w okresie 
obowiązywania restrykcji – donosi czasopismo „Clinical Micro-
biology and Infection”.

Specjaliści przeprowadzili analizę w  grupie badanej 373 osób 
z potwierdzonym COVID-19 między 1 marca a końcem maja. U każ-
dego pacjenta zbadano poziom wiremii, czyli ilość wirusa, a  na-
stępnie monitorowano każdego pod kątem ciężkości przebiegu 
i objawów choroby. Okazało się, że wraz z redukcją transmisji SARS-
-CoV-2 – dzięki stosowanym środkom ochrony – równolegle o ty-
siąc razy obniżyła się siła wykrywanego u pacjentów koronawirusa. 

►TEST NA CIĘŻKOŚĆ PRZEBIEGU COVID-19
Jak donoszą autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie „EBio-
Medicine”, naukowcom z  irlandzkiego Królewskiego Kolegium 
Chirurgów udało się opracować test, dzięki któremu można prze-
widzieć przebieg zakażenia koronawirusem. Dzięki takiej wiedzy 
możliwe będzie optymalne leczenie chorych na COVID-19.

Do tej pory brakowało metody do oszacowania nasilenia cho-
roby u  danego pacjenta. Naukowcy z Królewskiego Kolegium 
Chirurgów w Irlandii opracowali metodę nazwaną systemem Du-
blin-Boston, która ma to zmienić. Pozwala ona dokładnie okre-
ślić, jak poważna będzie wywołana infekcją reakcja organizmu 
na podstawie badania krwi wykonanego w pierwszych czterech 
dniach po zakażeniu.

Test polega na pomiarach poziomu dwóch cząsteczek regu-
lujących pracę układu odpornościowego i  stanów zapalnych: 
interleukiny 6 (IL-6), która nasila zapalenia, oraz interleukiny 10 
(IL-10), która je wygasza. COVID-19 wpływa na stężenie oby-
dwu tych związków. Najważniejszym badanym parametrem 
jest jednak stosunek stężenia jednej substancji do drugiej. Na 
tej podstawie naukowcy przypisują pacjentom odpowiednią 
liczbę punktów adekwatną do ryzyka poważnego przebiegu 
choroby. – Punkty w systemie Dublin-Boston można łatwo ob-
liczyć i można go zastosować u wszystkich osób hospitalizowa-
nych z powodu COVID-19. Oparta na rzetelnych informacjach 
prognoza pozwoli określić, kiedy zintensyfikować opiekę lub 
obniżyć jej poziom. To klucz do skutecznego zarządzania za-
sobami w czasie obecnej pandemii. Punkty mogą mieć także 
zastosowanie w  ocenie, czy nowe terapie nacelowane na re-
dukcje zapaleń powstających w przebiegu COVID-19 rzeczywi-
ście przynoszą korzyści – twierdzi prof. Gerry McElvaney z Kró-
lewskiego Kolegium Chirurgów w Irlandii.

Źródło: EBioMedicine, 2020

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/mask-5012093/Andrey_and_Lesya

Opracował Mariusz Kielar

inteligencję, która została „nauczona” na obrazach anatomicznych 
wnętrza okrężnicy. Naukowcy z powodzeniem przetestowali swoją 
metodę w sztucznej okrężnicy, a także u dwóch świń. 

Twórcy tej metody, prof. Pietro Valdastri i  jego współpracownicy 
z  Uniwersytetu w  Leeds oraz Leeds Teaching Hospitals w Wielkiej 
Brytanii, Uniwersytetu Vanderbilta w Nashville w USA oraz włoskie-
go Uniwersytetu Turyńskiego, uważają, że procedura kontrolowana 
magnetycznie może być mniej bolesna niż konwencjonalne kolono-
skopie i stosowana u pacjentów bez sedacji. – Kolonoskopia wspo-
magana robotem może zrewolucjonizować sposób przeprowadza-
nia procedury. Oznacza to, że osoby przeprowadzające badanie nie 
muszą być ekspertami w manipulowaniu urządzeniem. Miejmy na-
dzieję, że dzięki temu technika będzie szerzej dostępna w klinikach 
i ośrodkach zdrowia, a nie dopiero w szpitalach – tłumaczy dr Bruno 
Scaglioni, członek zespołu badawczego. W opinii badaczy kolejnym 
polem zastosowań opracowanej metody może być badanie endo-
skopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz płuc.

Źródło: Nature Machine Intelligence, 2020

Autorzy badania zwracają uwagę, że pacjenci hospitalizowani 
w maju – czyli w okresie niskiego narażenia na zakażenie z powo-
du obowiązujących restrykcji – byli narażeni na mniejszą „dawkę” 
wirusa i tym samym mieli go mniej w organizmie w porównaniu 
z osobami hospitalizowanymi w marcu. To dzięki tej zależności 
– według naukowców – osoby zainfekowane późną wiosną, gdy 
obowiązywały ścisłe ograniczenia, lżej przechodziły COVID-19. 
Występowało u  nich także mniejsze prawdopodobieństwo po-
wikłań zakażenia, co przełożyło się na spadek liczby pacjentów 
na oddziale intensywnej terapii. To zdaniem badaczy potwierdza 
potrzebę rygorystycznego przestrzegania nakazu noszenia ma-
seczek i zachowywanie dystansu społecznego.

Źródło: Clinical Microbiology and Infection, 2020
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100-LECIE SAMORZĄDU LEKARSKIEGO W POLSCE

Stulecie polskiego samorządu lekarskiego 1921-2021
Dolnośląska Izba Lekarska nie zjawiła się znikąd. We 
Lwowie, skąd pochodzi wielu naszych mistrzów, 
już 100 lat temu powołano samorząd. A  w  1945 
roku, w  wypalonych murach Breslau mieszkali 
jeszcze lekarze, którzy tworzyli niemiecką Śląską 
Izbę Lekarską. My jesteśmy kontynuatorami obu 
– mówi dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, 
lekarz stomatolog i przewodnicząca Komisji Histo-
rycznej DRL w rozmowie z Aleksandrą Solarewicz. 

Aleksandra Solarewicz: Pani Doktor, kiedy mówimy o Dolnośląskiej 
Izbie Lekarskiej, to cofamy się ile lat wstecz? 30? 100? Więcej?
Dr hab. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska: Gdy Polska odzyskała nie-
podległość w  1918 roku, już istniały samorządy lekarskie w  państwach 
zaborczych. Pierwsza powstała pruska izba, 25 października 1865 roku 
w Brunszwiku. Bismarck lubił mieć wszystko uporządkowane, to on wpro-
wadził kasy chorych i potrzebował lekarzy, którzy tym systemem będą za-
rządzać. Powołał coś w rodzaju izby lekarskiej. W 1887 roku w jej obrębie 
powstała Poznańska Izba Lekarska, byli w niej mądrzy polscy lekarze, wpro-
wadzający ideę samorządu. Nie było izb lekarskich w  zaborze rosyjskim. 
22 grudnia 1891 roku powołano izbę w monarchii austro-węgierskiej.  

A.S.: Lwów. Czyli jesteśmy blisko Wrocławia.
B.B.-M.: Tak. Tutaj interesują nas dwie gałęzie. Izba Zachodnio-Galicyjska 
z siedzibą w Krakowie oraz Wschodnio-Galicyjska z siedzibą we Lwowie. 
My we Wrocławiu jesteśmy kontynuatorami i tej pruskiej, i lwowskiej.   

A.S.: A w tym czasie, w Breslau?
B.B.-M.: Tutaj dokonało się to w tym samym czasie. W 1920 roku po-
wstała, jednocząca dwa regiony, Śląsk Dolny i Górny, Śląska Izba Lekar-
ska. Jej pierwszym prezesem został bardzo szlachetny człowiek, profe-
sor ówczesnego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma, chirurg Carl Franz 
Maria Partsch, Czech z pochodzenia. Swój urząd sprawował przez dwie 
kadencje i  wiele zrobił dla śląskich lekarzy. I  przyjaźnił się z  prof. An-
tonim Cieszyńskim ze Lwowa! Bo Partsch prowadził w Breslau katedrę 
i klinikę chirurgii szczękowej, a we Lwowie analogiczną katedrę prowa-
dził prof. Cieszyński, który znał go ze studiów w Monachium. 

A.S.: Jak, z  formalnego punktu widzenia, po I  wojnie światowej 
było możliwe stworzenie polskich samorządów lekarskich?
B.B.-M.: 2 grudnia 1920 roku Sejm RP uchwalił ustawę o izbach lekarskich. 
Założenia zaczęto wcielać w życie w 1921 roku i dlatego to w przyszłym 
roku będziemy obchodzić stulecie samorządów i izb lekarskich w Polsce. 

A.S.: Oni mieli przed sobą jedynie 19 lat pracy…
B.B.-M.: Do wybuchu wojny władze izb lekarskich wybierano 5 razy. 
Kadencje trwały wtedy po 3 lata. Działano bardzo demokratycznie, bar-
dzo przestrzegano etyki. Jak któryś z kolegów zachował się źle, to był 
poddawany ostracyzmowi towarzyskiemu. W czasie okupacji izby były 
zakazane, ale Niemcy wprowadzili w Kraju Warty i Generalnej Guberni 
tzw. izby zdrowia. Łączyły one lekarzy, weterynarzy, felczerów, stomato-
logów. Chodziło o wyłapanie wszystkich lekarzy ze studiami, żeby mieć 
ich namierzonych. Ja widziałam np. kartę z Warszawskiej Izby Zdrowia, 
gdzie rozpisano prof. Noemi Wigdorowicz-Makowerowej pochodzenie 
do czwartego pokolenia, bo ona pochodziła z lekarskiej, zasymilowanej 
rodziny wyznania mojżeszowego. 

A.S.: Członkowie przedwojennej lwowskiej izby le-
karskiej to Pani mistrzowie?
B.B.-M.: Ależ oczywiście! Jestem wychowanką lwow-
skich profesorów. Na I roku oczywiście prof. Zbigniew 
Stuchly. Nie był lekarzem, ale nie sposób go pominąć. 
Miał niesamowicie ciekawe wykłady. Mówił to, co mu-
siał mówić w dobie teorii Oparina i Łysenki, ale robił to 
niesamowicie inteligentnie. Dalej, prof. Jan Zarzycki,  
dziekan Wydziału Lekarskiego, też ze Lwowa. Miał 
miły, kresowy sposób zwracania się do studentów 
i myśmy na niego mówiły „kuliega”.

A.S.: To byli dwaj pionierzy Akademii Medycz-
nej, jednak przedstawiciele nauk przyrodniczych 
– biolog i  absolwent Akademii Weterynaryjnej. 
A lekarze?
B.B.-M.: Oczywiście prof. Tadeusz Marciniak, prof. Ta-
deusz Baranowski, prof. Antoni Falkiewicz i  prof.  Le-
sław Węgrzynowski, którzy byli członkami przedwojen-
nej lwowskiej izby lekarskiej. Poza tym tak naprawdę 
nie byłoby stomatologii we Wrocławiu, gdyby nie wy-
chowanek prof. Cieszyńskiego, późniejszy prof. Tade-
usz Szczęsny Owiński. On nam mówił o  Lwowie, to 
oczywiste, ale od niego się dowiedziałam, kto to był 
prof. Partsch. Bo jest taka operacja torbieli zębowych, 
którą jako pierwszy zrobił Partsch. I kto o nim wykła-
dał? Profesor Owiński. Były lata 60. To było wtedy nie 
do pomyślenia, żeby mówić o  Breslau. Tak samo nie 
wolno było mówić, że pomnik na pl. Grunwaldzkim to 
jest pomnik polskich profesorów lwowskich, zamor-
dowanych przez Niemców. 

Wszyscy moi profesorowie pochodzili ze Lwo-
wa, z  Uniwersytetu Warszawskiego, albo już ich 
uczniowie… To były osoby z wielką kulturą, bardzo 
oddani ludziom. W  1966 roku przypadała okrągła 

▶ DR HAB. BARBARA  
BRUZIEWICZ- 
MIKŁASZEWSKA

przewodnicząca 
Komisji Historycznej DRL
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Stulecie polskiego samorządu lekarskiego 1921-2021
rocznica śmierci prof. Antoniego Cieszyńskiego 
(1941). A  w  1967 roku to prof. Owiński nam po-
wiedział, że w Oleśnicy w rynku będzie odsłaniana 
tablica. Zorganizował autobus, tak zwany „ogórek”, 
i studenci stomatologii pojechali razem do Oleśni-
cy, w której urodził się prof. Cieszyński. Uhonoro-
wał swego mistrza. Profesor Owiński to był pierw-
szy wykładowca, który w marcu 1968 roku ujął się 
za strajkującymi studentami.

A.S.: A  czy wśród powojennych lekarzy wrocław-
skich trafiali się jeszcze autochtoni? 
B.B.-M.: Tak. Pierwszym prezesem Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej w 1945 roku został dr Wilhelm Knappe, le-
karz zakaźnik z Warszawy. Ale nie miałam pojęcia, że 
w  maju 1945 roku, zanim przyjechał prof. Stanisław 
Kulczyński z innymi pionierami polskiej nauki we Wro-
cławiu, był tu dr med. Stefan Ludwik Kuczyński. To 
był Wielkopolanin, patriota, absolwent uniwersytetu 
w Breslau. On został polskim komisarzem niemieckiej 
służby zdrowia, która się w polskim już mieście ukon-
stytuowała. Im więcej o nim wiem, tym większy mam 
dla niego szacunek.

A.S.: Czy dr Kuczyński pozostał we Wrocławiu?
B.B.-M.: Tak, i przeszedł bardzo wiele. A w 1956 roku 
został pierwszym prezesem Stowarzyszenia Lekarzy 
Dolnośląskich. Dzięki niemu jesteśmy przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 45. To on zmobilizował kolegów, 
żeby odbudować ten budynek, „bo to ma być Dom 
Lekarza”. Trzeba mówić, przypominać, bo o nim zapo-
mniano… chociaż starsi lekarze pamiętają. 

A.S.: Mam nadzieję, że to nie koniec historii…
B.B.-M.: Wiedziona dociekliwością znalazłam infor-
mację, że jego syn urodził się we Wrocławiu w  1932 
roku. „No to powinien żyć!” – pomyślałam. Przypadek 
sprawił, że spotkałam prowadzącą mnie panią doktor 
kardiolog i między nami jakoś tak spontanicznie wy-
wiązała się taka rozmowa:

– Wiesz, szukam, szukam i nic. 
– Basia, ja mam takiego pacjenta, ale nie wiadomo, 
czy ten to ten.
I  jakiś miesiąc temu odbieram telefon: – Tu mówi 

Iwo Kuczyński…

A.S.: Naprawdę?
B.B.-M.: W przedostatnim numerze „Medium” jest mój 
króciutki artykuł o  tym spotkaniu. Iwo Kuczyński nie 
jest lekarzem, ale ma syna lekarza. I ten syn ma na imię 
tak jak prof. Owiński: Tadeusz Szczęsny. Bo jego mama 
Jadwiga Kuczyńska, warszawianka, pracowała w labo-
ratorium u profesora w latach 50. 

A.S.: I teraz dochodzimy od 100-lecia do 30-lecia…
B.B.-M.: W  2019 roku obchodziliśmy 30-lecie Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej – perłowy jubileusz. Już w 1980 
roku mądrzy lekarze z „Solidarności”, bo to było na fali 
„Solidarności”, wskazali, żeby po wielu latach zakazu 
reaktywować izby lekarskie. Towarzyszył temu wielki 
entuzjazm, choć wtedy oczywiście nic z tego nie wy-

szło. Ale nadzieja wróciła w 1989 roku. 17 maja Sejm podjął decyzję o re-
aktywacji izb lekarskich. 

A.S.: Wielka chwila… 
B.B.-M.: Stało się to już po okrągłym stole. Bardzo się zasłużyli wrocław-
scy przedstawiciele z  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, neurolog 
śp. prof. Zofia Krzysztoniowa i późniejszy minister zdrowia śp. dr Wła-
dysław Sidorowicz. Oni pilotowali proces z ramienia środowiska dolno-
śląskiego i dzięki nim uchwalono reaktywację izb. Opisał to śp. dr Jerzy 
Bogdan Kos, opisała Komisja Historyczna DRL, uczciły wydawnictwa 
z okazji 20-, 30-lecia DIL. Ale zapomniano już o  roli naszych kolegów, 
a odnowienie się izby było możliwe dzięki temu zrywowi i Polskiemu 
Towarzystwu Lekarskiemu. I to wywalczono przy okrągłym stole. 

A.S.: To proszę opisać ten moment odrodzenia?
B.B.-M.: To był bardzo gorący czas, ogromny entuzjazm. W końcu izby 
były zakazane od 1950 roku i cztery pokolenia lekarskie do 1989 roku 
pozostawały bez samorządu. Ja jestem lekarzem od 1970 roku, bo wte-
dy zdobyłam dyplom. 

W lecie 1989 roku zwołano pierwsze posiedzenie organizacyjne izby. 
Odbyło się ono przy ul. Cieszyńskiego, gdzie wówczas pracowałam! Ak-
tywnie działali wtedy śp. prof. Stanisław Potoczek, dr Ryszard Łopuch i dr 
Ryszard Maj. Ja na nim byłam. Nie bardzo było wiadomo, jak to będzie, 
co to będzie. Pierwsze wybory delegatów, na Politechnice Wrocławskiej, 
w listopadzie, były bardzo emocjonujące, trwały do rana. Nie było żad-
nych urządzeń, przekrzykiwano się, ale zostali wybrani delegaci, którym 
zaufano. I tym sposobem działam w izbie od ponad 30 lat. I warto też 
dodać, że NRL wchodzi w skład Międzynarodowej Konferencji Europej-
skich Izb Lekarskich. Jeszcze przed 2004 rokiem, gdy nie byliśmy w UE, 
zapraszano przedstawicieli polskich na doroczne spotkania. Ja znam 
dobrze francuski, więc reprezentowałam tam Naczelną Izbę Lekarską.

A.S.: Entuzjazm 1989 roku przysłoniły potem sprawy trudniejsze? 
Jakie?
B.B.-M.: Animozje grup lekarzy. Odchodzenie od łóżek chorych – tego 
kiedyś nie było. Ale ja jestem optymistką. Moim zdaniem dobrze, że 
nasz samorząd istnieje. 

A.S.: To pewnie się Pani cieszy, że Dolnośląska Izba Lekarska zosta-
ła laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu!
B.B.-M.: 5 października odbyło się posiedzenie Kapituły Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu. Decyzją Kapituły Dolnośląska Izba Lekarska otrzymała 
odznaczenie w kategorii dla najlepszej dolnośląskiej organizacji poza-
rządowej. Dolnośląski Klucz Sukcesu to jedna z ważniejszych inicjatyw 
promujących oraz integrujących Dolny Śląsk oraz jedna z  najważniej-
szych, regionalnych nagród przyznawana przez specjalnie powołaną 
Kapitułę. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie od 1997 roku. Nagro-
dami dla laureatów konkursu są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukce-
su. 22 października miała się odbyć uroczysta gala wręczenia nagród. 
Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 ceremonia została odwo-
łana. 

Ale na tym nie koniec. Cieszy docenianie wysiłku naszych lekarzy. Dol-
nośląski Klucz Sukcesu w kategorii dla największej osobowości w promo-
cji regionu przyznano też 5 października prof. zw. dr. hab. n. med. Krzysz-
tofowi Simonowi oraz wyróżnienie specjalne za wybitne osiągnięcia 
w działalności samorządowej dr. n. med. Romanowi Szełemejowi. Aż chce 
się rzec: „Omne trinum perfectum” („Co potrójne – doskonałe”). 
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PANDEMIA DZIŚ I JUTRO

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/corona-4971013/Alexandra_Koch

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

▶ MARIUSZ KIELAR

Tekst Mariusz Kielar

OCHRONA ZDROWIA W PANDEMII: 
JUTRO, CZYLI LEPIEJ?

System ochrony zdrowia w  naszym kraju 
przechodzi przez najważniejszy stress-test 
w  swojej historii. Od jego efektów zależy 
przyszłość całego sektora zdrowia w  Pol-
sce, zarówno w perspektywie krótkotermi-
nowej, jak i długookresowej. Jednocześnie 
pandemia obnaża bezlitośnie najbardziej 
nabrzmiałe bolączki organizacyjne całego 
systemu. Ale i  daje niepowtarzalną szan-
sę do odważnych działań wzmacniających 
jego funkcje w  czasie kryzysu epidemicz-
nego. Działań, czyli konkretnych decyzji 
w miejsce dobrze brzmiących, lecz na ogół 
mało skutecznych deklaracji. 

Znajdująca się w  stanie permanentnej ofensywy epide-
micznej opieka zdrowotna stanowi obecnie autentyczny 
poligon zupełnie nowych, nieprzećwiczonych wcześniej 

doświadczeń praktycznie w każdym obszarze jej funkcjonowa-
nia. Wszyscy mamy świadomość powagi sytuacji oraz koniecz-
ności utrzymania priorytetów w  dramatycznej nieraz walce 
z koronawirusem dokonującej się na przestrzeni całego systemu. 
Niemniej jednak oprócz „teraz, tu” nasze obawy coraz bardziej 
budzi również możliwy wpływ obecnej sytuacji na przyszłość 
sektora ochrony zdrowia. Czy uda się mu wyjść z  tarczą, czy 
raczej na tarczy? Oto jest pytanie, przed którym stoją wszyscy 
udziałowcy systemu organizacji świadczeń zdrowotnych, który 
od ponad pół roku znajduje się pod ciągłym naporem pandemii. 

Teleporada medyczna
Prawdopodobnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych sym-
boli obecnego czasu epidemii, który zapisze się trwale w świa-
domości społecznej, będzie lekarz udzielający świadczenia 
zdrowotnego w  formie teleporady. W  perspektywie krótko-
okresowej telemedycyna zapewnia możliwość zdalnej opieki 
medycznej, ogranicza ryzyko transmisji koronawirusa, rozta-
czając „parasol bezpieczeństwa zdrowotnego”. Ma on kluczo-
we znaczenie m.in. dla osób z chorobami przewlekłymi. Dzię-
ki teleporadzie medycznej pacjenci mogą uzyskać potrzebne 
zalecenia lekarskie, e-zwolnienie, e-receptę, a  także zalecenie 
bezpośredniej wizyty w  placówce lub kontaktu ze stacją sa-
nitarno-epidemiologiczną, jeśli zaistnieje taka konieczność. 
Wydaje się, że w  dłuższym okresie korzystne doświadczenia 
związane z  wykorzystaniem funkcjonalności systemów tele-
medycznych na froncie walki z pandemią zwiększą przypusz-
czalnie świadomość lekarzy i pacjentów dotyczącą potencjału 
i  korzyści płynących ze zdalnej formy udzielania świadczeń 
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zdrowotnych. Całkiem też możliwe, że telemedycyna już na sta-
łe zagości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jako świad-
czenie finansowane ze środków publicznych. 

Proces informatyzacji opieki 
zdrowotnej przyśpieszy?
Pandemiczne koło zamachowe posiada również realne szanse 
przyśpieszenia przewlekającego się procesu informatyzacji 
opieki zdrowotnej, pełnozakresowej implementacji elek-
tronicznej dokumentacji medycznej wraz ze sprawdzonymi 
w najtrudniejszym okresie rozwiązaniami z zakresu e-zdrowia. 
Szybkie, bezstratne i bezpieczne, także z punktu widzenia za-
grożenia epidemicznego, przetwarzanie informacji przez tech-
nologie informatyczne ma w sobie potencjał przeciwdziałania 
pandemii, ograniczania jej skutków. To wszystko może sprawić, 
że w  długofalowej perspektywie intensyfikacja procesów in-
formatyzacji ochrony zdrowia stanie się wyborem praktycznej 
konieczności i priorytetową strategią rozwoju całego państwa.

Na fali pandemii – prognozy 
Podobny bilans przyśpieszonych korzyści odnoszonych na fali 
pandemii można prognozować także w tzw. opiece koordyno-
wanej, czyli w kompleksowym, wielopoziomowym i aktywnym 
podejściu do zarządzania świadczeniami zdrowotnymi zgodnie 
z  zapotrzebowaniem osób objętych opieką w  okresie całego 
ich życia. Taki model zarządzania zasobami ochrony zdrowia 
w dobie zakażeń koronawirusem znów doskonale sprawdza się 
w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych pacjentów z chorobami 
chronicznymi, a także – co istotne – ogranicza niewydolność ca-
łego systemu. Niemniej jednak wzmocnienie takiej koordynacji 
stoi w  obliczu wielu niepewności wynikających paradoksalnie 
z obecnej sytuacji epidemicznej. Pokutuje dziś niestety brak stra-
tegicznych rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych w obsza-
rze usprawnienia koordynacji opieki oraz wieloletnie odkładanie 
w czasie decyzji umożliwiających zagospodarowanie na ten 
cel określonych zasobów publicznej opieki zdrowotnej. Bardzo 
możliwe, że obecna i kolejne fale masowych zakażeń koronawi-
rusem wymuszą jednak na politykach zdrowotnych przeprowa-
dzenie w krótkim czasie strategicznych przegrupowań sił i środ-
ków w coraz bardziej przeciążonym systemie ochrony zdrowia. 

Przeciążony system ochrony zdrowia
To właśnie przeciążenie od pewnego czasu balansuje na gra-
nicy szybko pogłębiającej się niewydolności podstawowych 
możliwości świadczenia usług zdrowotnych na niespotykaną 
wcześniej skalę. W połączeniu ze strukturalnym niedofinanso-
waniem całego systemu ochrony zdrowia oraz przetrwałymi 
zaniedbaniami po stronie organizacji świadczeń zdrowotnych 
postępująca skala epidemii jeszcze bardziej ogranicza ich do-
stępność dla społeczeństwa. Choć prawdą jest, że w dobie pan-
demii COVID-19 nawet dużo lepiej dofinansowane i sprawniej 
zorganizowane systemy ochrony zdrowia znajdują się w  po-
dobnej sytuacji, to jednak specyfiką polskiego modelu zarzą-
dzania opieką zdrowotną pozostaje podejmowanie działań 
ograniczonych do perspektywy doraźnej, bez rzetelnego i od-
powiedzialnego przygotowania systemu jako całości na możli-
we, wielowariantowe scenariusze rozwoju pandemii. 

Jeśli obecne, dramatyczne zmagania publicznego systemu 
opieki zdrowotnej w nierównej walce z zagrożeniem na skalę 
globalną nie doprowadzą do rzeczowej dyskusji i zmiany mo-
delu finansowania ochrony zdrowia uwzględniającego rzeczy-
wiste potrzeby zdrowotne społeczeństwa oraz komplementar-
ne rozwiązania finansowania świadczeń zdrowotnych, to czy 
powinniśmy spodziewać się kolejnej szansy na lepsze jutro? 

Opracowanie powstało na podstawie raportu „Koronawi-
rus a prawo”, Wydawnictwo Must Read Media, wydanie I, 
kwiecień 2020 r. 

Pokutuje dziś niestety brak strategicznych rozwią-
zań organizacyjnych i edukacyjnych w obszarze 
usprawnienia koordynacji opieki oraz wieloletnie 
odkładanie w czasie decyzji umożliwiających za-
gospodarowanie na ten cel określonych zasobów 
publicznej opieki zdrowotnej. Bardzo możliwe, że 
obecna i kolejne fale masowych zakażeń koro-
nawirusem wymuszą jednak na politykach zdro-
wotnych przeprowadzenie w krótkim czasie stra-
tegicznych przegrupowań sił i środków w coraz 
bardziej przeciążonym systemie ochrony zdrowia.

Choć prawdą jest, że w dobie pandemii COVID-19 
nawet dużo lepiej dofinansowane i sprawniej zor-
ganizowane systemy ochrony zdrowia znajdują się 
w podobnej sytuacji, to jednak specyfiką polskiego 
modelu zarządzania opieką zdrowotną pozostaje 
podejmowanie działań ograniczonych do perspek-
tywy doraźnej, bez rzetelnego i odpowiedzialnego 
przygotowania systemu jako całości na możliwe, 
wielowariantowe scenariusze rozwoju pandemii.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
Medyczne Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 22 października 
2020 r. stopień naukowy doktora 
w  dziedzinie nauk medycznych 
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskały:
1. lek. Jagoda Jacków-Nowicka,
2. lek. Natalia Madetko.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
o  Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 27 października 
2020 r. stopień naukowy doktora 
w  dziedzinie nauk medycznych 
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie 
nauki o zdrowiu uzyskali:
1. mgr Violetta Magiera,
2. mgr Marta Wleklik,
3. mgr Agnieszka Zborowska, 
4. mgr Łukasz Rogowski,
5. mgr Piotr Tkocz.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
Medyczne Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 22 października 
2020 r. stopień naukowy doktora 
w  dziedzinie nauk medycznych 
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie 

nauki medyczne uzyskał lek. 
Paweł Prostak.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
Medyczne Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 19 listopada 2020 
roku stopień naukowy doktora 
w  dziedzinie nauk medycznych  
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. lek. Izabela Halina Winkel,
2. lek. Martyna Tomczyk-Socha,
3. lek. Kamila Maria Ludwikowska,
4. lek. Aleksandra Aniela  

Milnerowicz,
5. lek. Andrzej Leszek Haliński,
6. lek. Dorota Kaczmarek,
7. lek. Maja Krefft. 

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki 
Medyczne Uniwersytetu Me-
dycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu 19 listopada 2020 
roku stopień naukowy doktora 
w  dziedzinie nauk medycznych  
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. lek. Michał Kasperczak,
2. lek. Michał Lis,
3. lek. Tomasz Błaszczyk,
4. lek. Maciej Kaczorowski.

NOWI DOKTORZY
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Tekst Robert Migdał

Ze szpitala do parlamentu,  
czyli o lekarzach, 

którzy leczą i rządzą

Startują w wyborach do sejmu i se-
natu. Zostają burmistrzami i prezy-
dentami miast, zasiadają w radach 
miasta i województwa. Lekarze-
-politycy. Dlaczego decydują się 
na wejście do świata władzy? Jakie 
są plusy i minusy takich decyzji? 

Mają autorytet w swoim środowisku – są cenionymi specjalistami 
w swojej dziedzinie (doktorzy, profesorowie nauk medycznych). 
Posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy na pierwszej linii 

frontu w  niedofinansowanej służbie zdrowia (walka z  przeciwnościami, 
które funduje im państwo). Przede wszystkim mają coś bardzo cennego 
– wielkie zaufanie swoich pacjentów, które przekłada się na ich rozpozna-
walność, popularność w okolicy, w której pracują: w mieście, w wojewódz-
twie. To ostatnie może być przepustką do świata wielkiej (i tej mniejszej, 
lokalnej) polityki.

– Człowiek, który jest lekarzem, ma łatwiej niż inni startujący w wyborach 
ludzie, jeśli chodzi o dostanie się do polityki, o jakiś dobry wynik w wybo-
rach. Lekarz jest najczęściej osobą znaną, która ma swoich pacjentów, lu-
dzi, którzy go kojarzą. Ta rozpoznawalność bardzo ułatwia start w wyborach 
i  otrzymanie mandatu – potwierdza profesor Robert Alberski, politolog 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. – Odsetek lekarzy wśród polityków jest cał-
kiem spory. I to w różnych ekipach. To jest jeden z najczęściej reprezentowa-
nych zawodów, jeśli patrzymy na parlament czy na inne publiczne obszary 
działania, i  to w  prawie każdej ekipie: i  w  SLD byli lekarze, i  w  Platformie, 
i teraz w PiS – dodaje profesor.

16 lekarzy w Sejmie, 13 w Senacie
W ostatnich wyborach do parlamentu w 2019 roku lekarze startowali z list 
wyborczych od prawej do lewej strony sceny politycznej. W efekcie 16 le-
karzy zasiadło w  sejmowych ławach, a  13 w  senackich. Wielu z  nich nie 
jest cichymi parlamentarzystami, którzy pracują w  komisjach, przygoto-
wują projekty ustaw, głosują. Część weszła do wielkiej polityki i  jest zna-
na w całej Polsce, a nie tylko w swoich okręgach wyborczych. Wystarczy 
wspomnieć posła Prawa i  Sprawiedliwości Łukasza Szumowskiego (kar-
diolog z Warszawy), który przez pierwsze miesiące epidemii koronawirusa 
był ministrem zdrowia w  rządzie Mateusza Morawieckiego, Władysława 
Kosiniaka-Kamysza (lekarz z Krakowa), posła Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, który kandydował w ostatnich wyborach na prezydenta RP, czy To-
masza Grodzkiego (chirurg ze Szczecina) z Platformy Obywatelskiej, który 
pełni funkcję marszałka Senatu obecnej kadencji. Ale też na naszym dol-

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/ballot-5676560/Thor Deichmann

W polityce bardzo często wy-
starczy kogoś obrzucić bło-
tem, licząc na to, że coś się 
przylepi… I w przypadku le-
karzy takie obrzucanie bło-
tem jest dość łatwe: bo prze-
cież zawsze może się zdarzyć 
niezadowolony pacjent, ktoś 
komu lekarz starał się, ale nie 
pomógł. Zawsze wtedy zo-
staje jakaś zadra – opowiada 
prof. Robert Alberski.
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nośląskim podwórku nie brakuje lekarzy, którzy 
„wdali się w romans” z polityką. I tą ogólnopol-
ską, i tą samorządową.

„Wejście do polityki”  
tylko brzmi groźnie...
– Wielokrotnie byłam proszona o  startowanie 
w wyborach. Propozycje miałam i z lewej strony 
sceny politycznej, i  z  prawej. Długo odmawia-
łam, ale w 2011 roku zgodziłam się wystartować 
z  list Platformy Obywatelskiej, bo ta partia i  jej 
program były mi najbliższe – wspomina profe-
sor Alicja Chybicka, pediatra, onkolog, hemato-
log, szefowa kliniki „Przylądek Nadziei” we Wro-
cławiu, obecnie senator (w  ostatnich wyborach 
Pani Profesor osiągnęła wielkie poparcie – dosta-
ła 113 977 głosów). Czemu zdecydowała się na 
ten krok?

– Zdałam sobie sprawę, że z  pozycji parla-
mentarzysty zrobię o  wiele więcej dla moich 
dzieci, które są leczone u mnie w klinice, aniżeli 
tylko kierując kliniką. I  po tych wszystkich la-
tach pracy w  parlamencie jestem zadowolona, 
że się zdecydowałam na udział w wyborach. To, 
co sobie zaplanowałam, i  co chciałam przez te 
wszystkie lata dla dzieci zrobić, to mi się udało 
– np. rodzice śpią we wszystkich szpitalach przy 
dzieciach, zniesiono opłaty dla rodziców – opo-
wiada prof. Alicja Chybicka. – Poza tym w czasie 
pracy w parlamencie poznałam mnóstwo fanta-
stycznych ludzi, takich, których nie poznałabym, 
gdybym do polityki nie weszła. Nawiązałam cen-
ne kontakty – dodaje. Świat, w który weszła Pani 
Profesor, nie jest dla niej tak do końca obcą ma-
terią. – To tylko tak groźnie brzmi, że „weszłam 
do polityki”, a  ja nadal, też w  parlamencie, zaj-
muję się zdrowiem, czyli tym, na czym się znam 
– mówi prof. Chybicka.

Ludzie z cennym doświadczeniem
Niewątpliwie plusem wchodzenia lekarzy do po-
lityki jest to, że są oni specjalistami w sprawach 
polityki zdrowotnej. Korzystne dla funkcjono-
wania państwa jest wykorzystywanie ich wiedzy 
i zdobytego przez lata pracy doświadczenia.

– Jeśli taki lekarz jest w parlamencie, w którym 
pisze prawo, pracuje w komisji, kontroluje rząd, 
i  jeśli na dodatek jest dobry w swoim zawodzie 
i w parlamencie działa w obszarze polityki zdro-
wotnej, to jest to absolutny plus – mówi politolog 
prof. Robert Alberski. – Generalnie uważam, że 
do polityki powinno się pójść później: najpierw 
człowiek powinien być dobry „w  czymś” – po-
winien być lekarzem, prawnikiem, urzędnikiem, 
biznesmenem, sportowcem, a  dopiero później 
zajmować się polityką. Bo potem przekłada tę 
zdobytą przez lata w  swoim zawodzie wiedzę 
na politykę. I to jest bardzo korzystne – dodaje.  
– Tak jest lepiej, niż gdy mamy do czynienia z sy-
tuacją, w  której człowiek ledwo zacznie studia 
i  już idzie do polityki. Taki model nie jest zbyt 
zdrowy – stwierdza prof. Alberski. 

Jak to się zaczęło? Życie pisze różne scenariusze...
Swoją przygodę z polityką – przez przypadek, jak sam mówi – zaczął znako-
mity kardiolog, dr n. med. Roman Szełemej, obecny prezydent Wałbrzycha. 

– Zostałem zaangażowany do wykonania pewnego zadania. A  to za-
angażowanie – parafrazując język medyczny – określić mogę jako akcję 
reanimacyjną. Powołanie mnie na stanowisko komisarza w  Wałbrzychu 
nastąpiło w okolicznościach rezygnacji przez poprzedniego prezydenta 
z pełnionej funkcji w 2011 roku. Premier Donald Tusk skierował do mnie 
prośbę o podjęcie się tej roli. Ta okoliczność była dramatyczna dla życia 
miasta, dla jego mieszkańców, była dramatyczna dla funkcjonowania ca-
łego organizmu związanego z miastem, z  jego najbliższym otoczeniem: 
w każdym jego wymiarze – społecznym, gospodarczym, ludzkim – wspo-
mina dr Roman Szełemej. – Będąc wtedy dyrektorem największego szpi-
tala w Wałbrzychu, i to od 10 lat, pełniąc funkcję ordynatora oddziału kar-
diologicznego od kilkunastu lat, i będąc wtedy lekarzem od dwudziestu 
kilku lat, a na dodatek urodzonym wałbrzyszaninem, podjąłem się tego 
wyzwania w  okolicznościach pewnego moralnego zobowiązania. Nie 
było to na pewno wynikiem realizacji jakiegoś starannie przygotowanego 
planu kariery innej niż droga zawodowej kompetencji lekarza kardiologa. 
Była to po prostu nagła sytuacja, wyzwanie, które z przyczyn o charakte-
rze tożsamościowych, moralnych, podjąłem – dodaje.

O kulisach swojego wejścia do polityki tak mówi dr n. med. Paweł Wró-
blewski, wrocławski chirurg, który był m.in. radnym Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i marszałkiem województwa, a obecnie jest prezesem DRL 
i dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

– Polityka, jeśli traktuje się ją instrumentalnie, rzeczywiście daje duże pole 
do działania w dziedzinach, które nas interesują. Ja z polityką miałem mariaż 
zupełnie przypadkowy: zostałem dyrektorem szpitala, a po miesiącu zostałem 
odwołany. Wtedy zacząłem się zastanawiać, jak to działa? Dowiedziałem się 
tego bardzo szybko na spotkaniu z Włodzimierzem Sidorowiczem (lekarzem, 
ministrem zdrowia, radnym wojewódzkim). Grupa osób, która zabrała mnie 
do niego na spotkanie w urzędzie wojewódzkim, tak opowiadała o mnie: „To 
jest człowiek, którego trzeba przywrócić na stanowisko dyrektora, bo go od-
wołali”, a Włodek zapytał tylko: „A czy on jest nasz?”. Oni odpowiedzieli: „On 
nie jest z „Solidarności”. Wtedy usłyszałem: „To czemu mi głowę zawracacie!”. 
I wtedy zrozumiałem, że jeśli chce się coś zrobić dla swojego środowiska, to 
trzeba w tę politykę jednak wejść – wspomina dr Paweł Wróblewski. – Polity-
ka to kontakty i dostęp do rzeczywistej decyzyjności, bo wszystko dzieje się 
na zapleczu działań politycznych. Czy tego chcemy, czy nie. Udział w  życiu 
politycznym to okazja do nawiązania kontaktów z  ludźmi, którzy decydu-
ją o naszym otoczeniu zawodowym – i dodaje: – Jeśli ktoś się nie sprawdził 
w różnych zawodach, to idzie do polityki – tam można szybko zrobić karierę. 
W przypadku lekarzy, gdzie zarobki i korzyści z uprawiania własnego zawodu 
są satysfakcjonujące, to nie widzę innej motywacji, jak możliwość większego 
wpływu na to, co się dzieje wokół nas. Poza tym ja sam nigdy nie traktowałem 
polityki jako głównego celu w życiu, bo jeśli człowiek żyje z polityki, to musi iść 
na głęboko idące kompromisy i koniunkturalizm – dodaje.

Więcej minusów niż plusów?
Ale zaangażowanie lekarza w politykę, to nie tylko większe możliwości wpły-
wania na działalność polskiej służby zdrowia, na polepszenie zdrowia pa-
cjentów, ale i warunków pracy personelu medycznego czy funkcjonowania 
szpitali. Ci, którzy decydują się na zaangażowanie polityczne, powinni sobie 
zdawać sprawę z minusów związku lekarz-polityk.

– Zawód lekarza, podobnie jak inne, wymaga ciągłej aktywności, dokształ-
cania się. Wchodząc w politykę, bardzo trudno podzielić swój czas między 
zawód lekarza a politykę. Czasami jedna lub druga aktywność na tym cierpi 
– mówi prof. Robert Alberski. – Dla wielu lekarzy wejście w politykę to bilet 
w  jedną stronę: po zakończeniu kariery politycznej bardzo trudno jest im 
wrócić do zawodu. Gdy tej polityce bardzo się poświęcają, to trochę wypa-
dają z zawodu i po kilku latach, kiedy kończy się jedna, druga kadencja, to 
tacy lekarze-politycy są z tyłu w porównaniu do tych lekarzy, którzy cały czas 
działali w zawodzie – dodaje politolog. »
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Potwierdza te słowa dr Paweł Wróblewski: 
– Polityka absorbuje i ogranicza możliwość dzia-
łania zawodowego lekarzy. Bo żeby poświęcić 
się całkowicie polityce, chcąc nie chcąc, trzeba 
trochę od zawodu lekarza odejść – mówi. 

– Dlatego warunek główny mojego wejścia 
w politykę był taki, że nie będę parlamentarzy-
stą etatowym, tylko parlamentarzystą, który jest 
na etacie uczelni, szpitala – opowiada prof. Alicja 
Chybicka. – Dzięki temu, przez moje wejście do 
polityki, klinika „Przylądek Nadziei” nie odniosła 
żadnej szkody. Na początku mojej działalności 
politycznej, w  2011 roku, spędzałam większość 
czasu w  klinice, a  dużo mniej w  parlamencie, 
a  gdy już byłam w  parlamencie, to walczyłam 
głównie o  pieniądze dla „Przylądka Nadziei” 
– mówi prof. Chybicka i dodaje: – Klinika jest bo-
gata w ludzi wykształconych i przez te wszystkie 
lata moi zastępcy fantastycznie sobie radzili i ra-
dzą w kierowaniu „Przylądkiem”. A dzieci z klini-
ki? Na pewno nie odczuły mojej nieobecności, 
zwłaszcza, że przez te wszystkie lata starałam się 
trzymać kontakt z dzieciakami, wspierać je, być 
na wszystkich imprezach... – dodaje.

Lekarz przede wszystkim
Doktor Roman Szełemej podkreśla, że w  swoim 
życiu na pierwszym miejscu stawia zawód lekarza. 
– Moim głównym poczuciem realizowania życio-
wej misji jest bycie lekarzem – zapewnia. – Jestem 
w tę pracę zaangażowany. Może czasowo nie tak 
bardzo jak wtedy, kiedy nie byłem prezydentem, 
ale w sensie emocjonalnym, energii i mobilizacji, 
która jest konieczna, żeby tę pasję realizować, 
to  prawdopodobnie jest to większy wysiłek dla 
mnie teraz, niż był 10 lat temu, kiedy byłem i dyrek-
torem szpitala, i ordynatorem oddziału. Dzieje się 
tak dlatego, że wyzwania przed nami, lekarzami,  
pracownikami systemu opieki zdrowotnej po 
prostu są większe. To nie tylko wyzwania pan-
demiczne, ale w ogóle związane ze szczupłością 
kadry, z  rosnącymi oczekiwaniami, z  postępem 
technologicznym – to wyzwania, którym chcę 
sprostać. Kieruję od 20 kilku lat zespołem Oddzia-
łu Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala 
im. dr.  A.  Sokołowskiego w Wałbrzychu i  to jest 
moja zasadnicza droga życiowa: zarówno w kate-
goriach zawodowych, jak i osobistych. Czuję się od-
danym w pełni sprawie pracy z pacjentem, pracy  
jako lekarz. Bycie samorządowcem, prezydentem 
miasta stało się jakimś dodatkowym, jednak chyba 
tylko etapem: nigdy nie zakładałem i nie zakła-
dam, że to jest realizacja jakiegoś mojego planu,  
strategii. Nie uważałem i nigdy tak nie będę uwa-
żał. Nie przygotowywałem się do tej roli, nie była 
ona wyreżyserowana, nie była ujęta w  żadnym 
moim osobistym planie – tak się po prostu zda-
rzyło – tłumaczy prezydent Wałbrzycha.

Nie tylko dr Roman Szełemej stawia bycie le-
karzem na pierwszym miejscu. Dla prof. Alicji 
Chybickiej polityka to też tylko pewien etap 
w życiu, zwłaszcza, że jest coraz bardziej absor-
bujący i męczący.

– Trudno jest pogodzić te dwie aktywności, szczególnie, kiedy mieszka 
się we Wrocławiu, a parlament jest w Warszawie. W maju przyszłego roku 
kończę 70 lat i  te jazdy do stolicy i  z  powrotem do Wrocławia, to jest dla 
mnie męczące. I z upływem lat coraz bardziej dotkliwe. Taka praca – i leka-
rza, i polityka, podzielone życie na Wrocław i Warszawę, prowadzenie dwóch 
domów, to jest duże wyzwanie. Na dodatek mam troje dzieci i pięcioro wnu-
cząt. Mam więc co robić pod względem rodzinnym: czuję się potrzebna jako 
mama i babcia. Ale jak na razie udaje mi się i pracę lekarza, i polityka „poupy-
chać” w ciągu 24 godzin – dodaje prof. Chybicka.

Dzień wypełniony minuta po minucie
Połączenie pracy i w szpitalu, i w urzędzie – tak, żeby nie ucierpiała żadna 
z  aktywności zawodowych, to wielkie wyzwanie organizacyjne. Doktor 
Roman Szełemej opanował je do perfekcji: – Zawsze miałem kilka róż-
nych aktywności, które starałem się łączyć: byłem dyrektorem szpitala, 
a  jednocześnie ordynatorem. Później byłem dyrektorem szpitala, ordy-
natorem i pełnomocnikiem kolejnych zarządów województwa, zajmując 
się zmianami w służbie zdrowia. Organizacja dnia, doby, to było zawsze 
dla mnie wyzwanie, któremu starałem się sprostać – zawsze mi się to ja-
koś udawało. Obecnie w praktyce wygląda to tak, że jestem na oddziale 
albo o godz. 7.00, albo przed godz. 7.00. Prowadzę odprawy i omawianie 
najważniejszych przypadków i najważniejszych sytuacji na oddziale kar-
diologicznym. To trwa około godziny, do dwóch, i staram się być w ratu-
szu rano, około godziny 8.30-9.00. Pracuję w ratuszu, na placach budów, 
w instytucjach miejskich – do wieczora. W domu jestem zwykle ok. godz. 
18.00-19.00, a często pracuję jeszcze wieczorami w domu. Natomiast 
pracę moją na oddziale staram się monitorować i  kontrolować zdalnie 
– mamy na szczęście od dłuższego czasu do tego narzędzia elektroniczne 
– przedstawia swój plan dnia prezydent Wałbrzycha. 

– Prawda jest też taka, że wyzwania związane z pandemią powodują, że 
teraz częściej w ciągu dnia jestem w szpitalu: staramy się z kolegami, z dy-
rekcją, a ja pełniąc funkcję prezydenta, realizować na bieżąco te wyzwania 
kryzysowe. Częściej więc jestem w tej chwili w szpitalu. Na dodatek od 3 lat 
pełnię społecznie, bez wynagrodzenia, funkcję lekarza koordynującego SOR 
i  ta funkcja przysparza mi więcej zmartwień i  wyzwań niż wszystkie inne 
aktywności. Do tego dyżuruję na oddziale w soboty, niedziele, albo w piątki 
po południu do rana. Jeśli dyżuruję w zwykły dzień, bo i tak się zdarza, kiedy 
mamy „dziurawy” grafik na oddziale ratunkowym, to wtedy biorę urlop z ra-
tusza – mówi dr Szełemej.

 
Szczucie i obrzucanie błotem
Poważnym minusem łączenia pracy lekarza i działalności w polityce może 
być dla niektórych łatwość w atakowaniu lekarzy-polityków przez oponen-
tów z innych opcji politycznych. 

– Zwłaszcza, gdy to jest znany lekarz, który jest rozpoznawalny, przez 
co jest osobą publiczną. W Polsce lekarze mają bardzo często z władzą na 
pieńku: pojawiają się konflikty i władza dla swoich celów – związanych 
z koniecznością wyjścia z tego konfliktu – taką grupę społeczną atakuje. 
Pojawia się „szczucie” na lekarzy. I potem ten zły wizerunek zostaje i tego 
typu zarzuty, jak np. łapówkarstwo, bardzo łatwo jest pod adresem leka-
rzy sformułować. Zazwyczaj jest to bardzo trudno udowodnić, ale w po-
lityce nie o to chodzi. W polityce bardzo często wystarczy kogoś obrzucić 
błotem, licząc na to, że coś się przylepi… I  w  przypadku lekarzy takie 
obrzucanie błotem jest dość łatwe: bo przecież zawsze może się zdarzyć 
niezadowolony pacjent, ktoś, komu lekarz starał się, ale nie pomógł. Za-
wsze wtedy zostaje jakaś zadra – opowiada prof. Alberski. 

– Ataki? Krytyka? Tego tak wiele nie było. Nie należę do polityków 
walczących i  osób agresywnych, jestem raczej politykiem spokojnym, 
konsekwentnym. Nie interesuje mnie walka. Za każdym razem, gdy jed-
nak ktoś miał do mnie pretensje, to miał trochę racji. Przeważnie krytyka 
wobec mnie była konstruktywna, merytoryczna i z kilkoma takimi opi-
niami krytycznymi musiałam się zgodzić – mówi prof. Alicja Chybicka.

– Przez te 9 lat mojej pracy w urzędzie unikam oczywistego, jedno-
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znacznego wstąpienia w  debatę polityczną, 
w kłótnię. Wydaje mi się, że mieszkańcy mojego 
miasta to dostrzegają, bo głosują na mnie – przy-
najmniej do tej pory – w  liczbie 85 procent. To 
oznacza, że wybór mnie jest wyborem ponad 
ostrymi ostatnio podziałami politycznymi. Czy 
moja praca lekarza była kontestowana? Czy 
też była przedmiotem jakiejś niezbyt życzliwej 
kampanii? Jeśli pojawiały się jakieś nieżyczliwe 
komentarze ze strony polityków, to było ich nie-
wiele, a dziś nikt o autorach tych komentarzy nie 
pamięta – uśmiecha się dr Szełemej.

Lekarz, który wchodzi w  politykę, ma dużo do 
stracenia? – Niestety tak. Traci bardzo dużo, bo 
od razu zostaje napiętnowany. W dyskusji ze mną, 
gdy komuś brakuje argumentów, moi adwersarze 
wypominają mi że jestem „pisowiec”, albo „pe-
owiec”. Zajmowanie się polityką jest postrzega-
ne przez wiele osób jako poważna wada – mówi 
dr Paweł Wróblewski.

Politolodzy potwierdzają, że „przypinanie po-
litycznej łatki” lekarzom, może być kłopotliwe. 
Lekarz-polityk jest bowiem „zaszufladkowany”. 
– Jeśli lekarza utożsamiają z  jedną stroną po-
lityczną, to taki lekarz ma dużo gorzej u  tych, 
którzy utożsamiają się z  drugą stroną – dodaje  
prof. Robert Alberski.

Wykorzystać doświadczenie...
Mimo wielu minusów, nadal spora część lekarzy 
startuje w  wyborach i  ma realny wpływ na wła-
dzę: czy to w parlamencie, czy w samorządzie.  

– Bo lekarze w sejmie i senacie są nadzwyczaj 
potrzebni. Największym plusem mojego dzia-
łania w  parlamencie jest to, że moje doświad-
czenie i wiedzę można wykorzystać nie tylko we 
Wrocławiu, w  klinice, ale dla całej służby zdro-
wia w  Polsce. Warto, żeby w  parlamencie były 
reprezentowane wszystkie dziedziny życia: by-
łoby fatalnie, gdyby siedzieli tam sami prawnicy 
albo rolnicy. Tak więc dobrze, że wśród parla-
mentarzystów są i  lekarze – dodaje na koniec 
prof. Alicja Chybicka. 

Lekarz, który wchodzi w politykę, ma dużo do 
stracenia? – Niestety tak. Traci bardzo dużo, bo 
od razu zostaje napiętnowany. W dyskusji ze 
mną, gdy komuś brakuje argumentów, moi ad-
wersarze wypominają mi że jestem „pisowiec”, 
albo „peowiec”. Zajmowanie się polityką jest 
postrzegane przez wiele osób jako poważna 
wada – mówi dr Paweł Wróblewski.

– Zdałam sobie sprawę, że z pozycji parlamenta-
rzysty zrobię o wiele więcej dla moich dzieci, które 
są leczone u mnie w klinice, aniżeli tylko kierując 
kliniką. I po tych wszystkich latach pracy w parla-
mencie jestem zadowolona, że się zdecydowałam 
na udział w wyborach. To, co sobie zaplanowałam, 
i co chciałam przez te wszystkie lata dla dzieci zro-
bić, to mi się udało – np. rodzice śpią we wszystkich 
szpitalach przy dzieciach, zniesiono opłaty dla ro-
dziców – opowiada prof. Alicja Chybicka. 

– Zostałem zaangażowany do wykonania pewne-
go zadania. A to zaangażowanie – parafrazując ję-
zyk medyczny – określić mogę jako akcję reanima-
cyjną. Powołanie mnie na stanowisko komisarza 
w Wałbrzychu nastąpiło w okolicznościach rezy-
gnacji przez poprzedniego prezydenta z pełnionej 
funkcji w 2011 roku. (...) Była to po prostu nagła 
sytuacja, wyzwanie, które z przyczyn o charakterze 
tożsamościowych, moralnych, podjąłem – dodaje.

PODZIĘKOWANIA

ROZMÓWCY

▶ DR N. MED. PAWEŁ WRÓBLEWSKI

▶ DR N. MED. ROMAN SZEŁEMEJ

▶ PROF. ALICJA CHYBICKA

Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, 
samorządowiec, był m.in. marszałkiem województwa 
dolnośląskiego.

Ordynator Oddziału Kardiologicznego Szpitala im. dr. A. So-
kołowskiego w Wałbrzychu, wcześniej jego dyrektor,  
a następnie zastępca, prezydent Wałbrzycha

Pediatra, onkolog, hematolog, szefowa kliniki „Przylądek Nadziei” 
we Wrocławiu, obecnie senator (w ostatnich wyborach Pani Pro-
fesor osiągnęła wielkie poparcie – dostała 113 977 głosów).
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Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/flowers-1335636/callumramsay

Serdeczne podziękowania dla pana ordynatora Kli-
nicznego Oddziału Zaburzeń Rytmu Serca 4. Wojsko-
wego Szpitala Klinicznego lek.  Roberta Wrony i  le-
karzy prowadzących: lek. Radosława Szymańskiego, 
lek.  Andrzeja Pawlaczka za leczenie, profesjonalizm 
w diagnostyce i serdeczność dla mojego Męża Edmun-
da Tuły przyjętego na ww. oddział w  sytuacji zagroże-
nia życia. Dzięki wspaniałej kadrze lekarzy, jak również 
całemu personelowi – paniom pielęgniarkom, ratow-
nikom medycznym – uzyskał pomoc i  pełne leczenie 
szpitalne oraz poprawę stanu zdrowia wraz z  dalszymi 
zaleceniami leczenia ambulatoryjnego i przestrzegania 
zaleceń lekarza kardiologa i diabetologa. W tym miejscu 
wyrazy szczególnego podziękowania dla dr.  Andrzeja 
Błaszczyka – specjalisty diabetologa, kierownika Porad-
ni Diabetologicznej w Specjalistycznej Przychodni Przy-
szpitalnej Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Z wyrazami szacunku
lek. Krystyna Baster-Tuła

W  imieniu własnym oraz mojej ro-
dziny serdecznie dziękuję całej załodze 
medycznej Oddziału Medycyny Palia-
tywnej szpitala przy pl. Hirszfelda we 
Wrocławiu za opiekę nad naszym Tatą 
Henrykiem Markiewiczem. Pani ordy-
nator dr Beacie Jarlińskiej-Krzysz-
toń, dr.  Mariuszowi Szumilewiczowi, 
pielęgniarkom, opiekunkom, salowym. 
Ostatnie dwa miesiące swojej choroby 
i  swojego życia Tato spędził na oddziale 
w  bardzo dobrych warunkach otoczony 
serdeczną opieką i  troską. Mimo że nie 
mogliśmy Taty często odwiedzać i nie by-
liśmy przy Nim w chwili odejścia, wiemy, 
że do końca swojego życia był otoczony 
najlepszą opieką i szacunkiem i nie umie-
rał w samotności. Dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Grażyna Markiewicz-Pikul

Pani dr Lucynie Masłowskiej-Szczęsny 
oraz pracownikom Przychodni Zdrowia 
Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA 
w  Wałbrzychu w  imieniu własnym oraz 
pracownika Delegatury DIL w  Wałbrzy-
chu serdecznie dziękuję za życzliwość 
i  bezinteresowną pomoc w  dystrybucji 
środków ochrony osobistej, tj. masek FFP 
N95, otrzymanych od Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej w ramach pomocy humanitar-
nej związanej z epidemią COVID-19.

Dorota Radziszewska,
przewodnicząca Delegatury 

DIL w Wałbrzychu
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Z POLITYKĄ W TLE – KĄCIK MŁODEGO LEKARZA

▶ LEK. MARCIN LEWICKI
Członek Zarządu Krajowego OZZL,
członek Zespołu ds. Polityki Lekowej 
i Farmakoterapii NRL

Tekst Marcin LewickiDzieci Arbatu
Fot. M.J.Wraz z 23 września nastała jesień. A wraz z jesienią 

powróciła (czy na pewno gdzieś daleko odeszła?) 
pandemia COVID-19. Druga fala bije nas na odlew 
raz z  lewej, raz z  prawej. Wojewodowie do walki 
z chorobą powołują zmarłych. Ministrowie (słusz-
nie oburzeni) grzmią o nie dość dużym zaangażo-
waniu lekarzy w  pracę o  lepsze jutro dla chwały 
Narodu. Krzywa nowych zakażeń wreszcie zaczęła 
się wypłaszczać (wszak wszystko zależy od układu 
odniesienia). Premier zajął się leczeniem bólu po-
przez otwieranie i zamykanie cmentarzy. Przepro-
wadzono narodowy skup chryzantem. Z  wielką 
pompą otwarto „Sanatorium Narodowe”. To ostat-
nie akurat dobrze, że otwarto – przynajmniej jed-
na państwowa placówka jest finansowana ade-
kwatnie do teoretycznych możliwych kosztów. 
Mój ból został już niemal ukojony, a na pewno jest 
niegorszy od innych bólów.

Jesień mija spokojnie. Pacjenci zaczęli się wreszcie sto-
sować do zaleceń o  zmianie stylu życia. Spacery na 
świeżym powietrzu weszły już do harmonogramów 

wydarzeń większości większych polskich miast, a o planie 
dnia informuje lokalna prasa (moje ulubione to warsztaty 
z siedzenia na ulicy). 

Motywacje do uprawiania sportów pojawiają się z każdej 
strony. Uczestnicy spacerów z parasolkami zachęcają obec-
nie rządzącą partię do żwawego oddalenia się w dowolnie 
obranym przez siebie kierunku, byle w  podskokach (jog-
ging, ewentualnie biegi długodystansowe). Zwolennicy 
zapasów przeprowadzili symulację walk 1x1 oraz odegrali 
inscenizację klasycznej bitwy, która w annałach zapisze się 
pod nazwą „bitwy pod Empikiem”. Polacy łapczywie rzucili 
się do zawodowego uprawiania sportu – teraz, jeśli ktoś nie 
trenuje biegania z zamiarem uczestniczenia w jakimś wiel-
kim biegu (słowo zamiar jest tu kluczowe), to przynajmniej 
bierze udział w  codziennych zawodach w  biciu rekordu 
siłowni, poprzedzonych dowolną rozgrzewką. Religijność 
naszego Narodu jest wielka, a kościoły powstają jak grzy-
by po deszczu – Kościół Zdrowego Ciała, Kościół Zdrowego 
Ducha, W Zdrowym Ciele – gromadzą swych wyznawców 
w lokalach onegdaj zajmowanych przez część siłowni. Stąd 
niezrozumiały jest dla mnie lament co poniektórych o  la-
icyzacji społeczeństwa.

Jesień napełnia nas nostalgią, wszyscy zaczynamy wspo-
minać – najlepiej wspomina się czas dobrobytu albo czas, 
w  którym było nam dobrze. Większość wspomina cza-
sy swojej młodości. Niektórzy wspomnienia przekuwają 
w pomnik – bo czego innego chciał dokonać Ojciec Naro-
du, Słońce Mazowsza, wygłaszając orędzie o  obronie ko-
ściołów? Przecież nie mógł szczuć jednych obywateli na 
drugich, nawoływać niemal do wojny domowej! On się 
troszczy o dobrostan Narodu, buduje pomnik swojej mło-
dości! Nie jest wszak możliwym, że z tego materiału wykuje 

się trybun, co lud poprowadzi i prawdę wyłuszczy. Prawdę 
o kłamstwach i manipulacji, o ministrze, który korzysta ze 
statystyk maturzysty do korekty liczba zakażeń, po czym 
blokuje dostęp do publicznych danych. Ojciec Narodu nie 
mógł brać pod uwagę, że znajdzie się ktoś, w kim orędzie 
poruszy czułą strunę, że lud poprowadzi. Nie mógł sądzić, 
że spowoduje rozruchy, a rozjuszona tłuszcza ruszy na pa-
łac lub willę i  zażąda głów. Nie mógł, bo jest dobrym Oj-
cem, naszym Ojczulkiem, który chce, by Naród rósł w siłę 
i żył dostatnio, uprzednio wstawszy z kolan.

Jesienią żyje się dobrze. Nikt nie boi się mówić, co myśli. 
Nie obawia się, że o  drugiej w  nocy ktoś z  mocą w  drzwi 
załomoce, pozwoli się spakować, a  nawet uprzejmie za-
sugeruje, żeby zabrać ciepłe skarpety. Nie jest ważne, czy 
mogliśmy, czy nie mogliśmy iść. Władza, emanacja suwe-
rena, się nie myli. Pójdziemy wszyscy, jak jeden mąż. Żywi, 
martwi, młodzi, starzy, zdrowi, chorzy, ciężarne i karmiące 
też. Budując lepsze jutro, czas zrzec się wynagrodzenia za 
pracę – to chwała służyć Narodowi! A Naród podziękuje lub 
wyciągnie konsekwencje.

Żyje się dobrze, z  domu do pracy, z  pracy do pracy, do 
domu po pracy. Z pieśnią na ustach, radością w sercach – 
ku chwale Narodu, Bracia Rodacy! Dni płyną wartko, jak pot 
po plecach w  kombinezonie białym niczym śnieg. Przez 
sześć miesięcy – jakoś to będzie! Czy ktoś powiedział: mini-
ster – kiep? Kiedyś odpoczniesz, Drogi Kolego, dostaniesz 
rurę, gram propofolu i  może tlenu do tego… Lecz teraz 
pracuj, módl się i pracuj, i pracuj, i pracuj, i pracuj.

PS:
Korzystając z  okazji, pragnę Państwu złożyć najlepsze ży-
czenia świąteczne – niekończących się ŚOI, rozsądnych 
pacjentów, cudownego rozmnożenia, a przede wszystkim 
dobrego łącza internetowego, by chociaż w cyfrowy spo-
sób móc wspólnie przeżywać ten czas. 

Jesienią ż yje się dobrze. 
Nik t nie boi się mówić, 
co myśli.  Nie obawia się, 
że o  drugiej w  nocy k toś 
z  mocą w  drzwi załomoce, 
pozwoli się spakować, a na-
wet uprzejmie zasugeruje, 
żeby zabrać ciepłe skar-
pety. Nie jest ważne, czy 
mogliśmy, czy nie mogli-
śmy iść. Władza, emanacja 
suwerena, się nie myli. Pój-
dziemy wszyscy, jak jeden 
mąż. Żywi, martwi, mło-
dzi, starzy, zdrowi, chorzy,  
ciężarne i karmiące też. 

Felieton nawiązuje do najgłośniej-
szego bodaj dzieła literackiego 
okresu radzieckiej „pieriestrojki”, 
powieści pt. „Dzieci Arbatu” autor-
stwa Anatolija Rybakowa. 
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Czy badania prenatalne umożliwiają wy-
krycie wszelkich wad genetycznych 

płodu? Które z takich chorób można 
leczyć, a które – nie? Jakie podsta-

wy mają oskarżenia o promowa-
nie aborcji eugenicznej? I w jaki 

sposób nasz system opieki zdro-
wotnej jest przygotowany do 
niesienia pomocy kobietom, 

które są w ciąży obarczonej 
wadami letalnymi? O tym 

i wielu innych sprawach mówi 
prof. dr hab. Mariusz Zimmer, 
kierownik II Katedry Gineko-
logii i Położnictwa Uniwersy-

tetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu  

w rozmowie 
z Agatą Grzelińską. »

Zawsze dajemy 
pacjentce prawo wyboru

▶ PROF. DR HAB. MARIUSZ ZIMMER
Kierownik II Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rozmawia Agata Grzelińska 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/awaiting-18886/PublicDomainPicture
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Agata Grzelińska: Ostatnio wiele silnych emocji wywo-
łała dyskusja o ciążach z wadami letalnymi. O jakiej skali 
zjawiska mówimy? 
Prof. dr hab. Mariusz Zimmer: Statystyki polskich danych 
medycznych, nie tylko dotyczących porodów obarczonych 
wadą genetyczną czy somatyczną (a  więc nabytą w  czasie 
ciąży), są nieprecyzyjne i trudne do oszacowania. Nie ma 
rzetelnego systemu ewidencji tych wad. Ten, który obecnie 
każe oddziałom zgłaszać te przypadki, moim zdaniem nie 
jest wiarygodny na tyle, byśmy mogli mówić o jednoznacz-
nych danych statystycznych. Daleko nam do perfekcyjnego 
modelu amerykańskiego, w którym strzelenie pistoletem 
w  kod kreskowy daje automatycznie szybki wpis do syste-
mów statystycznych. Uznaje się, że problematycznych poro-
dów jest według różnych danych od 2 do 6%. Mamy więc do 
czynienia z małą grupą porodów obarczonych wadami ge-
netycznymi i letalnymi. Niektóre oddziały w Polsce w ogóle 
nie widzą ich w  swojej działalności praktycznej. Natomiast 
kliniki i ośrodki III poziomu referencyjności mają nagroma-
dzenie trudnych przypadków, bo tam one najczęściej trafia-
ją. Przypadków aborcji, o których mówimy, jest bardzo mało. 

A.G.: Dlatego, że wiele takich wad można leczyć? Ale 
„wiele” to zapewne nie znaczy: wszystkie? 
M.Z.: Postęp medycyny (również badań prenatalnych) do-
prowadził do tego, że mamy możliwość leczenia wewnątrz-
macicznego w  wielu trudnych sytuacjach. Oczywiście są 
wady niedające się leczyć – prowadzą do ciężkiego i trwałego 
uszczerbku na zdrowiu dziecka. Są wady letalne, które dzięki 
nowoczesnej diagnostyce możemy stwierdzić w 100% i takie, 
które pozwalają na w miarę normalne funkcjonowanie. Jakiś 
czas temu ktoś w  rozmowie zarzucił mi, że była gdzieś ter-
minowana ciąża z  powodu rozszczepu podniebienia płodu. 
Takie sytuacje należy eliminować, bo akurat tę wadę można 
rozpoznać i  jeżeli jest izolowana, naprawić. Zapewniam, że 
nikt z  tego powodu nie będzie kwalifikował ciąży do termi-
nacji. Postęp medycyny w  zakresie badań prenatalnych jest 
w stanie precyzyjnie rozgraniczyć rodzaj wady. Są takie, które 
możemy leczyć wewnątrzmacicznie, choćby przy pomocy te-
rapii laserowej. Mamy w Polsce kilka ośrodków, które się w tym 
specjalizują – w  Łodzi, Gdańsku, Warszawie. We Wrocławiu 
też organizujemy ośrodek, we współpracy z  amerykańskim 
ośrodkiem z  Cincinnati, zajmującym się, jak nasz, leczeniem 
wad kręgosłupa. Polska wbrew pozorom jest małym krajem, 
teraz mamy bardzo dobry układ komunikacyjny, więc dojazd 
pacjentki z Wrocławia do Gdańska albo ze Szczecina do Wro-
cławia nie jest problemem. Polskiemu Towarzystwu Ginekolo-
gów i Położników i wszystkim nam, położnikom, którzy wzięli 
na swoje barki organizację opieki okołoporodowej, chodziło 
o  to, by powstały centra diagnostyki prenatalnej. Pacjentki 
z konkretnym problemem powinny trafiać do ośrodka wyso-
kospecjalistycznego. Obawiam się, że to (niestety) może zo-
stać zahamowane... 

A.G.: Dysponujemy środkami diagnostycznymi na tyle 
zaawansowanymi, że pozwalają określić rodzaj wady 
i to, czy nadaje się do leczenia. A co dzieje się w sytuacji, 
gdy jest to bardzo ciężka wada? Co współczesna medy-
cyna może zaproponować kobietom, które znalazły się 
w takiej sytuacji?
M.Z.: Każdą wadę, każdą anomalię trzeba oceniać indywi-
dualnie, bo ich polimorfizm, czyli różnorodność, jest cza-
sami tak duża, że przekracza i wiedzę, i wyobrażenie tego, 

który bada. Dla przykładu, w  sytuacji poporodowej oceny 
dziecka z wielowadziem często brakuje nam słów, by wyko-
nać opis. Robimy do dokumentacji naukowej zdjęcia, bo nie 
jesteśmy w stanie opisać słowami rozległych wad, które czę-
sto są związane z ciężkim uszkodzeniem płodu. Trzeba też 
jasno powiedzieć, że bywają choroby, których nie jesteśmy 
w  stanie wykryć. To jest przyczyną zarzutów w  procesach 
roszczeniowych: „Jak to? Byłam badana, a po porodzie oka-
zało się, że dziecko ma poważną wadę?!”. Tak się dzieje, gdy 
mamy do czynienia z  problemami metabolicznymi, które 
również uniemożliwiają funkcjonowanie dziecka, ale w  ba-
daniach prenatalnych nie jesteśmy w stanie ich wykryć. Takie 
możliwości dopiero są przed nami... Z kolei anomalie i wady, 
które już w  dużej mierze potrafimy wykryć i  ocenić, może-
my zaszeregować do grup operacyjnych dających się leczyć 
wewnątrzmacicznie, pozamacicznie (czyli po porodzie) lub 
takich, które będą stanowiły duży uszczerbek na zdrowiu 
i będą zagrażały życiu dziecka. Medycyna ma to do siebie, że 
jest nauką (dyscypliną) opierającą się na wiedzy i doświad-
czeniu. Komputer może nam coś podpowiedzieć, ale zawsze 
na końcu procesu jest decyzja doświadczonego lekarza. Wie-
dza i doświadczenie – to najważniejsze cechy medycyny. 
Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę – nasze 

doświadczenie decyduje często o wdrażaniu tzw. leczenia 
off-label, czyli niestandardowego. Każdy pacjent, każdy 
przypadek, każda anomalia jest indywidualna. W  jed-
nym przypadku można postępować tak, w  innym – jeżeli 
się to uzna za korzystniejsze działanie – można odstąpić 
od reguł. Właśnie to odchodzenie od reguł stanowi mo-
tor napędowy postępu medycyny. Oczywiście nie chodzi 
o to, by każdy postępował tak, jak mu się żywnie podoba 
– standard określa reguły i  kierunek działania. Odstępu-
je się od niego w sytuacjach wyjątkowych. Medycyna jest 
sztuką, a nie rzemiosłem.

A.G.: Jak Pan się odnosi do zarzutu, który przy okazji 
ostatnich sporów pojawia się w dyskusji publicznej, że 
mamy do czynienia z aborcją eugeniczną?
M.Z.: Nie mamy do czynienia z aborcją eugeniczną. Przede 
wszystkim ten zarzut jest nietrafiony w stosunku do leka-
rzy. Zawsze dajemy prawo wyboru pacjentce – to jej życie, 
ona ma własne sumienie i  możliwość decydowania o  so-
bie. My jako lekarze mamy jedno zadanie: przedstawić rze-

Każdą wadę, każdą anomalię trzeba oceniać 
indywidualnie, bo ich polimorfizm, czyli róż-
norodność, jest czasami tak duża, że prze-
kracza i wiedzę, i wyobrażenie tego, który 
bada. Dla przykładu, w sytuacji poporodo-
wej oceny dziecka z wielowadziem często 
brakuje nam słów, by wykonać opis. Robimy 
do dokumentacji naukowej zdjęcia, bo nie 
jesteśmy w stanie opisać słowami rozległych 
wad, które często są związane z ciężkim 
uszkodzeniem płodu.
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telny stan zdrowia płodu i  matki na podstawie aktualnej 
wiedzy medycznej (która się zresztą zmienia), uświadomić 
możliwe powikłania i następstwa sytuacji, z którą mamy do 
czynienia. I  tak to robimy. Nie ma mowy o  jakichkolwiek 
aborcjach eugenicznych, które lekarz karze komuś robić. 
Pacjentka ma sama, we własnym sumieniu, podejmować 
decyzję. I tak się dzieje. 

Odniosę się do konsensusu, który jeszcze funkcjonuje. Jest 
tak: są kobiety i  rodziny, które mając świadomość wad letal-
nych i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, decydują się 
na utrzymanie ciąży i poród hospicyjny. W kierowanym prze-
ze mnie ośrodku taka możliwość istnieje. Nawet w grupie ciąż 
obciążonych wadami to są pojedyncze przypadki – można 
powiedzieć, że decyduje się na taki poród ułamek procenta 
tych kobiet. Ale są, i  dajemy im możliwość podjęcia decyzji 
i  zrealizowania jej przy odpowiednim wsparciu. Oczywiście 
realizacja takiej decyzji jest w  pewnym stopniu uwarunko-
wana dostosowaniem typowej porodówki do tak nietypowej 
sytuacji, jaką jest poród hospicyjny. Nie może to przecież być 
poród łóżko w łóżko z matką cieszącą się pięknym, nowo na-
rodzonym dzieckiem i szczęściem w rodzinie, kiedy wiemy, że 
kobieta obok właśnie urodzi dziecko, które za chwilę umrze. 
Mamy więc porodówki odizolowane z odpowiednio przeszko-
lonym personelem i  całym zapleczem przygotowanym do 
takiego porodu. Bo on ma swoją specyfikę, którą wcześniej 
omawiamy z pacjentką i personelem. To są szczegóły związa-
ne z tym, czy monitorować tętno dziecka, co zrobić, gdy po-
jawi się zaburzenie tętna i czy kobieta decyduje się jednak na 
cięcie cesarskie, czy nie. To znowu jest zabieg bardzo obciąża-
jący matkę, a wiadomo, że dziecko i tak nie przeżyje, i tak da-
lej... Mamy tak skonstruowane schematy postępowania, żeby 
nie przychodził co chwilę ktoś z personelu medycznego, nie 
analizował wszystkiego i  nie potęgował traumy psychicznej, 
jaką przeżywa ta pacjentka. W  takiej sytuacji wystarczy jed-
na rozmowa, wpisanie wszystkich odpowiedzi do protokołu 
i każdy z personelu medycznego wie, z kim ma do czynienia. 
To są niuanse, szczegóły, ale bardzo istotne. 

A.G.: Wspomniał Pan o  wsparciu dla tych kobiet. Jak 
taka pomoc wygląda w przypadku Pańskiego ośrodka?
M.Z.: Do tego właśnie zmierzam – to jest jedna rozmowa 
w  konsyliarnym gronie, ustalenie sposobu postępowania, 
wyjaśnienie, jak to wszystko się odbywa. Nie wiem, skąd się 
biorą mity, jakie niektóre organizacje lansują na obrazkach 
zaczerpniętych z jakichś strasznych stron. Rozkawałkowane 
płody to absurdy, którymi straszą nas na billboardach przy 
autostradzie. Jeden z nich zawiera nazwę mojej kliniki i su-
gestię, że coś takiego robimy. To wymaga zdecydowanych 
działań prawnych, ale... kto z nas ma na to czas…? 

My się zajmujemy leczeniem i  pomocą ludziom chorym. 
Wsparcie przy podjęciu takiej decyzji to jedna, konkretna 
rozmowa, ale w  gronie konsyliarnym, które gwarantuje, że 
decyzja jest podejmowana absolutnie świadomie. Część pa-
cjentek ma nam za złe, że niezbędny jest jakiś czas oczeki-
wania na przyjęcie, a one chciałyby to zrobić jak najszybciej. 
Rozumiem to, ale czasami nie mamy miejsca w danym dniu, 
więc trzeba się zgłosić za dzień, za dwa. Nie chodzi przecież 
o  to, by się psychicznie znęcać nad taką kobietą! Ale trze-
ba zapewnić jej czas na zmianę decyzji, na przemyślenie 
sprawy, na skontaktowanie się z kimś, na rozmowę z bliską 
osobą. To są arcyważne decyzje życiowe, dlatego bardzo 
istotną rolę odgrywają w tym psycholog czy ksiądz. Kieruje-
my pacjentki do ośrodków duchowych i one tam idą. Często 

wracają i  nie zmieniają decyzji, ale równie często decydu-
ją się jednak na poród hospicyjny. Podkreślam raz jeszcze 
– wszystko w tym przypadku zależy do kobiety. Ona abso-
lutnie ma prawo decydować o sobie. Takie jest moje zdanie.

A.G.: Jak rozumiem, chodzi o  to, że kobieta ma prawo 
oczekiwać pomocy niezależnie od tego, jaką decyzję 
podejmie?
M.Z.: Dokładnie tak! Dlatego nasze działania (w  tym te 
związane z  towarzystwem naukowym i  nadzorem mery-
torycznym) powinny iść właśnie w kierunku stworzenia we 
wszystkich szpitalach takich możliwości pomocy, o  jakich 
wspomniałem.

A.G.: Nasza rozmowa cały czas toczy się wokół kobiet. 
Oczywiście one są w  tym przypadku w  centrum, ale 
przecież są też ojcowie. Jak sądzę, Pan w  takich trud-
nych sytuacjach rozmawia także z  mężczyznami. Jak 
Pan widzi ich rolę w tych tragicznych wyborach?
M.Z.: Moim zdaniem ona jest bardzo duża. Ale znowu każ-
dy przypadek trzeba rozpatrywać osobno, bo każda rodzina 
jest inną jednostką, a sytuacja, w jakiej się znalazła, zawsze 
różni się od innych. Wśród przypadków związanych z poro-
dami hospicyjnymi był chyba tylko jeden, gdy pojawiła się 
u nas sama kobieta obciążona tym problemem. Zwykle jest 
też mąż, który wspiera swoją partnerkę (w różnym stopniu). 
Bo to są decyzje rodzinne. Zresztą, my właśnie takich oczeku-
jemy – że mąż również podpisuje się pod wspólnie podjętą 
decyzją. Rzecz jasna decyzję ostateczną podejmuje kobieta, 
ale w  rozmowach, które prowadzimy przed rozpoczęciem 
procedur: „terminacja czy poród?”, rozmawiamy z całą rodzi-
ną. Reakcje mężczyzn są rozmaite, jednak dotąd nie spotka-
łem się z jakąś agresją czy namawianiem żony przez mężów 
do konkretnego rozwiązania. Oni w większości przypadków 
jednak zostawiają decyzję bezpośrednio żonie/partnerce, 
ale zwykle uczestniczą w  tej traumie. Oczywiście zdajemy 
sobie sprawę, że są sytuacje, w których mężowie/partnerzy 
nie wytrzymują traumy i opuszczają kobietę w trudnej sytu-
acji. Może znalazłbym jeden taki przypadek w historii mojej 
działalności związany z zespołem wad genetycznych. 
A.G.: Czy oferują Państwo w ośrodku jakąś formę wspar-
cia mężczyznom?
M.Z.: Psycholog. Psycholog rozmawia z całą rodziną. W tym  » 

Trzeba też jasno powiedzieć, że bywają cho-
roby, których nie jesteśmy w stanie wykryć. 
To jest przyczyną zarzutów w  procesach 
roszczeniowych: „Jak to? Byłam badana, 
a  po porodzie okazało się, że dziecko ma 
poważną wadę?!”. Tak się dzieje, gdy mamy 
do czynienia z problemami metabolicznymi, 
które również uniemożliwiają funkcjonowa-
nie dziecka, ale w  badaniach prenatalnych 
nie jesteśmy w stanie ich wykryć. Takie moż-
liwości dopiero są przed nami...
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przypadku skupiamy się głównie na kobiecie i jej mężu (czy part-
nerze), chociaż często pojawiają się też mamy lub oboje rodzice 
i w tym uczestniczą. Teraz mamy do czynienia z trudną sytuacją 
covidową. To poważny problem, bo w większości przypadków 
wstrzymane są odwiedziny u pacjentek i możliwość obecności 
ojca przy porodzie. Zawsze ostatecznie decydują o tym kierow-
nik kliniki i dyrektor szpitala, analizując sytuację organizacyjną 
danej jednostki. W wielkich szpitalach (takich jak mój) nie mo-
żemy sobie pozwolić na prowadzenie porodów rodzinnych, 
a  więc wpuszczenie do środka osób postronnych i  niezbada-
nych, które stanowić mogą zagrożenie epidemiczne dla całe-
go 100-łóżkowego oddziału. Przecież tutaj mamy do czynienia 
z kobietami rodzącymi, chorującymi, czasem będącymi w eks-
tremalnie trudnej sytuacji zdrowotnej – po przeszczepach na-
rządów z  obniżoną odpornością, z  procesami nowotworowy-
mi i w ciąży z procesami nowotworowymi, po wybudzeniach 
ze śpiączki farmakologicznej itd. Ostatnio mieliśmy przypadek 
pacjentki po cięciu cesarskim, która była zarażona COVID-em 
i  wręcz (przepraszam za określenie) była już prawie nieżywa. 
Anestezjolodzy wyprowadzili ją z  tej śmierci klinicznej, zrobi-
liśmy cięcie, mamy zdrowe dziecko i  zdrową matkę. Wszystko 
przez to, że wirus zaatakował tę rodzącą kobietę! Nie możemy 
więc sobie pozwalać na narażenie innych zdrowych kobiet, ma-
tek, dzieci czy personelu przez wprowadzanie niejasnych za-
grożeń epidemicznych ze strony osób postronnych. Sam jestem 
wielkim orędownikiem porodów rodzinnych, ale w normalnej 
sytuacji, w której przy takim porodzie nikt nie umarł, natomiast 
po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 rodzące mogą umrzeć.

A.G.: Proszę opowiedzieć więcej o tej niesamowitej histo-
rii pacjentki zakażonej COVID-19.
M.Z.: Zrobiliśmy wraz z zespołem anestezjologów i położników 
cięcie cesarskie u pacjentki, która była na krążeniu pozaustrojo-
wym. To znaczy, że jej płuca zupełnie nie pracowały i udusiłaby 
się, gdyby nie to, że anestezjolodzy mieli ECMO, czyli urządzenie 
będące sztucznymi płucami i sercem. Podłączyli je tak, jak przy 
transplantacji serca, dzięki czemu ona żyła, a dziecko w maci-
cy się rozwijało. Ale w  pewnym momencie uznaliśmy, że już 
dłużej nie możemy czekać i wykonaliśmy cięcie cesarskie przy 
użyciu ECMO. To jest unikatowa sprawa – robiliśmy to pierw-
szy raz. To było cięcie cesarskie powikłane, bo ECMO oznacza 
m.in. problem z krzepnięciem krwi. Ale udało się uratować mat-
kę, a dziecko pięknie się rozwija. Gdyby nie ECMO (to musimy 
powiedzieć jasno), pacjentka udusiłaby się. Mówię o  tym tak 
dużo, by wyjaśnić sytuację związaną z  porodami rodzinnymi. 
Ludzie, którzy wyzywają mnie od dręczycieli czy wrogów ko-

biet, nie mają pojęcia, że zarażenie COVID-em kobiety ciężarnej 
może doprowadzić do śmierci dwóch osób – jej samej i dziecka. 
Nie mam właściwie pretensji do postronnych osób, które mnie 
atakują, nazywając „wrogiem kobiet”, bo one nie mają pojęcia 
o medycznych aspektach takich sytuacji. Ale jeżeli służby praw-
ne, jak choćby Rzecznik Praw Pacjenta, też każą mi się do takich 
spraw ustosunkować, to uważam, że powinno się do nich po-
dejść tak: jesteśmy w stanie wojny, w stanie zagrożenia zdrowia 
i życia każdej pacjentki, która jest pod opieką szpitala. W szcze-
gólności dotyczy to dużych ośrodków. Może są maleńkie szpi-
taliki w niewielkich miejscowościach, gdzie nie ma nikogo z CO-
VID-em. W takiej sytuacji proszę bardzo – bezpiecznie rodźmy 
razem. Ale to niemożliwe w wielkich molochach, gdzie mamy 
nieustannie do czynienia z możliwością niepohamowanej epi-
demii, która niesie żniwo śmierci. 

A.G.: Ostatnio toczyła się w Polsce bardzo ostra dyskusja 
na temat aborcji. Emocje wprawdzie słabną, ale temat nie 
znika. Jak Pan postrzega ten spór?
M.Z.: Utrzymanie konsensusu ustalonego w 1993 roku po cięż-
kich, politycznych bojach (i tak jak każdy już, powtarzam frazesy, 
że konsensus to ustępstwo każdej ze stron...) sprawiło, że wiele 
pokoleń położników wychowało się na tym konsensusie. W na-
szej praktyce, w działalności medycznej na tyle się to utrwaliło, 
że wypracowane zostały pewne schematy postępowania, które 
skutecznie działały. Mało tego, jako prezes Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologów i  Położników mogę jasno powiedzieć, że 
szczycimy się tym, że w  Polsce został opracowany skuteczny 
system opieki okołoporodowej, czyli badania prenatalne na 
takim poziomie, który może być wzorem dla najlepszych ośrod-
ków zachodnich. Zaryzykuję nawet stwierdzenie, że mamy je-
den z  najlepszych (jeśli w  ogóle nie najlepszy) system opieki 
prenatalnej. Ba, w grupie specjalności ginekologii i położnictwa 
została nawet utworzona dodatkowa specjalność, czyli per-
inatologia. W Ministerstwie Zdrowia mamy oddzielny pion, za 
który jest odpowiedzialny konsultant krajowy ds. perinatologii. 
To wąska dziedzina położnictwa zajmująca się diagnostyką i le-
czeniem (rzecz jasna, w  miarę możliwości) pewnych anomalii 
i patologii związanych z rozwojem płodu. Jak widać, naprawdę 
mamy się czym szczycić! Tworzymy np. kursy ultrasonograficz-
ne, rozstrzygające już na poziomie subtelności, nieprawidłowy 
rozwój płodu – to przykład prawdziwego rozwoju medycyny. 
Niedobrze się dzieje, gdy nagle ktoś jednym ruchem może zni-
weczyć postęp, jakim są badania prenatalne. Moim zdaniem 
wdrożenie w życie decyzji, która wywołała falę protestów, za-
przepaści nasze osiągnięcia, radykalnie wyhamuje rozwój tej 
gałęzi medycyny i cofnie nas, polskich lekarzy zajmujących się 
tymi problemami, w oczach światowych ekspertów do drugie-
go naukowego szeregu. Teraz jesteśmy traktowani jako równo-
rzędni partnerzy – decydujemy o różnych sprawach, zabieramy 
głos na międzynarodowych konferencjach, zjazdach, sympo-
zjach medycznych. Mówiąc krótko, tworzymy postęp medy-
cyny w  tym zakresie. Podkreślam: tworzymy, a  nie jesteśmy 
biernymi obserwatorami i  to nasz wielki sukces ostatnich lat. 
Niestety, boję się, że jeśli zmiany naruszające konsensus wejdą 
w życie, znowu na kongresach będziemy obserwatorami z dru-
giego rzędu, a w znacznie mniejszym stopniu (może i w ogó-
le...) nie będziemy się mogli dzielić naszymi doświadczeniami, 
obserwacjami i wnioskami. Dlaczego? Bo ich nie będzie… No 
bo jak można być ekspertem od czegoś, czego się nie będzie 
robiło? To niemożliwe. 

Nie wiem, skąd się biorą mity, jakie niektóre 
organizacje lansują na obrazkach zaczerp-
niętych z  jakichś strasznych stron. Rozka-
wałkowane płody to absurdy, którymi stra-
szą nas na billboardach przy autostradzie. 
Jeden z  nich zawiera nazwę mojej kliniki 
i sugestię, że coś takiego robimy. To wymaga 
zdecydowanych działań prawnych, ale... kto 
z nas ma na to czas…?

Z POLITYKĄ W TLE
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▶ PROF. ZW. DR HAB. KRZYSZTOF SIMON
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wydziału Lekarsko-
-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ordy-
nator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Konsultant wojewódzki w dziedzinie 
chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego

Choroby zakaźne i hepatologia to jego pasja. 
Jest pracoholikiem kochającym rodzinę, ży-
cie towarzyskie, taniec, strzelectwo i podró-
że. Mówi to, co myśli. Twierdzi, że jest twardy, 
uparty w dążeniu do celu i bardzo słowny. Po-
nadto trudny, wymagający jako partner, dobry 
rozmówca, ambitny, lubiący władzę i pienią-
dze. Dominujący, niechętnie się podporząd-
kowuje. Zodiakalny Skorpion w ciele wraż-
liwca. Pokonuje swoje bariery, aby odkrywać 
możliwości własnego ciała i umysłu. O pracy, 
przemyśleniach, emocjach, pasjach, o rodzi-
nie, sukcesach i porażkach z prof. zw. dr. hab. 
Krzysztofem Simonem rozmawia Magdalena 
Orlicz-Benedycka.

Magdalena Orlicz-Benedycka: Otrzymał Pan niedawno Nagro-
dę Prezydenta Wrocławia za zaangażowanie w walce z pande-
mią. Jakie uczucia Panu wtedy towarzyszyły?
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon: To miłe zostać nagrodzonym, 
ale potraktowałem to jako zespołowe wyróżnienie. Jako szef klini-
ki i  oddziału, konsultant, rozpocząłem ciężką pracę, a  w  zasadzie 
walkę z epidemią COVID-19, w kompletnie nieprzygotowanym do 
tego kraju. W związku z  tym działalność zarówno moja, jak i mo-
jego zespołu przełożyła się na tę nagrodę. Podczas uroczystego 
posiedzenia Rady Miejskiej wręczono mi rzeźbę przedstawiającą 
ratusz wrocławski. Zdementuję tu pogłoski o  otrzymaniu gratyfi-
kacji finansowych. Nic takiego nie miało miejsca. To są pomówie-
nia, typowe dla kilku ostatnich lat świństwo moralne i etyczne. Nie 
przyjąłbym pieniędzy w formie nagrody jako takiej.

M.O.-B.: Zauważyłam, że na ogół wypowiada się Pan bardzo 
emocjonalnie i mówi to, co myśli, nazywając rzeczy po imieniu, 
a to nie zawsze podoba się innym. Taka jest Pana natura?
K.S.: Na pewno mam z tego powodu wrogów. To wynika z moje-
go charakteru. Uważam, ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości i  sza-
cunku do siebie, współpracowników i rządzących, że powinienem 
przekazywać swoją wiedzę w  aspekcie medycznym. Natomiast 
o  sprawach politycznych, skandalach nas otaczających, skłócaniu 
społeczeństwa od kilku lat, mam jednoznacznie negatywne zdanie. 
Dziwię się, że większość ludzi toleruje te ekscesy, walkę wszystkich 
ze wszystkimi, napuszczania jednych na drugich, zamiast jednocze-
nia się dla kraju w walce z epidemią, która nam doskwiera prawie 
od roku. Jako obywatel tego kraju mam prawo do krytyki. To nie do 
pomyślenia, aby w cywilizowanym kraju w szczycie epidemii i fatal-
nego zorganizowania ochrony zdrowia rozpoczynać wojnę z Unią 
Europejską, z kobietami czy rolnikami. Wszystko można zmieniać, 
ale na zasadzie kulturalnego kompromisu. Staram się nikogo nie 
obrażać, lecz jeśli ktoś mnie obrzuca hejtem w Internecie lub wyzy-
wa dlatego, że nosimy rękawice i maseczki, ja go publicznie kryty-
kuję i potępiam. »

Ja już nie wiem, co to jest normalny czas  
i dzień pracy. Jestem pasjonatem me-
dycyny i pracoholikiem. Wstaję o godz. 
5.30, a o godz. 6.20 stawiam się w pracy. 
W szpitalu pracuję na pół etatu, na uczel-
ni na pełen etat. Wychodzę ze szpitala 
około godz. 13.00-14.00, a często znacz-
nie później, wracam do domu coś zjeść  
i zaczynam dalszą pracę. Czasem wyrwę 
się na rower, bo bardzo to lubię, jadę do 
wnuka czy wnuczek, ale generalnie pra-
cuję do godz. 23.00 i śpię ok. 6,5 godziny. 
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M.O.-B.: Jak wygląda Pana dzień pracy? Czy bardzo 
różni się od tego sprzed epidemii?
K.S.: Ja już nie wiem, co to jest normalny czas i dzień pra-
cy. Jestem pasjonatem medycyny i pracoholikiem. Wstaję 
o godz. 5.30, a o godz. 6.20 stawiam się w pracy. W szpita-
lu pracuję na pół etatu, na uczelni na pełen etat. Wycho-
dzę ze szpitala około godz. 13.00-14.00, a często znacznie 
później, wracam do domu coś zjeść i zaczynam dalszą pra-
cę. Czasem wyrwę się na rower, bo bardzo to lubię, jadę 
do wnuka czy wnuczek, ale generalnie pracuję do godz. 
23.00 i śpię ok. 6,5 godziny. 

W pracy ordynatora spełniam swoje pasje zabiegowe, 
hepatologię, internę. Niestety, ostatnio nie przyjmuję 
takich pacjentów, bo nie mam, gdzie ich przyjmować. 
Zajmujemy się tylko koronawirusem, bo taka jest potrze-
ba chwili. Oddział, decyzją pana wojewody, został cał-
kowicie przekształcony na oddział covidowy, a więc dla 
innych pacjentów, także z powodu braku pojedynczych 
separatek i częstego przepełnienia, nie ma miejsca i bar-
dzo nad tym ubolewam. To pasjonujące zagadnienie, 
choć monotematyczne, ale pozwoliło nam wiele rzeczy 
zrozumieć, a  także nauczyć się prowadzenia pacjentów 
ze śródmiąższowym zapaleniem płuc. Pacjenci są różni, 
tych przypadków jest dużo, coraz więcej ciężkich. Znacz-
nie więcej jest też samych zakażeń. 

Po całym dniu pracy nie mam czasu dla siebie. Bywa, że 
żona wyciągnie mnie na spacer lub na rower raz w tygodniu. 
Pojechałem we wrześniu na trzy dni na grzyby – było wspa-
niale. Wcześniej byliśmy na urlopie, ale tylko częściowym, 
ponieważ musieliśmy wracać ze względu na epidemię.

M.O.-B.: Co pomaga Panu zwalczać stres obecnie 
i w normalnych warunkach? Co zajmuje Pana poza me-
dycyną, szpitalem i pacjentami?
K.S.: Mam bardzo dobrą żonę, organizującą nasze życie 
codzienne i nasze przyjemności, mam dzieci i wnuki. Mam 
też pasje, które mnie bardzo interesują – biała broń czy mi-
nerały, ale w tym momencie brakuje mi na to czasu. Poza 
tym zajmują mnie podróże, spotkania ze znajomymi, dobre 
jedzenie, dobre alkohole. Bardzo lubię życie towarzyskie. 
Z  racji pełnionych funkcji mam dużo obowiązków, wyjaz-
dów czy konferencji. Poznawanie ludzi w  nowych miej-
scach, ciekawych miastach, na całym świecie, jest  dla mnie 
fascynujące. Teraz pozostał kontakt online. Również dydak-
tyka dla lekarzy odbywa się taką drogą, a to jest katastrofa.

Bardzo denerwuje mnie niesolidność 
i  niesłowność, a  także niepunktualność. 
Ochrona zdrowia ma to do siebie, że 
wymaga solidności, rygoru czasowego 
w postępowaniu i zdecydowania. Drażni 
mnie, kiedy ktoś szuka wymówek albo 
o  czymś zapomni, czy nie zrobi czegoś 
na czas lub nie jest pewien w  działaniu. 
Nie toleruję donosicielstwa, robienia tzw. 
podchodów i interesowności.

M.O.-B.: Obecny czas dla wszystkich lekarzy stanowi wyzwanie. 
Dla Pana również, czy jednak zdarzały się większe problemy 
i trudniejsze sytuacje? Co z wyborem zawodu?
K.S.: W  sprawach zawodowych dylematy młodego człowieka 
w państwie socjalistycznym bywały różne. Wyrastałem w rodzinie 
inteligenckiej, w  bogatej dzielnicy Wrocławia. Mama była farma-
ceutką, a ojciec pracownikiem technicznym w PAN. Za namową 
znajomych i ze względu na dobre wyniki w pewnych przedmiotach 
wybrałem medycynę. Zdałem za pierwszym razem, dostałem się na 
naszą Akademię Medyczną, skończyłem studia z wyróżnieniem i to 
jest moja życiowa pasja. 

Dlaczego wybrałem choroby zakaźne? Moi rodzice kiedyś choro-
wali, zarazili się wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Połknąłem 
bakcyla. Klinika zakaźna była wtedy na początkowym etapie, kil-
kuosobowa. Tam znalazłem miejsce pracy po dwóch latach starań, 
bo byłem niepewny politycznie. Przez ponad 9 lat pracowałem do-
datkowo na etacie lekarza dyżurnego w Klinice Kardiologii i uwiel-
białem to zajęcie. Jednak choroby zakaźne i hepatologia są moją 
pasją i zostaną nią do końca życia. Teraz COVID-19 jest ciekawym, 
intelektualnym, klinicznym wyzwaniem. Rozszerzyło to naszą skalę 
poznawczą i doświadczenia, które przydadzą się, kiedy pandemia 
się zmniejszy. Obecnie wiemy o  wiele więcej na temat śródmiąż-
szowego zapalenia płuc. 

Natomiast najtrudniejszą dla mnie sytuacją życiową była śmierć 
mojej osiemnastoletniej córki. To było dla mnie najbardziej tragicz-
ne doświadczenie. Żal pozostanie na zawsze, gdyż nie mogłem po-
móc wybitnie zdolnemu dziecku. Mam pretensje do świata, jednak 
nic na to nie poradzę. Tak się stało. Mam jeszcze dwóch synów i tro-
je wnucząt. Oczekuję na kolejne, bo trzeba przecież kontynuować 
ród, ale sytuacja jest ciężka, ludzie chcą żyć komfortowo.

M.O.-B.: Co z Pana punktu widzenia, jako ordynatora i kierow-
nika kliniki, jest największym problemem w pracy?
K.S.: Bardzo denerwuje mnie niesolidność i  niesłowność, a  także 
niepunktualność. Ochrona zdrowia ma to do siebie, że wymaga so-
lidności, rygoru czasowego w postępowaniu i zdecydowania. Draż-
ni mnie, kiedy ktoś szuka wymówek albo o czymś zapomni, czy nie 
zrobi czegoś na czas lub nie jest pewien w działaniu. Nie toleruję 
donosicielstwa, robienia tzw. podchodów i  interesowności. Spo-
tkałem się z tym osobiście, niestety wśród ludzi, których traktowa-
łem jako przyjaciół. To wszystko są fatalne cechy naszego narodu. 
Mamy odzwierciedlenie tego w sytuacji w kraju. 

Natomiast mój zespół jest bardzo duży i każdy jego członek to 
niepowtarzalna jednostka ze swoimi zaletami i  wadami. Staram 
się z  każdego wydobyć pozytywy, ale nie zawsze się to udaje. 
Niestety, społeczeństwo się merkantylizuje. Dla części młodych 
ludzi moje ideały stają się irracjonalne. Etyka, norma, poświęce-
nie dla idei, patriotyzm – to wszystko odpada. Głównym celem 
dla części osób są pieniądze. To może nie jest wina ludzi, a  sys-
temu i niektórych rządzących, ośmieszających wartości, z  jakimi 
się utożsamiałem: naród, patriotyzm, praca dla kraju. Przez 6 lat 
rządzenia można było wiele zrobić w  resorcie ochrony zdrowia. 
Przynajmniej przygotować kraj na ewentualność epidemii czy in-
nych tego rodzaju wydarzeń.

M.O.-B.: Jak sprawdza się Pana zespół w  pracy? Czy emocje 
działają na plus czy na minus?
K.S.: Muszę powiedzieć, że mimo różnych emocji i  przemęcze-
nia, ten zespół, jak na bardzo trudne warunki, niedoinwestowa-
nie ochrony zdrowia, problemy z  funkcjonowaniem i  organizacją 
czegokolwiek w  tym kraju, solidnie pracuje. Ludzie są skrajnie 
przepracowani, a  jednak wszyscy  dobrze się sprawują. Z  drugiej 
strony naturalnie generuje to napięcia i konflikty. Różnie też bywa  
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z finansami, co budzi niepokoje. Mam wiele pracowitych i zdolnych 
osób. Ubolewam jednak nad brakiem u większości pasji twórczej, 
naukowej. W naszym wydaniu nauka niestety odbywa się kosztem 
finansów. Mam jednak przynajmniej trzy osoby z pasją naukową. 
Pracuję ze świetnymi fachowcami, o różnych orientacjach i świato-
poglądzie. Każdy jest inny, a to szalenie wzbogaca.

M.O.-B.: Co chciałby Pan przekazać przyszłym lekarzom  
i studentom?
K.S.: Kształcie się, uczcie i  realizujcie swoje pasje, bo warto, byle 
by to było zgodne ze zwykłą przyzwoitością. Kto ma umiejętności 
kliniczne, zabiegowe czy naukowe, powinien iść w tym kierunku. 
Bądźcie przyzwoitymi ludźmi i  dobrymi lekarzami, szanujcie pa-
cjenta. Niestety, bywa, że młodzi lekarze za pieniądze zrobią wszyst-
ko. Z drugiej strony uważam, że medycy za ciężką i odpowiedzialną 
pracę, a obecnie także niebezpieczną, powinni być dobrze opłaca-
ni. Cały czas jest to niestabilna kwestia. Zresztą to dotyczy również 
pielęgniarek i całego personelu medycznego. Jesteśmy całością.

M.O.-B.: Jakie lęki i obawy towarzyszą Panu codziennie w pracy 
i w życiu w obecnej sytuacji?
K.S.: Jak każdy martwię się o  zdrowie i  życie mojej rodziny. 
Mieszkam z  żoną, synowa pracuje razem ze mną, a  z  synami, 
wnukiem i wnuczkami spotykam się raczej na zewnątrz. Częściej 
widuję się z  młodszym synem, który interesuje się naszym ży-
ciem i bardzo o nas dba.

Codziennie widzę lub konsultuję różnych pacjentów, u  których 
przebieg choroby jest czasem trudny do przewidzenia. To może 
dotyczyć każdego z nas, w tym również mnie, a nie jestem młody. 
Nie mam nałogów czy chorób przewlekłych, jednak tacy pacjen-
ci też umierają. To jest ryzyko. Nie znaczy to, że nie podchodzę do 
pacjentów. Jeśli trzeba, przebieram się i konsultuję, badam osoby 
z cięższym przebiegiem.  

M.O.-B.: Co jest dla Pana największą wartością w życiu?
K.S.: Trzeba mieć satysfakcję z  życia rodzinnego, z  miłości, dzieci 
i z pracy w takich czy innych warunkach. Nie odpowiada mi to, co 
się ostatnio dzieje w tym kraju: oderwanie od realiów współczesne-
go, nowoczesnego świata, zaściankowość poglądów, bałagan, ko-
rupcja, łamanie prawa czy nieudane reformy. Nie spodziewałem się 
tak niskiego poziomu mentalnego części naszego społeczeństwa.

M.O.-B.: Sukces i  porażka w  Pana życiu zawodowym  
i prywatnym?
K.S.: Tak jak mówiłem, porażką była śmierć mojej córki. Sukcesem 
w  życiu prywatnym jest moja wspaniała rodzina – zawsze była 
duża, choć niektóre osoby już niestety od nas odeszły. 

Za porażkę zawodową mogę uznać walkę podjazdową, jaką 
prowadziła ze mną część współpracowników o  stanowiska, ba, 
podających się za przyjaciół. Było to nieprzyjemne doświadczenie, 
na szczęście zwyciężyły profesjonalizm, wiedza i solidność, nie po-
zwoliłem się „wyautować”. Po pewnych osobach nie spodziewałem 
się oszczerstw i donosów skierowanych pod moim adresem. Byłem 
zaskoczony i zawiodłem się na dobrych znajomych. Dopiero skie-
rowanie sprawy do uczelnianej komisji dyscyplinarnej i możliwość 
zawiadomienia prokuratury uspokoiły sytuację. Takie jest społe-
czeństwo, nie tylko w Polsce.

M.O.-B.: Co jest Pana słabością, a  co mocną stroną? Co Pana 
rozbraja?
K.S.: Słabością była kiedyś płeć piękna – nie ukrywam. Teraz 
mam cudowną żonę, która dba o  mnie i  ze mną wytrzymuje, 
choć daleko mi do ideału. Mocną stroną jest twardość i praco-

holizm, konsekwencja w osiąganiu celu. Także solidność 
– gdy mówię komuś, że coś zrobię, to zrobię to na pew-
no. Dotyczy to każdej dziedziny życia. I raczej oczekuję 
tego od innych. Mam słabość do małych dzieci, wnu-
ków i do psa mojego syna.

M.O.-B.: Co sprawia Panu dziecięcą frajdę?
K.S.: Bardzo lubię postrzelać z  wszelkiej możliwej broni. 
Korzystam ze strzelnicy i strzelam z tego, co mam pod ręką 
przez dwie lub trzy godziny. Uspokaja mnie to. Również 
w trakcie pobytu w innych krajach korzystam z tej możli-
wości. Najlepsze do tego warunki są w Stanach Zjednoczo-
nych. Mimo, że jestem krótkowidzem z astygmatyzmem, 
bardzo dobrze strzelam. Kiedyś zostałem wicemistrzem 
Dolnego Śląska w jednej z konkurencji strzeleckich (kbks). 
Musiałem jednak coś wybrać – treningi lub przygotowa-
nia do studiów.

M.O.-B.: Czego Pan w życiu nie toleruje?
K.S.: Kłamstwa, donosicielstwa, a niestety, w tym spo-
łeczeństwie jest to dosyć popularne. Nie znoszę tego. 
Można zaakceptować trudną prawdę, można pody-
skutować i  udowodnić swoje racje, ale nie obmawiać 
kogoś za plecami.

M.O.-B.: Często w wypowiedziach narzeka Pan na sy-
tuację w  kraju. Nie myślał Pan nigdy o  tym, by stąd 
wyjechać?
K.S.: Tak, miałem wielokrotnie możliwości wyjazdu i pra-
cy za granicą (USA, Niemcy, Belgia). Niemniej, czułem się 
i czuję nadal Polakiem, ale jednocześnie Europejczykiem 
i  człowiekiem świata. Jestem przywiązany do naszych 
tradycji, do historii. Za ten kraj oddały życie i  walczyły 
całe pokolenia moich przodków. Tu mam żonę, dzieci, 
wnuki, krewnych, wspaniałych przyjaciół oraz liczne 
groby bliskich (niestety też szereg za granicą). Choć 
w praktyce zwiedziłem prawie cały świat, poza Antark-
tydą i Nową Gwineą, to tu chcę wracać. Ostatnio jednak 
coraz częściej drażni mnie i przeraża postępująca dezin-
tegracja państwa. Z konsekwencjami ostatnich kilku lat 
będziemy się mierzyć przez lata, a z brakami w finansach 
publicznych jeszcze dłużej.

M.O.-B.: Co Pan robi dla swojego zdrowia? Mam na my-
śli ruch, badania czy dietę…
K.S.: Jeżdżę na rowerze w terenie, chodzę do sauny, któ-
rą mam w  domu i  trenuję na atlasie wtedy, gdy czas mi 
na to pozwala. Przed epidemią bywałem na przyjęciach, 
licznych dancingach, bo bardzo lubię tańczyć. Kiedyś ro-
biłem to naprawdę często, teraz nie mam gdzie i  kiedy. 
Cały czas pracuję, a towarzystwo się starzeje. Z badaniami 
nie przesadzam, robię jakieś raz do roku. Nie mam żadnej 
szczególnej diety, ale unikam węglowodanów prostych, 
bo ciężko je spalić, nie jadam tłustych rzeczy. Zawsze lubi-
łem warzywa, owoce, chude mięso, dziczyznę.

M.O.-B.: Skoro mówi Pan o jedzeniu… Czy hiszpańskie 
stołowe wino o nazwie „Don Simon” nazwano na Pana 
cześć, jak głosi plotka?
K.S.: Bardzo ubolewam, ale ta marka wina nie jest moją 
własnością. 
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Z KĄCIKA PSYCHOPRAKTYKA

Źródło grafiki: www. pixabay.com/ 
photos/syringe-4964903/Gedesby1989

Tekst Dariusz Delikat

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

LEK. DARIUSZ DELIKAT

Co robić, gdy usłyszysz: 
nie poddam się szczepieniu, nie zaszczepię 
swojego dziecka, szczepienia nie mają sensu...

Pandemia wciąż ma się dobrze. Tysiące ludzi w na-
szym kraju choruje, setki tysięcy przebywa na kwa-
rantannie, codziennie słyszymy o kolejnych zgonach. 
Ograniczenia związane z pracą, nauką czy podróżo-
waniem to nasza obecna rzeczywistość. Nic dziwne-
go, że świat z niecierpliwością czeka na skuteczną 
szczepionkę. I w takich oto realiach wciąż zdarzają się 
w naszych gabinetach pacjenci kwestionujący powa-
gę sytuacji, wyrażający zdanie, że pandemia jest wy-
nikiem medialnej zmowy, wirus SARS-CoV-2 niczym 
nie różni się od wirusów grypy, a szczepienia (jeśli już 
będą) tak naprawdę nie mają większego sensu. Dla-
czego tak się dzieje? Dlaczego tak wiele osób wciąż 
wyraża podobne zdanie? Dlaczego znajdują się oso-
by kwestionujące konieczność szczepień obowiązko-
wych i odmawiają szczepienia swoich dzieci? Dlacze-
go tak trudno jest ich przekonać do zmiany zdania?

Problem jest trudny, ponieważ dotyczy naszych postaw, a  te 
niełatwo ulegają zmianom. Przypomnijmy sobie zatem, czym 
są postawy.

Psychologiczna postawa wobec jakiegoś zjawiska, idei, osoby czy 
problemu to ugruntowane, wartościujące przekonanie na jakiś temat 
– w  tym przypadku dotyczy celowości przeprowadzania szczepień. 
Człowiek tworzy postawy, opierając się:
•	na faktach, czyli racjonalnym myśleniu – to tzw. komponent po-

znawczy (merytoryczny);
•	na podstawie odczuwania określonych emocji i  uczuć związanych 

z danym zjawiskiem – komponent emocjonalny;
•	na obserwacji zachowania własnego i  innych – to tzw. komponent 

behawioralny.

Prześledźmy, jak mogła powstać 
antyszczepionkowa postawa pani X
Pani X, energiczna młoda kobieta, pracująca w dużej korporacji, dbają-
ca o zdrowie i środowisko, mama czteroletniego Antosia, spotkała na 
swojej życiowej drodze koleżankę – panią Y, która na słowa: „Muszę iść 
jutro z Antkiem na szczepienie” zareagowała: „Jakie szczepienie? Prze-
cież to zupełnie nie ma sensu. Niepotrzebnie narażasz swojego syna na 
ciężkie powikłania. Słyszałaś o badaniach doktora Z? Nie? To wejdź na 
stronę... Zobacz, jak to naprawdę wygląda i kto za tym stoi. Zobacz też 
stronę... Znajdziesz tam wypowiedzi rodziców, których dzieci zmarły 
lub zostały kalekami z powodu objawów niepożądanych po szczepie-
niu. Ja swojego dziecka nie szczepię i szczepić nie będę. Takich jak my 
jest tysiące. Musimy się bronić. Nie będą nam narzucać tego, jak mamy 
dbać o  zdrowie naszych dzieci. Wszystko to jest jedynie wymysłem 
chciwych ludzi”. 
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stie i sprawdzać, czy zostały zapamiętane. 
Po tych teoretycznych dywagacjach przejdźmy do praktyki. 

Poniżej znajdziecie wskazówki, jak rozmawiać z rodzicem, któ-
ry odmawia szczepienia swojego dziecka. Jakich argumentów 
używać i jak przekazywać je rodzicom?

Opis sytuacji
Znana nam już matka czteroletniego Antosia zgłosiła się 
z dzieckiem do lekarza na badanie kontrolne po tygodniowym 
leczeniu infekcji górnych dróg oddechowych, które sama pro-
wadziła za pomocą leków objawowych.

(L) Lekarz (po zbadaniu dziecka): Dziękuję, możesz się już ubrać.
(M) Matka dziecka: I co panie doktorze, jest już dobrze?
L: Wszystko wskazuje na to, że tak, Antoś jest zdrowy.
(po przejrzeniu dokumentacji dziecka)
O, widzę, że Antoś nie został jeszcze zaszczepiony. Jak to się stało? 
Przecież zawiadomienia były wysyłane trzy tygodnie temu. Otrzy-
mali je Państwo?
M: Jakie zawiadomienia?
L: Dotyczące szczepienia.
M: Aha, chodzi o te szczepienia… tak dostaliśmy, ale...
L: Większość dzieci została już zaszczepiona. Myślę, że powinni-
śmy szybko wykonać szczepienie.
M: Nie, my w  to nie wierzymy. Zdecydowaliśmy się nie szczepić 
Antosia.
L: Z czego wynika takie przekonanie?
M: Szczepienia wcale nie chronią – choroby zdarzają się nawet 
u zaszczepionych. A poza tym w internecie jest mnóstwo informa-
cji o skutkach ubocznych, także bardzo poważnych. Coraz więcej 
osób nie szczepi swoich dzieci. My też podjęliśmy taką decyzję.
L: Szczepienie dotyczy bardzo groźnej choroby, dlatego należy do 
obowiązkowych. Dzięki niemu ryzyko jej wystąpienia jest bardzo 
małe. W ten sposób chronią państwo dziecko także przed ciężkimi 
powikłaniami.
M: Groźna choroba, hmm. To mnie nie przekonuje, zawsze tak 
się mówi. 
L: Tak, to groźna choroba, ponieważ może spowodować szereg 
powikłań takich jak: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, 
a nawet prowadzić do śmierci. Szczepionka zdecydowanie zmniej-
sza ryzyko ich wystąpienia. Szczepiąc dziecko, zapewni mu pani 
właściwą opiekę i bezpieczeństwo, dlatego proponuję, aby zostało 
zaszczepione.
M: A te działania uboczne związane ze szczepieniem? 
L: Rozumiem pani obawy. Rzeczywiście takich sytuacji nie można 
wykluczyć. Zdarzają się jednak wyjątkowo rzadko. Podkreślam, 
że obiektywne badania wykonywane w różnych krajach wyraź-
nie pokazują, że częstość zachorowań na tę chorobę u osób za-
szczepionych jest znikoma, co wyraźnie wskazuje, jak duża jest 
skuteczność szczepienia. To co? Zapraszam na szczepienie.
M: Muszę się jeszcze zastanowić.
L: Dobrze. Proszę to jeszcze przemyśleć. Ale czasu jest coraz mniej  » 

Przed nami niespotykana do tej pory 
liczba szczepień – a więc prawdopodob-
nie także dziesiątki rozmów z niedowiar-
kami. Nie odpuszczajmy im, bo to nasza 
wspólna sprawa. Potraktujmy rozmowy 
jako kolejne trudne zadanie do wykona-
nia. Niech będzie to nasza cegiełka – nasz 
udział w przezwyciężaniu pandemii.

Pani X spoglądała na koleżankę z coraz większym zaskoczeniem i na-
wet sobie pomyślała, że chyba jest z nią coś nie w porządku. Ale po po-
wrocie do domu zajrzała na podane przez koleżankę strony internetowe 
i zaczęła wczytywać się w informacje tam zawarte, a w jej głowie poja-
wiało się coraz więcej wątpliwości. Czy w tym wszystkim nie ma jednak 
ziarna prawdy? Może nie warto tak bezwolnie poddawać się narzuca-
nym przez państwo obowiązkom? Tym razem dziecko zostało zaszcze-
pione, ale kolejne spotkania z koleżanką, a później z jej znajomymi (któ-
rzy, jak się okazało, byli członkami ruchu antyszczepionkowego), kolejne 
„fakty”, kolejne przykłady cierpień i wreszcie udział w antyszczepionko-
wej manifestacji doprowadziły do tego, że po otrzymaniu następnego 
zawiadomienia o zbliżającym się szczepieniu pomyślała: „Nie, tym razem 
na pewno nie dam im skrzywdzić mojego dziecka”. 

To oczywiście krótka, uproszczona historia, stanowiąca przykład 
tego, jak mogło dojść do zmiany postawy wobec szczepień. W życiu 
takie proste historie zapewne też mają miejsce, częściej jednak sytu-
acje są mniej czytelne i  spektakularne. Bodźce wpływające na nasze 
postawy często oddziaływają niepostrzeżenie – jeśli jest ich wiele, jeśli 
płyną trzema nurtami (fakty, emocje, zachowania) przez wystarczają-
co długi okres, rzucone ziarno nowej postawy ma szansę zakiełkować. 
Warto wspomnieć, że jeśli czyjaś postawa wobec jakiegoś zjawiska jest 
silna i wyrazista (takie oparte są zazwyczaj na racjonalnych przesłan-
kach), zmiany nie zachodzą tak łatwo. Jeśli jednak nasze postawy są 
niedojrzałe, słabe (często oparte głównie o przesłanki emocjonalne lub 
obserwacje innych) lub nie zostały jeszcze wytworzone – bo np. do tej 
pory dana osoba nigdy nie zastanawiała się nad problemem sensow-
ności szczepień, zmasowany (trzykanałowy) atak może być skuteczny. 

Kształtuj świadomość społeczną
Co wobec tego robić, aby naszego życia nie zdominowały opinie i posta-
wy oparte na argumentach wyrwanych z kontekstu lub wręcz będących 
kłamstwami czy wywołujących współczucie i strach, łzawych przykładach? 

Odpowiedź brzmi: nie puszczać ich mimo uszu, reagować na nie, 
próbować je zmieniać, kształtować świadomość społeczną. Ale trzeba 
robić to umiejętnie i pamiętać, że stosowane techniki perswazyjne nie 
zawsze są w stanie przekonać kogoś do naszej opinii. Niekiedy przyno-
szą skutek odwrotny do zamierzonego – utwierdzają rozmówcę, że na-
leży trwać przy swoim stanowisku. To zjawisko naturalne – reaktancja, 
czyli dążenie w  kierunku przeciwnym niż narzucany, pojawiające się 
zawsze, gdy na odbiorcę komunikatu perswazyjnego wywierana jest 
zbyt intensywna presja. Nie naciskajmy zatem zbyt mocno.

Do dyspozycji mamy dwa rodzaje argumentów – racjonalne (fak-
ty, liczby, statystyki, procedury itp.) oraz emocjonalne (nacechowane 
emocjonalnie określenia, opisy sytuacji generujących emocje). Najbar-
dziej pożądaną w perswazji jest mieszanka argumentacji racjonalno-
-emocjonalnej – taką postać ma tzw. język korzyści zawierający opis 
faktów (cech) wraz z ich przełożeniem na życie naszego rozmówcy. 

Ważna jest także odpowiedź na pytanie: czy przekonując kogoś do 
czegoś, lepiej jest przytaczać wyłącznie takie argumenty, które stanowią 
dowód słuszności naszej propozycji/stanowiska, czy też do beczki mio-
du trzeba dodać łyżkę dziegciu, np. informując o objawach ubocznych 
czy innych niedogodnościach/ryzykach związanych z leczeniem – wów-
czas będzie to komunikat dwustronny. Okazuje się, że odpowiedź nie 
jest prosta. Gdy druga strona jest już częściowo przekonana do naszych 
argumentów, to należy prezentować argumenty wyłącznie je wzmac-
niające (przekaz jednostronny), natomiast gdy rozmówca jest przeciwny 
naszym propozycjom, należy prezentować zarówno pozytywne strony 
naszego stanowiska, jak i słabsze punkty (przekaz dwustronny). Istotne 
jest także dopasowanie argumentacji do danej osoby (do jej wartości) 
– im bardziej się do nich odwołamy, tym większa szansa na skuteczne 
oddziaływanie. Ważne jest również to, że argumentacja emocjonalna 
łatwiej trafia do osób starszych lub słabiej wykształconych. Warto tak-
że pamiętać o tym, że poza argumentacją liczą się również tzw. kwestie 
miękkie – relacje, którym służy okazywanie zrozumienia, szacunku i brak 
negatywnej oceny osoby prezentującej inny punkt widzenia.

Aby nasz rozmówca zapamiętał kluczowe kwestie, wykorzystujmy 
zjawisko lepszego zapamiętywania argumentów, które zostały zapre-
zentowane na początku rozmowy (efekt pierwszeństwa) i  na końcu 
(efekt świeżości). Pożądane jest zatem, aby powtarzać kluczowe kwe-
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– Antoś powinien być zaszczepiony do końca tego miesiąca. Myślę, 
że warto mieć świadomość, że w przypadku braku szczepienia bie-
rze pani na siebie całkowitą odpowiedzialność za zdrowie dziecka, 
a także kontaktujących się z nim rówieśników.
M: No dobrze. Będziemy w przyszłym tygodniu.
L: To dobra, rozsądna decyzja. Zatem wpisuję dziecko na wtorek.
M: Tak. Dziękuję. Do widzenia.
L: Do widzenia. 

To także nieco „wygładzony” przykład. Nie zawsze będzie tak ła-
two. Zapamiętajmy jednak zasady, którymi kierował się lekarz. 
Jeśli chcemy kogoś do czegoś przekonać:
•	opisujmy sytuację tak, aby stała się w  pełni zrozumiała dla 

drugiej strony i uzasadniała zgłaszane oczekiwanie;
•	przedstawiajmy propozycję krótko i konkretnie, uzasadniając 

ją racjonalno-emocjonalnymi argumentami;
•	koniecznie dowiedzmy się, jaka jest decyzja rozmówcy w od-

niesieniu do naszych oczekiwań;

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego roku, 
pomimo trwającej pandemii

życzą
dr n. med. Paweł Wróblewski – prezes Dolnośląskiej Rady 

Lekarskiej oraz członkowie DRL, Komisja Stomatologiczna DRL  
i zespół redakcyjny „Medium”.

•	 jeśli pojawi się odmowa – rozpoznajmy, jakie są jej przyczyny;
•	dbajmy o dobry, partnerski klimat rozmowy (okazujmy zrozumienie, 

szacunek, nie oceniajmy stanowiska i osoby, nie ignorujmy przyta-
czanych powodów, nie obrażajmy drugiej strony);

•	bądźmy wytrwali ( jeśli jest to konieczne, powtarzajmy swoje  
oczekiwanie);

•	po uzyskaniu zgody ustalmy konkretny plan działania;
•	nie wywierajmy presji (zbyt silna wzbudza opór, postawę obronną, 

a nawet agresję);
•	nie rezygnujmy z przekonywania – jeśli nie udało się za pierwszym 

razem, podejmujmy kolejne próby.

Przed nami niespotykana do tej pory liczba szczepień – a więc prawdo-
podobnie także dziesiątki rozmów z niedowiarkami. Nie odpuszczajmy 
im, bo to nasza wspólna sprawa. Potraktujmy rozmowy jako kolejne 
trudne zadanie do wykonania. Niech będzie to nasza cegiełka – nasz 
udział w przezwyciężaniu pandemii. 

Źr
ód

ło
 g

ra
fik

i: 
w

w
w

. p
ix

ab
ay

.c
om

/p
ho

to
s/

gr
ee

tin
g-

ca
rd

-1
87

94
90

/g
er

al
t

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z KĄCIKA PSYCHOPRAKTYKA



25 M EDIUM grudzień 2020-styczeń 2021

WYWIAD „MEDIUM”

Źródło grafiki: www.pixabay.photos.girl-863686/Foundry

Rozmawia Maciej Sas

Jako społeczeństwo jesteśmy przewlekle zmęczeni, a wytchnienia nie widać. Myślę 
więc, że będzie to miało istotny wpływ na pojawiające się dekompensacje psychicz-
ne u osób szczególnie wrażliwych, ale także u tych, którzy do tej pory „radzili sobie” 
– mówi Dorota Szcześniak, psycholog i psychoterapeuta z Katedry i Kliniki Psychiatrii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, profesor badawczo-dydaktyczny tej uczelni 
w rozmowie z Maciejem Sasem. »

Depresja 
opanowuje nas powoli, 
ale bezlitośnie

Coraz częściej obserwujemy 
zjawisko tzw. wyuczonej 
bezradności. Jest to zjawisko 
opisane przez Martina 
Seligmana. Oznacza stan, 
w którym człowiek oczekuje 
negatywnych zdarzeń i ma 
poczucie, że nie ma sposobu, 
by im zapobiec.
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Maciej Sas: „Druga fala epidemii będzie bombą z opóźnio-
nym zapłonem dla naszego zdrowia psychicznego” – latem 
takie zdanie pojawiało się w  wielu wypowiedziach. Mamy 
drugą falę, więc już wiadomo, czy wybuch nastąpił, czy cze-
kamy na eksplozję? I jak się to objawia? 
Dr Dorota Szcześniak, prof. badawczo-dydaktyczny UMW: 
Zastanawiam się, czy eksplozja to właściwe określenie. Sugeru-
je ona jednak gwałtowność przebiegu ewentualnych objawów. 
A wydaje się, że sytuacja „pandemiczna”, która na nas oddziałuje, 
działa po cichu, nieustannie, pomiędzy codziennymi obowiąz-
kami, w życiu każdego człowieka. Razem z zespołem doktoran-
tów pod kierownictwem Pani Profesor Joanny Rymaszewskiej 
z Katedry Psychiatrii UMW przeprowadzaliśmy badania podczas 
pierwszej fali SARS-CoV-2. W grupie badanej, która obejmowała 
wtedy ponad 2000 osób z całej Polski, ponad 53% spełniało kry-
teria rozpoznania istotnych objawów psychopatologicznych, 
wskazujących na występowanie zaburzeń, które powinny być 
konsultowane z lekarzem psychiatrą.

Jednym z  głównych objawów w  tamtym czasie był lęk: lęk 
przez zachorowaniem, lęk przed nieznanym, lęk przez utratą 
bliskich. Często lęk przybierał też postać zaburzeń snu lub in-
nych objawów psychosomatycznych. Przewlekłość sytuacji 
zmusiła nas do uruchomienia procesów adaptacyjnych. Tutaj 
każdy korzystał ze swoich własnych zasobów, zarówno tych in-
dywidualnych, wynikających ze struktury osobowości, jak i tych 
społecznych, relacyjnych. 

W  społeczeństwie, poza lękiem, widoczne były mobilizacja 
oraz poczucie tzw. spójności społecznej, co osobom o względ-
nie dojrzałej strukturze osobowości dawało siłę do działania 
w  sytuacji kryzysu. Jednak po czasie tej mobilizacji i  pewnej 
adaptacji, w momencie, kiedy nie widać istotnych zmian w za-
kresie walki z pandemią, w czasie kolejnych restrykcji, ponow-
nej izolacji społecznej nadchodzi typowa reakcja depresyjna, 
już niekoniecznie lękowa. Jest ona widoczna pod postacią ob-
niżonego nastroju, braku energii, przewlekłego zmęczenia czy 
zmniejszenia zdolności do odczuwania przyjemności. Wyraża 
się u  wielu osób biernością, a  przede wszystkim poczuciem 
bezradności wobec tego, co się dzieje. Cierpimy na uwspólnio-
ne poczucie braku kontroli oraz poczucie bezsilności w świecie, 
w którym poczucie kontroli było szczególnie cenne. 

M.S.: Jesień i zima co roku przyczyniają się do liczniejszych 
kłopotów związanych z  obniżeniem nastroju i  depresją. 
Podejrzewam, że najbliższe miesiące mogą się okazać jesz-
cze trudniejsze za sprawą trwającej epidemii, która – jak 
wynika z  licznych wypowiedzi psychiatrów i  psychologów 
– wzmaga nasz lęk na różne sposoby. Obawy o bezpieczeń-
stwo zdrowotne i ekonomiczne, a przede wszystkim samot-
ność w czasie świąt wywołana obostrzeniami nie mogą chy-

ba pozostać bez wpływu na zdrowie psychiczne…
D.Sz.: Tak, trudno jest nie brać pod uwagę rzeczywistości, w któ-
rej żyjemy, a  która uderza w  takie fundamentalne kwestie jak 
poczucie bezpieczeństwa. Wydaje się, że o ile latem indywidu-
alnie uruchamialiśmy różne mechanizmy obronne, dzięki któ-
rym można było „zapomnieć” o pandemii, odpocząć na chwilę, 
o tyle aktualnie skala problemu jest tak duża, że racjonalizacja, 
tłumienie czy humor często nie są wystarczające. Dodatkowo 
dochodzi ponowna izolacja społeczna, która uderza w  nasze 
poczucie zdrowia społecznego – koncepcji istotnej z punktu wi-
dzenia rozwijających się chorób, nie tylko psychicznych. Nasze 
pierwsze badania podkreślają, że aż 80% badanych osób od-
czuwa samotność ze względu na izolację.  Jako społeczeństwo 
jesteśmy przewlekle zmęczeni, a wytchnienia nie widać. Myślę 
więc, że tak, będzie to miało istotny wpływ na pojawiające się 
dekompensacje psychiczne u osób szczególnie wrażliwych, ale 
także u tych, którzy do tej pory „radzili sobie”.

M.S.: Czy w czasie trwającej epidemii coś szczególnie zwró-
ciło Pani uwagę, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i zacho-
wania pacjentów zgłaszających się po pomoc?
D.Sz.: To, co się aktualnie uwidacznia w  wypowiedziach na-
szych pacjentów, to brak wpływu na przebieg zdarzeń oraz wy-
nikający z tego obniżony nastrój, bezradność czy brak nadziei. 
Podczas pierwszej fali pandemii mogliśmy mieć wyobrażenie, 
że społeczne ograniczenia oraz podjęte przez nas decyzje będą 
miały znaczenie. Aktualnie myślenie depresyjne pacjentów 
sprowadza się do tego, że jesteśmy całkowicie bezradni wobec 
wirusa. Coraz częściej obserwujemy zjawisko tzw. wyuczonej 
bezradności. Jest to zjawisko opisane przez Martina Seligmana. 
Oznacza stan, w którym człowiek oczekuje negatywnych zda-
rzeń i ma poczucie, że nie ma sposobu, by im zapobiec.

M.S.: Jedną z  grup szczególnie narażonych na zmaganie 
się z  depresją i  pogorszeniem samopoczucia są pracow-
nicy ochrony zdrowia, szczególnie ci, którzy pracują na 
oddziałach zakaźnych i  lekarze rodzinni. Ci ostatni, nie 
dość, że żyją w  stresie związanym z  obawą o  zakażenie, 
to w  ostatnich miesiącach runęła na nich fala hejtu, że 
za mało się starają. Zresztą badaniem zdrowia m.in. tych 
grup zajmowali się Państwo w ramach projektów realizo-
wanych w  Klinice Psychiatrii. Przeciągająca się epidemia 
bardzo nasila te stany?
D.Sz.: Faktycznie, obciążenie tej grupy osób jest szczegól-
nie istotne. Wyniki badań, które uzyskaliśmy, podkreślają, że 
pracownicy ochrony zdrowia częściej zgłaszali istotne obja-
wy psychopatologiczne w  porównaniu z  grupą pracowników 
z innych sektorów. Najczęściej był to lęk, bezsenność i objawy 
somatyczne. Częstsze występowanie objawów somatycznych 
w sytuacjach stresowych, takich jak praca w warunkach epide-
mii, można uznać za reakcję fizjologiczną wywołaną zwiększo-
ną aktywnością układu nerwowego. Jednak wiadomym jest, 
że przedłużająca się reakcja fizjologiczna związana ze stresem 
może prowadzić do jeszcze bardziej dotkliwych objawów. Ana-
lizując wyniki badań, zastanawialiśmy się także nad takim rozu-
mieniem tej sytuacji, że przedłużające się napięcie emocjonalne 
konwertowane jest w somę, ujawniając objawy widoczne w cie-
le, które są dla pracowników ochrony zdrowia nieświadomie 
„łatwiejsze” do zaakceptowania w porównaniu z objawami de-
presji, które mogą prowadzić do dysfunkcji zawodowych. Takie 
rozumienie jest zbieżne z  obserwacjami klinicznymi. Podczas 
pierwszej fali pandemii tylko nieliczni decydowali się na skorzy-
stanie z  pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej. Jednak  

Podczas pierwszej fali pandemii tylko nie-
liczni decydowali się na skorzystanie z po-
mocy psychologicznej czy psychiatrycznej. 
Jednak aktualnie otrzymujemy informacje, 
że potrzeba taka może być większa. Dlate-
go uruchomiliśmy po raz kolejny możliwość 
szybkiego wsparcia.
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aktualnie otrzymujemy informacje, że potrzeba taka może być 
większa. Dlatego uruchomiliśmy po raz kolejny możliwość szyb-
kiego wsparcia. 

M.S.: Jakie w ogóle są objawy depresji w tym czasie – róż-
nią się czymś o tego, co obserwowała Pani wcześniej? Na co 
powinien zwrócić uwagę np. lekarz rodzinny w czasie roz-
mowy z pacjentem? Na podstawie jakich objawów zasuge-
rować kontakt ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem 
psychicznym?
D.Sz.: Wydaje się, że pewnego rodzaju uważność jest aktualnie 
podstawą. Tak jak mówiłam wcześniej, uczucie zmęczenia, ob-
niżony nastrój, bezradność może wkradać się powoli. Z jednej 
strony możemy wszystkie te reakcje postrzegać jako pewien ro-
dzaj adekwatnej reakcji na przewlekłą sytuację stresową, z dru-
giej zaś powinniśmy być szczególnie uważni wobec destrukcyj-
ności tych reakcji. Mam wrażenie, że to właśnie jest nieco inne. 
Przed pandemią można było stosunkowo łatwo ocenić, gdzie 
się kończy adekwatna reakcja emocjonalna u pacjentki, a kie-
dy zaczyna depresyjne zaburzenie myślenia. Tutaj sytuacja nie 
jest czarno-biała. Wydaje się, że nie ma jakiegoś jednego sche-
matu, który może posłużyć lekarzom do oceny. Najważniejsza 
jest perspektywa pacjenta. Kiedy dany człowiek ma poczucie 
subiektywnego przeciążenia, kiedy pojawiają się stany emo-
cjonalne, których nie znamy lub objawy, które nas niepokoją. 
Nawet wtedy, gdy nie wpisują się w żadne z kryteriów. Każda 
z  tych sytuacji powinna być skonsultowana ze specjalistą. Po-
nadto warto zwrócić uwagę na osoby, które są poddane izolacji 
lub kwarantannie. Tutaj ponownie posłużę się wynikami na-
szych badań. Osoby te istotnie częściej ujawniały objawy psy-
chopatologiczne, głównie pod postacią objawów psychosoma-
tycznych, bezsenności, poczucia niepokoju oraz pobudzenia. 

M.S.: Podobno więcej osób niż zwykle sięga intensywnie 
po rozmaite używki jako „antidotum” na stany depresyjne 
w czasie epidemii…
D.Sz.: Trudno mi się odnieść do tej obserwacji, ponieważ w pra-
cy klinicznej ja osobiście nie obserwuję tego zjawiska. Jednak 
zgodnie z  wynikami naszych badań prawie 22% badanych 
z  grupy ponad 2000 osób z  całej Polski potwierdza, że w  wy-
niku pandemii częściej niż zwykle sięga po alkohol i papierosy, 
a 13% osób badanych w wyniku pandemii rozpoczęło zażywa-
nie środków uspokajających.

M.S.: Ucieczka do lasu, rozbudzona moda na prowadze-
nie ogródków przydomowych – to jedne z pozytywnych 
„skutków ubocznych” koronawirusowego stresu. Można 
to nazwać swoistą naturoterapią? I czy to skuteczny spo-
sób, czy jednak potrzebne są leki i  (teraz chyba trudno 
dostępna) terapia?
D.Sz.: Każdy sposób radzenia sobie, który jest skuteczny dla 
danego człowieka w  danej sytuacji, wart jest uwagi. Ważne 
jedynie, aby miał on charakter adaptacyjny, nie destrukcyjny. 
Niektórzy moi pacjenci podkreślają, że już mała zmiana otocze-
nia daje im chwilowy upragniony odpoczynek. Zaczynamy do-
ceniać drobne rzeczy. I dopóki mamy takie możliwości, należy 
z nich korzystać. Wydaje się, że nie ma tutaj jednej słusznej od-
powiedzi na tak zadane pytanie. Pacjenci wymagający wsparcia 
specjalistycznego nie wychodzą z  pułapki myślenia depresyj-
nego, poczucia bezradności oraz beznadziei. Przestają być ak-
tywni. Przestają korzystać ze swoich dotychczas stosowanych 
strategii radzenia sobie. 

M.S.: Pani profesor Joanna Rymaszewska, z  którą rozma-
wiałem niedawno, sugerowała, że dolegliwe efekty epide-
mii związane ze zdrowiem psychicznym zaczną się pojawiać 
nawet wtedy, gdy ta zacznie już ustępować i mogą dawać 
się nam we znaki nawet przez kilka lat. Czy już widać skutki 
notorycznego, trwającego od wielu miesięcy stresu?
D.Sz.: Myślę, że jeszcze chwilę poczekamy na stan, w  którym 
pandemia będzie ustępowała. Wtedy będziemy mogli odpo-
wiedzieć na to pytanie. Aktualnie prowadzimy badania podczas 
drugiej fali. Zobaczymy, jakie będą wyniki.

M.S.: Czy są jakieś uniwersalne sposoby na złagodzenie stre-
su i chronienie się przed depresją w tym trudnym czasie?
D.Sz.: To trochę jest pytanie o receptę. Niestety, nie znam na nie 
odpowiedzi. Jestem psychologiem i  psychoterapeutą. U  nas, 
trochę jak w  starych kawałach, odpowiedź „to zależy” zwykle 
się sprawdza. Tutaj zależy od dotychczas stosowanych strategii 
radzenia sobie, od struktury osobowości, od aktualnej sytuacji 
życiowej, wsparcia społecznego, możliwości i ograniczeń danej 
osoby, od wcześniejszej historii psychiatrycznej. To w  kontek-
ście rozwoju depresji. 

A  przekierowując rozmowę na nieco mniej depresyjny 
charakter, warto powiedzieć, że w  kontekście krótkotrwałej 
poprawy samopoczucia zawsze mamy do dyspozycji jeden 
z  najbardziej popularnych mechanizmów obronnych, jakim 
jest humor. Powszechność „memów” w  czasie pandemii nie 
pozostaje bez znaczenia. 

(…) warto powiedzieć, że w kontekście krót-
kotrwałej poprawy samopoczucia zawsze 
mamy do dyspozycji jeden z najbardziej po-
pularnych mechanizmów obronnych, jakim 
jest humor. Powszechność „memów” w cza-
sie pandemii nie pozostaje bez znaczenia.
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E-PAPIEROSY A COVID-19

Tekst Aleksandra Szołtys

Stare problemy w nowej odsłonie,  
czyli e-papierosy
Wpływ konwencjonalnych papierosów na zdrowie człowieka został 
dokładnie zbadany i opisany. W międzyczasie na rynku przemysłu 
tytoniowego pojawiła się ich alternatywa. E-papierosy oraz urzą-
dzenia podgrzewające tytoń wypierają tradycyjne papierosy, jed-
nak odsetek osób uzależnionych od nikotyny nie maleje – według 
danych e-Smoking Institute aż 1,7 mln Polaków sięga po e-papiero-
sy, co plasuje Polskę w europejskiej czołówce.
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Za najważniejszy powód skłaniający konsumentów do sięgnięcia po e-papierosy, a jednocześnie główną 
zaletę tego typu urządzeń, w odróżnieniu od papierosów konwencjonalnych, konsumenci uznają brak 
rakotwórczych substancji smolistych i toksycznych we wdychanym aerozolu. Ponadto, użytkownicy e-

-papierosów zwracają uwagę na względy ekonomiczne, a  także aspekt behawioralny, dotyczący możliwości 
zaciągnięcia się, czy trzymania papierosa w ręce. Zachęcające, zwłaszcza dla młodzieży, są również zróżnicowa-
ne smaki liquidów. Badania przeprowadzane w 2019 r. przez CBOS wykazały, że od 2011 r. liczba nastolatków 
korzystających z  elektronicznych papierosów wzrosła sześciokrotnie. Osoby młode, sięgając po e-papierosa, 
najczęściej nie są uzależnione od nikotyny, jednak jej wysokie stężenie w elektronicznych urządzeniach może 
powodować bardzo szybki i niekontrolowany rozwój uzależnienia. Wapowanie może okazać się dla nastolatków 
pierwszym krokiem na drodze do uzależnienia od tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Budowa i działanie
Ostatnia dekada dla palaczy okazała się obfita w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Powstało wiele ty-
pów elektronicznych papierosów, różniących się rozmiarem, kształtem lub rodzajem zasilania, jednak wszystkie 
działają na podobnych zasadach. E-papieros zbudowany jest z  systemu zasilającego oraz systemu generują-
cego aerozol. W wyniku zaciągnięcia się powstaje podciśnienie, które uruchamia element grzewczy. Roztwór 
nikotyny (tzw. liquid, w skład którego wchodzą glikol propylenowy i gliceryna roślinna) podgrzewany jest do 
temperatury 100-180°C i jako aerozol inhalowany. Alternatywą dla e-papierosów są zyskujące na popularności 
systemy podgrzewania tytoniu tzw. Heat-not-Burn. W odróżnieniu od wapowania spaleniu ulegają specjalne 
wkłady z tytoniem, a nie liquid. Istnieje również grupa produktów czerpiąca z technologii dwóch wspomnianych 
systemów – są to tzw. hybrydy. W ich przypadku płyn z nikotyną podczas inhalacji przenika przez dodatkowy 
wkład tytoniowy. Należy przypuszczać, że rynek zamienników klasycznych papierosów będzie się dynamicznie 
rozwijał i niebawem poznamy nowe generacje papierosów elektronicznych.

Niegroźna mgiełka?
Uważa się, że e-papierosy, ze względu na niezachodzące w nich procesy spalania, są bezpieczną alternatywą 
dla tradycyjnych papierosów. Podobne opinie głoszą producenci e-papierosów, wskazując na użyte w składzie 
liquidu glikol propylenowy i  glicerynę, powszechne w  przemyśle spożywczym i  farmaceutycznym. Podczas 
ogrzewania liquidu zachodzą reakcje chemiczne i tak na przykład w wyniku ogrzewania nietoksycznej gliceryny 
powstaje toksyczna akroleina.

W dymie tytoniowym może znajdować się ponad 5000 substancji chemicznych; liczba i stężenie substancji 
obecnych w inhalowanym aerozolu z papierosa elektronicznego jest znacznie niższa, jednak wartość ta można 
wzrosnąć np. poprzez samodzielne zwiększenie napięcia części zasilającej urządzenia. Z kolei stężenie zawar-
tej w liquidzie nikotyny, jak wynika z badań, znacząco różni się od wartości deklarowanej przez producentów  
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– w  niektórych badaniach rozbieżności między stanem faktycznym 
a informacją podaną na opakowaniu wynosiły 100%. Jest to istotna 
kwestia, gdyż niekontrolowane dawki nikotyny prowadzić mogą do 
zatruć, a w skrajnych przypadkach nawet do zgonów użytkowników 
e-papierosów. Do pozostałych składników liquidu należą substancje 
odpowiedzialne za smak i  zapachu aerozolu. Wykazano wśród nich 
obecność drażniącego drogi oddechowe benzaldehydu. Największe 
stężenie tego związku chemicznego wykryto w liquidach o smaku wi-
śniowym. Mimo że jest on bezpieczny dla skóry, podawany w formie 
aerozolu może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

I Quit Ordinary Smoking – czy aby na pewno?
Z wyników badań opublikowanych w 2018 roku w ERJ Open Rese-
arch wynika, że korzystanie z papierosów elektronicznych wiąże się 
z  niepożądanymi skutkami dla komórek płuc. Badanie polegało na 
ekspozycji ludzkich komórek nabłonka płuc oraz mięśni gładkich 
dróg oddechowych na trzy źródła nikotyny: papierosy tradycyjne,  
e-papierosy oraz urządzenia z systemem podgrzewającym tytoń. Wy-
kazano, że wszystkie trzy źródła praktycznie w takim samym stopniu 
oddziałują na żywotność komórek i  wywołują stan zapalny. Uszko-
dzenie nabłonka i mięśni gładkich w płucach prowadzi do rozwoju 
śmiertelnych chorób takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc 
czy nowotwór. Działania marketingowe wiodących producentów 
elektronicznych systemów dozujących nikotynę promują e-papiero-
sy jako bezpieczny substytut tradycyjnych papierosów, co jest wizją 
bardzo kuszącą dla palaczy, jednak niezależne badania dowodzą, 
że tego typu urządzenia uwalniają toksyczne i  kancerogenne sub-
stancje. Badania przeprowadzone pod kierownictwem dr Sharon 
A.  McGrath-Morrow z  University of Alabama wskazują, że wyziewy 
z systemów podgrzewania tytoniu zawierają te same szkodliwe sub-
stancje co dym z papierosów konwencjonalnych – wielopierścieniowe  
węglowodory aromatyczne i tlenek węgla.

EVALI, czyli nie tylko nikotyna...
E-papieros to urządzenie, które coraz częściej wykorzystywane jest 
do zażywania substancji psychoaktywnych. Glikol i gliceryna, zawar-
te w płynnych cartridgach, rozpuszczają substancje oddziałujące na 
ośrodkowy układ nerwowy m.in. kanabidiol (CBD), tetrahydrokan-
nabinol (THC), olej z haszyszu butanowego. Inhalowane substancje, 
często pochodzące z  nielegalnego źródła lub otwartego obiegu, 
komponowane są samodzielnie i mogą prowadzić do powstawania 
nowych substancji, których konsekwencje zdrowotne są niemożliwe 
do przewidzenia. W związku z rosnącą liczbą osób z ciężkim przebie-
giem choroby układu oddechowego wywołanej paleniem e-papie-
rosów amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) 
ogłosiło w 2019 roku nową jednostkę chorobową – EVALI (E-cigarette 
or Vaping product use-Associated Lung Injury). Do jej najczęstszych 
konsekwencji należy włókniejące zapalenie płuc, lipoidalne zapale-
nie płuc, wielokomórkowe śródmiąższowe zapalenie płuc. – W USA 
w 2019 roku opisano ponad 2 000 przypadków, w tym kilkadziesiąt 
zgonów spowodowanych tym schorzeniem. W Polsce dwa pierwsze 
zgony w  przebiegu uszkodzenia płuc po stosowaniu e-papierosów 
opisali w 2017 r. Rojkiewicz M. i wsp. Przyczyną ostrego uszkodzenia 
płuc jest miejscowy odczyn zapalny wywołany przez glikol i  roślin-
ny glicerol, jak i szkodliwe, toksyczne związki karbonylowe powstałe 
w wysokiej temperaturze. EVALI może mieć także podostry przebieg 
lub cechy włókniejącego zapalenia płuc. Zmiany te przebiegają dyna-
micznie – mówi prof. Renata Jankowska, konsultant wojewódzki ds. 
chorób płuc dla województwa dolnośląskiego.

Z danych opublikowanych przez CDC wynika, że wśród 2668 pa-
cjentów hospitalizowanych ze względu na EVALI aż 52% stanowiły 
osoby od 13 do 24 roku życia. Widać wyraźnie, że problem doty-
czy głównie osób młodych, podatnych na wpływy otoczenia, nie-
świadomych zawartych w  liquidach konserwantów, pestycydów 
czy toksyn, a także podejmujących próbę eksperymentowania ze 
składem liqudiów.

Bierne e-palenie
Dotychczas liczba ofiar biernego palenia na świecie wynosiła 600 tys. 
zgonów rocznie. W związku z ograniczeniem palenia papierosów tra-
dycyjnych na rzecz urządzeń elektronicznych wydawać by się mogło, 

że problem biernego palenia został znacząco ograniczony, bowiem 
pomiędzy pojedynczymi zaciągnięciami nie powstaje żaden dodat-
kowy strumień. Przeprowadzone badania wykazały, że w skład wydy-
chanego z  e-papierosa aerozolu wchodzi 6 substancji: 2-butanon, 
kwas octowy, aceton, izopren, formaldehyd oraz aldehyd octowy. 
Dla porównania w  dymie wydychanym przez palacza papierosów 
konwencjonalnych wyodrębniono 20 różnych związków. Z  kolei 
stężenie nikotyny w aerozolu e-papierosów było 10-krotnie mniej-
sze niż w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Papierosy 
elektroniczne nadal, choć w mniejszym stopniu, pozostają zagroże-
niem dla osób przebywających w  towarzystwie e-palaczy, zwłasz-
cza w niewentylowanych, zamkniętych pomieszczaniach (użytkow-
nicy elektronicznych systemów dozujących nikotynę bardzo często 
palą w mieszkaniach).

Elektroniczne papierosy a COVID-19
Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, związek między paleniem 
e-papierosów a  COVID-19 nie został w  pełni zbadany. Wytwarzany 
przez elektroniczne urządzenia aerozol nie tylko wzmaga stan zapal-
ny i szkodzi komórkom płuc, co zmniejsza zdolność reakcji organizmu 
na infekcje, ale również może zawierać cząsteczki wirusa. Także fizycz-
na czynność palenia – częste dotykanie nosa i ust – może przyczyniać 
się do transmisji wirusa. Badania opublikowane w sierpniu w Journal 
of Adolescent Health wykazały, że SARS-CoV-2 wśród użytkowników 
elektronicznych papierosów wystąpił pięciokrotnie częściej niż wy-
nosi średnia społeczeństwa.

Inne badania przeprowadzone przez zespół, którym kierował pro-
fesor neurobiologii Jean-Pierre Changeux wykazały, że osoby regu-
larnie palące papierosy mają o około 80% mniejsze ryzyko zachoro-
wania na COVID-19. Według naukowców białko receptorowe ACE2, 
do którego przyłącza się nikotyna, uniemożliwia wnikanie wirusa 
do ludzkich komórek. Zgodnie z powyższym e-papierosy (uważane 
za bezpieczniejszy zamiennik papierosów tradycyjnych oraz tańszy 
odpowiednik plastrów nikotynowych) zaczęto postrzegać jako jed-
ną z metod dawkowania nikotyny. Podkreślić należy, że nawet pre-
wencyjne działania nie usprawiedliwiają korzystania z e-papierosów, 
a  możliwość zastosowania nikotyny w  innej postaci w  walce z  CO-
VID-19 zweryfikują przyszłe badania.

Mniejsze zło
– Obecnie dane naukowe nie polecają e-papierosów jako metody 
pomagającej w rzuceniu palenia papierosów. Także wytyczne doty-
czące postępowania w POChP z 2020 r. (GOLD 2020) zgadzają się, że 
skuteczność i bezpieczeństwo stosowania e-papierosów nie zostało 
wiarygodnie potwierdzone. Mając na uwadze powyższe oraz to, że 
w e-papierosach dodatkowo znajdują się różne inne substancje o nie-
przewidywalnym wpływie na płuca oraz na cały organizm powinno 
się przestrzegać młodych ludzi, aby nie sięgali po e-papierosy. Na-
turalnie pozostałych palaczy tradycyjnych papierosów także mamy 
obowiązek namawiać do rzucenia palenia, gdyż ogólnie wiadomo, 
że palenie papierosów jest przyczyną wielu chorób – podsumowuje 
prof. Renata Jankowska.

E-papierosy stworzone zostały jako alternatywne źródło nikotyny, 
dlatego wielu użytkowników traktuje je jako substytut papierosów 
konwencjonalnych. Dotychczasowa wiedza i stan badań nie pozwalają 
zakwalifikować tego typu urządzeń jako produktów wspomagających 
rzucenie palenia. Walka z  uzależnieniem od nikotyny, mimo szeroko 
zakrojonych akcji społecznych czy rozwiniętej farmakoterapii, wciąż 
pozostaje ogromnym wyzwaniem. Wśród opinii i  argumentów zwo-
lenników lub przeciwników korzystania z  elektronicznych urządzeń 
dozujących nikotynę jedno pozostaje pewne – istnieją osoby, które 
nigdy nie zrezygnują z palenia. Sposobem na ograniczenie u nich ne-
gatywnych skutków palenia i ogólnej redukcji szkód, jeśli nikotynowa 
terapia zastępcza lub inne formy pomocy psychologicznej nie przynio-
sły rezultatów, mogą być elektroniczne papierosy. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że pozostają one niebezpieczne dla organizmu, a najlepszy 
wpływ na zdrowie ma niepalenie (e-)papierosów. 
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św. Łukasza w 2020 roku

24 października 2020 r. grupa lekarzy i pracowników dolnośląskiej służby zdrowia pod przewod-
nictwem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich spotkała się, by uczcić swojego patrona 
– św. Łukasza. Obchodzone od lat łukaszowe święto gromadziło w katedrze na mszy św. wielu 
pracowników służby zdrowia. Następnie w auli PWT odbywały się ciekawe sesje naukowe, zakoń-
czone koncertem i agapą. Były to zawsze miłe chwile spotkań.

W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa i związane z tym 
ogromne obciążenie personelu medycznego, uroczystość miała 

charakter symboliczny. Ograniczyła się do mszy św., w której wzięło udział 
zaledwie kilkanaście osób, w tym prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr. 
n. med. Paweł Wróblewski.

Koncelebrowana msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Marcina Koło-
dzieja, asystenta kościelnego KSLP, z udziałem archidiecezjalnego dusz-
pasterza służby zdrowia i kapelana Szpitala Uniwersyteckiego ks. prałata 
Kazimierza Sroki, sprawowana była w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu. 
On to, witając zebranych w kościele, nawiązał do postaci św. Łukasza, św. 
Jadwigi Śląskiej, patronki wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 
św. Andrzeja Świerada, pierwszego kanonizowanego polskiego święte-
go, uznawanego jednocześnie za pierwszego świętego uzdrowiciela.

Przed mszą św. nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrze-
ja Świerada oraz jego ucznia św. Benedykta przez prezes Oddziału Dol-
nośląskiego KSLP prof. dr hab. Ludwikę Sadowską i wiceprezes dr n. med. 
Grażynę Słopecką-Borejko. Następnie wdowa po ofiarodawcy relikwi, dr 
Krystyna Świderska wraz z córką Marią, w imieniu swojego męża śp. prof. 
dr. hab. Gerwazego Świderskiego – wielkiego czciciela świętego i inicja-
tora oraz sponsora wielu dzieł i pamiątek Jemu poświęconych – złożyła 
ten dar na ręce ks. dr. Marcina Kołodzieja. Piękny relikwiarz ufundowany 
został przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i ks. 
Marcina. Profesor Ludwika Sadowska w krótkich słowach wyraziła nadzie-
ję, że św. Andrzej będzie kolejnym wspierającym patronem i opiekunem 
dolnośląskiej służby zdrowia. Podkreśliła jednocześnie, że Jego relikwie 
złożone czasowo w kościele św. Franciszka, zostaną w odpowiednim cza-
sie umieszczone w kaplicy Szpitala Uniwersyteckiego. Swoje wystąpienie 
zakończyła wezwaniem: „św. Andrzeju Świeradzie, módl się za nami!”. 

Homilię wygłosił ks. dr Marcin Kołodziej. Podkreślił wielką wartość 

i  znaczenie uczestnictwa w  Najświętszej Eucharystii dla chrześcijanina. 
Zwrócił jednocześnie uwagę, że my jako katolicy jesteśmy zbyt mało doj-
rzali w wierze, a Bóg ciągle daje nam szanse rozwoju na różne sposoby. 
Nasze braki w dojrzałości w wierze łatwo przekładają się na liczne pokusy, 
które sieją w życiu zamęt. Istnieje potrzeba zbliżania się do Jezusa, wła-
śnie w częstym przeżywaniu Eucharystii. Pozwoli to lepiej służyć zdrowiu 
i  życiu, zwłaszcza chorego człowieka, by mógł on dojrzeć w  nas miło-
siernego Samarytanina. Ksiądz Marcin nawiązał do postaci św. Andrzeja 
Świerada, który we wszystkim słuchał Boga, pełniąc Jego wolę. Święty 
ma być przykładem dla wszystkich pracowników służby zdrowia, mimo 
niekiedy trudnych sytuacji, pomówień i oszczerstw. Mamy słuchać głosu 
Boga. Nie dawajmy się miotać burzliwym falom otaczającego nas świata. 
Mamy trwać przy Chrystusie, przylgnąć do Niego, nie ustawać w modli-
twie. Święty Andrzej Świerad był pustelnikiem. Miejmy nadzieję, że kapli-
ca Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie ostatecznie znajdować się będą reli-
kwie, stanie się taką właśnie pustelnią, miejscem wyciszenia i modlitwy 
dla utrudzonych lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia oraz 
pacjentów.

W  modlitwie wiernych modliliśmy się za: Kościół katolicki, papieża 
i biskupów świata, za pracowników służby zdrowia, za osoby chore i cier-
piące, za kapelanów w  placówkach medycznych, za osoby stanowiące 
prawo, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia, w intencji oddalenia pandemii, 
za zmarłych oraz za nas samych, byśmy w swoim działaniu mogli zawsze 
dojrzeć w chorym cierpiącego Chrystusa.

Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem relikwiami 
św. Andrzeja Świerada. 

Anna Danuta-Sęk i Grażyna Słopecka-Borejko
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Następne pokolenie przy głazie niepodległości...

Pomnik Niepodległości
11 listopada 2020 r. w samo południe złożono białą i czer-
woną różę na jedynym we Wrocławiu Pomniku Niepodle-
głości – głazie odsłoniętym w pamiętnym 1968 r.

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
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Lancet publikuje badania prowadzone 
przez polskich naukowców
Kardiolodzy z Centrum Chorób Serca Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego we  Wrocła-
wiu oraz Uniwersytetu Medycznego we Wro-
cławiu –  prof. Piotr Ponikowski i  prof. Ewa 
Jankowska – kierowali badaniem AFFIRM-
-AHF z  udziałem 121 ośrodków z  15 krajów 
Europy, Ameryki Południowej oraz Azji. Jego 
wyniki udowodniły, że podawanie dożylnie 
żelaza chorym z  niewydolnością serca po-
prawia ich rokowania i jakość życia.

Od 13 do 17 listopada trwa jeden z  największych świato-
wych kongresów kardiologicznych The Scientifc Sessions 

of American Heart Association 2020. Podczas spotkania ogło-
szono wyniki badania AFFIRM-AHF, które zostały jednocześnie 
opublikowane w jednym z najbardziej prestiżowych magazynów 
medycznych The LANCET. Badanie trwało 4 lata, uczestniczyło 
w  nim 1100 pacjentów, którzy byli hospitalizowani z  powodu 
ostrej niewydolności serca przy współistniejącym niedoborze że-
laza. Przed wypisem ze szpitala uczestnicy mieli losowo podawa-
ną dożylnie karboksymaltozę żelazową lub placebo. Obserwacja 
każdego pacjenta trwała rok.

– Dotychczas intuicyjnie wiązano niedobór żelaza z  niedo-
krwistością, dziś wiemy, że to niedobór żelaza upośledza funk-
cjonowanie mięśnia sercowego i  przemiany energetycznej 
w organizmie – mówi prof. Piotr Ponikowski. – Niedobór żela-
za występuje u  co drugiego pacjenta z  niewydolnym sercem, 
a w grupie chorych przyjętych do szpitala nawet u 80 procent. 
– Przeprowadzone badanie objęło chorych o  wysokim ryzyku 
kolejnych dekompensacji krążenia i zgonów sercowo-naczynio-
wych. Efekt leczenia był fenomenalny – liczba wielokrotnych 
hospitalizacji spadła o  30 proc. w  obserwacji rocznej – mówi 
prof. Ewa Jankowska.

– U 80 proc. chorych wystarczyły dwa dożylne wlewy żela-
za, żeby osiągnąć tak silny efekt terapeutyczny – mówi prof. 
Piotr Ponikowski. – Wykazaliśmy po raz pierwszy, że korygu-
jąc niedobór żelaza modyfikujemy przebieg choroby serco-
wo-naczyniowej. Nie licząc korzyści ekonomicznych, które są 
ogromne, dajemy pacjentom szanse na diametralną poprawę 
jakości ich życia i rokowania.

Wyniki badań spotkały się z ogromnym zainteresowaniem na 
całym świecie i niewątpliwie przełożą się na nowe rekomenda-
cje odnośnie leczenia chorych z niewydolnością serca. Publikacje 
firmowane przez polskich naukowców rzadko trafiają do czaso-
pism o takim prestiżu jak The LANCET, a już sytuacja, by pierwszy 
i ostatni autor pochodził z polskiego ośrodka (w tym przypadku 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) są ewenementem. To 
doskonały przykład na to, że polscy naukowcy potrafią wejść do 
medycznej pierwszej ligi badań naukowych, które realnie zmie-
niają oblicze światowej medycyny. Co ważne, badania w tym ob-
szarze będą we wrocławskim ośrodku kontynuowane. Agencja 
Badań Medycznych przyznała uczelni grant na dalsze badania 
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wpływu dożylnego podawania żelaza w innych choro-
bach sercowo-naczyniowych. 

Biuro Prasowe UMW
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Cesarskie cięcie u ciężarnej 
pacjentki połączonej do ECMO

Ginekolodzy we współpracy z anestezjologami 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. 
Borowskiej we Wrocławiu wykonali bezprece-
densowy zabieg cesarskiego cięcia u ciężarnej ze 
skrajną niewydolnością oddechową, podłączo-
nej do systemu pozaustrojowego utlenowania 
krwi ECMO. Dziś zarówno mama, jak i mała Amel-
ka, czują się dobrze i planują powrót do domu.

Pani Ewelina ze Świebodzic pamięta tylko, że źle się czuła. – 
Gorączkowałam, nie mogłam swobodnie oddychać – wspo-

mina. Myślała, że to przeziębienie, ale test, który wykonano w 
wałbrzyskim szpitalu, wskazał zarażenie wirusem SARS–CoV–2. 
Ponieważ pacjentka była w ciąży, trafiła do I Kliniki Ginekolo-
gii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy 
ul. Chałubińskiego we Wrocławiu, który jest dedykowany po-
łożnicom, chorym na COVID–19. – Nie wiem, co było dalej, nie 
pamiętam, dopiero dociera do mnie, że moja córeczka jest już 
na świecie – mówi.

Stan pacjentki gwałtownie się pogarszał. Musiała być prze-
kazana do specjalistów przy ul. Borowskiej. – Choroba przebie-
gała bardzo ciężko, a badania obrazowe wykazały dynamicznie 
postępujące uszkodzenie płuc. Chora nie była w stanie samo-
dzielnie oddychać, musieliśmy ją podłączyć do respiratora i 
wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej – przyznaje prof. 
Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii wrocławskiego szpitala. 

Położnicy z II Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Borow-
skiej przejęli walkę nie o jedno, a o dwa życia. Pacjentka była 
wówczas w 27/28 tygodniu ciąży. – To w położnictwie bardzo 
trudny czas. Dziecko nie jest jeszcze w pełni rozwinięte, aby bez-
problemowo funkcjonować samodzielnie poza organizmem 
matki – wyjaśnia prof. Mariusz Zimmer, kierownik II Kliniki Gine-
kologii i Położnictwa USK. – Trzeba było ustalić optymalny mo-
ment rozwiązania ciąży w tak skrajnie ciężkim stanie matki. 

Wobec braku skuteczności leczenia respiratorem, podjęto de-
cyzję o podłączeniu pani Eweliny do ECMO, urządzenia do poza-
ustrojowego natleniania krwi, stosowanego w leczeniu zespołu 
ostrej niewydolności oddechowej lub ostrej niewydolności ser-
ca. Dawało to jedyną możliwość uratowania matki, a jednocze-
śnie umożliwiało przedłużenie czasu trwania ciąży, dając dziecku 
większe szanse na przeżycie po urodzeniu. 

Ginekolodzy z Borowskiej, we współpracy z anestezjologami, 
podjęli się wykonania cięcia cesarskiego u pacjentki utrzymy-
wanej przy życiu dzięki ECMO. Przez podłączenie pacjentki do 
ECMO zabieg cięcia cesarskiego należy zaliczyć do unikatowych 
zabiegów w położnictwie – nikt do tej pory nie miał takiego do-
świadczenia. 

– Dziewczynka przyszła na świat w 29. tygodniu ciąży, ważyła 
1440 g i otrzymała 7 punktów w skali Apgar. To całkiem dobre 
parametry, zważywszy, w jak złym stanie była jej mama – infor-
muje prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W miesiąc dziecko przy-
brało na wadze prawie 500 g, a karmione było mlekiem z działa-
jącego przy szpitalu banku. 

Pani Ewelina jeszcze dwa tygodnie po przyjściu córki na świat, 
nie miała świadomości, że została mamą. W trakcie terapii ECMO 
pacjentka przeszła dwie kolejne operacje, spowodowane inten-
sywnym krwawieniem, nietypowym w normalnym przebiegu 
pooperacyjnym. Ostatecznie ECMO udało się bezpiecznie odłą-
czyć po 9 dniach, a w kolejnych pacjentkę odłączono od respi-
ratora. Całkowity czas pobytu na oddziale intensywnej terapii 
przekroczył miesiąc.

– To była bardzo trudna terapia. Leczenie COVID-19 wiąże się 
z podawaniem różnych leków, a doniesienia naukowe na temat 
ich skuteczności rodzą szereg wątpliwości, stosuje się m.in. rem-
desivir, osocze ozdrowieńców, inhibitory receptora interleuki-
ny-6, sterydy, a także leki przeciwkrzepliwe. Dodatkowo nie ma 
lub jest bardzo mało danych na temat możliwości ich stosowa-
nia u ciężarnych z COVID-19 – tłumaczy prof. Waldemar Goździk.

Gdy stan pani Eweliny się poprawił, została przekazana na od-
dział położniczy, gdzie w końcu mogła zobaczyć Amelkę. Wynik 
ostatniego prześwietlenia płuc pacjentki zaskoczył lekarzy. Po 
zmianach, jakie wywołał w nich COVID-19, pozostały niewielkie 
ślady. U dziecka testy na obecność koronawirusa od początku 
były negatywne. Wkrótce obie wyjdą do domu, podobnie jak 
pani Małgorzata i jej córka Zosia. Pani Małgorzata również za-
chorowała na COVID-19 i wymagała leczenia na oddziale inten-
sywnej terapii, na szczęście organizm szybciej poradził sobie z 
zarażeniem. Matka nie wymagała tak zaawansowanych technik 
ratowania życia, jakim jest ECMO. Dziecko urodziło się w 34. ty-
godniu ciąży, także przez typowe cięcie cesarskie w klinice USK 
przy ul. Chałubińskiego. 

Obie dziewczynki przyszły na świat przedwcześnie i dziś mają 
swoje święto. 17 listopada obchodzony jest bowiem Światowy 
Dzień Wcześniaka. W poprzednich latach w Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu organizowano z tej okazji 
spotkania, konsultacje dla rodziców i zabawy dla dzieci.

– W tym roku nie mamy możliwości świętować, ale chcemy, 
aby rodzice i nasze wcześniaki wiedzieli, że o nich pamiętamy, że 
mimo pandemii życie toczy się dalej. Na świat przychodzą nowe 
istnienia, a wśród nich także wcześniaki – mówi dr Małgorzata 
Czyżewska, kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologicznego 
przy ul. Chałubińskiego i wojewódzka konsultant ds. neonato-
logii. Szpitalne korytarze ozdobione zostaną fioletowymi balo-
nikami i symbolizującymi ten dzień papierowymi łańcuchami, 
składającymi się z dziewięciu małych skarpetek i jednej, jeszcze 
mniejszej. – Takiej, jak na wcześniaka, bo przed 37. tygodniem 
ciąży rodzi się na świecie jedno na dziesięcioro dzieci.

Biuro Prasowe USK
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Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Okulistyka  
– Kontrowersje 2020
Tegoroczna Konferencja „Okulistyka – Kontrowersje 2020” odbyła się w dniach 16-17 października 2020 r. 
w  trybie online, ze względu na szczególną sytuację, jaką jest pandemia koronawirusa. Debaty były pro-
wadzone w studio we Wrocławiu. Organizatorami konferencji byli: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu oraz biuro InspireCongress, którego wyjątkowe wieloletnie doświadczenie 
pozwoliło sprawnie przeprowadzić spotkania. Na konferencję zarejestrowało się ponad 1300 uczestników. 
W szczytowym momencie sesje oglądało 930 osób.

Mimo trudnej sytuacji, z jaką przyszło się zmierzyć, tegorocz-
ne „Kontrowersje” odbyły się na wysokim poziomie mery-

torycznym i technicznym, a nowością było rozszerzenie dyskusji 
poza dziedzinę okulistyki. Do debaty zaproszeni zostali doświad-
czeni i renomowani okuliści i kardiolodzy. 

W piątek 16 października, po południu, po powitaniu uczest-
ników przez prof. dr hab. Martę Misiuk-Hojło, odbyła się Debata 
Oksfordzka: Okuliści kontra Kardiolodzy, której marszałkiem zo-
stała dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska. Było to nie-
zwykle konstruktywne spotkanie zespołu kardiologów (dr hab. 
Wiktor Kuliczkowski, dr hab. n. med. Joanna Jaroch, dr hab. To-
masz Roleder) i okulistów (dr n. med. H. Zajac-Pytrus, dr n. med. 
Joanna Adamiec-Mroczek, dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak). 

Omawiany był problem ryzyka wystąpienia krwawienia 
w plamce u pacjentów w przebiegu leczenia okołooperacyjnego. 
Stosowanie po zabiegach u tych chorych intensywnego leczenia 
przeciwzakrzepowego stanowi istotne ryzyko wystąpienia na-
głego zaniewidzenia na skutek krwawienia podsiatkówkowego. 
Kluczowym wnioskiem debaty była propozycja, aby pacjentów 
przed planowanymi zabiegami kardiologicznymi i kardiochirur-
gicznym kierować na badanie okulistyczne, w tym OCT plamki, 
celem oceny ryzyka wystąpienia krwawienia. Wnioskiem skie-
rowanym do kardiologów było stwierdzenie, iż należy rozważyć 
u tych pacjentów ograniczenie stosowania leków przeciwzakrze-
powych do niezbędnego minimum.

Po Debacie Oksfordzkiej odbyła się pierwsza część sesji „Kontro-
wersji”, prowadzona przez prof. dr hab. Martę Misiuk-Hojło, dr n. 
med. Jolantę Oficjalską oraz prof. dr. hab. Marka Prosta. Pierwsze 
wystąpienie dotyczyło właściwości biomechanicznych oka i  ich 
roli w  diagnostyce okulistycznej. Głos zabrali prof. Magdalena 
Asejczyk-Widlicka z Politechniki Wrocławskiej oraz dr n. med. Pa-

trycja Krzyżanowska-Berkowska z wrocławskiej Kliniki Okulistyki. 
W następnym wystąpieniu adwersarze toczyli spór na temat ko-

nieczności badania przestrzennego u kandydatów na kierowców. 
Argumenty „za” przedstawiał dr n. med. Wiktor Stopyra z Krakowa, 
natomiast dr Wojciech Czak z Wrocławia przekonywał, że upośle-
dzenie stereopsji nie przekłada się na zwiększone ryzyko wypad-
ków samochodowych, co potwierdzają liczne badania naukowe. 

Trzecie wystąpienie dotyczyło stosowania konserwantów w le-
kach przeciwjaskrowych, o czym rozmawiali dr hab. Dariusz Do-
browolski z  Sosnowca (argumenty „za”) i  dr Dorota Kaczmarek 
z Wrocławia (argumenty „przeciw”). Docent Dobrowolski podkre-
ślał, że konserwanty w kroplach, nawet przy minimalnym stężeniu, 
nie tylko utrzymują czystość mikrobiologiczną preparatów, ale tak-
że poprawiają wchłanianie leku przez rogówkę. Doktor Kaczmarek 
podkreślała, że przy długotrwałym stosowaniu kropli przeciwja-
skrowych może dochodzić do kumulacji substancji konserwują-
cych i ich szkodliwego wpływu na struktury gałki ocznej.

Ostatnie wystąpienie w tej sesji było dyskusją o tym, czy war-
to operować jednoczasowo zaćmę obuoczną. Głos zabrali: prof. 
dr hab. Zofia Mariak z  Białegostoku (argumenty „za”) oraz prof. 
dr hab. Bartłomiej Kałużny z Bydgoszczy (argumenty „przeciw”). 
Moderatorem został prof. Robert Rejdak z Lublina.

Na zakończenie pierwszego dnia „Kontrowersji” odbył się wie-
czorny blok filmowy, podczas którego można było zobaczyć fil-
my prezentowane wcześniej na Okulistycznym Festiwalu Filmo-
wym Gdynia 2019.

Drugi dzień konferencji (sobota) zaczął się rano kolejnym blo-
kiem filmów z OFF Gdynia 2019. Następnie rozpoczęła się druga 
część „Kontrowersji”, którą prowadzili: dr hab. Radosław Kaczma-
rek oraz dr n. med. Małgorzata Mulak z wrocławskiej kliniki. Tema-
tyka tej sesji było mocno zróżnicowana. »

Prezydium w 1 dniu obrad, od prawej prof. Marek Prost, prof. Marta Misiuk-Hojło i dr n. med.  Jolanta Oficjalska

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
  o

rg
an

iz
at

or
ów



M MEDIUgrudzień 2020-styczeń 2021 34

99. urodziny nestorki 
polskich pediatrów
14 listopada nestorka polskich pediatrów – dr Ewa Bohdanowicz  

– skończyła 99 lat. Od Koła Seniorów DIL we Wrocławiu 
Jubilatka otrzymała wraz z życzeniami naręcze kwiatów. 

Wrocławska lekarka mieszka od ponad 70 lat w historycznej 
willi Profesorstwa Hanny i  Ludwika Hirszfeldów i  jest niejako 
strażniczką tradycji wielkich uczonych. W rodzinnych Wadowi-
cach przyjaźniła się też z Karolem Wojtyłą. Sędziwa dama bez 
wątpienia nie wygląda na swoje lata. Podczas spotkania ze swa-
dą opowiadała o tym, w jakich okolicznościach poznała Profe-
sorstwo Hirszfeldów. A  było to w 1945 roku, gdy przyjechała 
do stolicy Dolnego Śląska z zamiarem studiowania medycyny.

Jeszcze raz życzymy Jubilatce ad multos annos. 

Krzysztof Wronecki
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Dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw. odwiedził dr Ewę Bohdanowicz 
w dniu Jej 99. urodzin willi należącej niegdyś do Profesorstwa Hanny i Ludwi-
ka Hirszfeldów. 

►

Jako pierwszy omawiano temat endoskopowego przeznoso-
wego DCR (EDCR) jako standardu leczenia niedrożności prze-
wodu nosowo-łzowego u dorosłych. Tu głos zabrali: dr n. med. 
Rafał Nowak (argumenty „za”) oraz dr Piotr Jaworski (argumenty 
„przeciw”). Moderatorem został konsultant krajowy w dziedzinie 
okulistyki – prof. dr hab. Marek Rękas z Warszawy.

Następnie odbyła się dyskusja nt. „Czy leczenie laserowe w ja-
skrze może być terapią z wyboru?”, w której „za” przekonywał dr n. 
med. Jaromir Wasyluk z Warszawy, a „przeciw” dr n. med. Małgo-
rzata Mulak z wrocławskiej kliniki. Ostatecznie pani dr Mulak uda-
ło się przekonać do swoich argumentów ponad 50% słuchaczy.

Kolejnym tematem tej sesji było pytanie, czy należy leczyć po-
wierzchnie oka przed zabiegiem usunięcia zaćmy. Argumenty „za” 
przedstawiał dr Andrzej Dmitirew, a „przeciw” dr hab. Michał Nowak.

Na zakończenie tej części konferencji poruszony został temat 
skuteczności iniekcji doszklistkowych w  terapii toksoplazmozy. 
Adwersarzami byli przedstawiciele organizatora – kliniki z Wro-
cławia: dr hab. n. med. Anna Turno-Kręcicka (argumenty „za”) oraz 
dr n. med. Joanna Przeździecka-Dołyk (argumenty „przeciw”).

Ostatnią, trzecią część „Kontrowersji” prowadzili prof. dr hab. 
Marta Misiuk-Hojło oraz dr hab. Radosław Kaczmarek. Dysku-
sje rozpoczęto tematem „Czy usuwać przezroczystą soczewkę 
w  celu korekcji starczowzroczności?”. Za takim rozwiązaniem 
opowiadała się prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek z Katowic, na-
tomiast przeciwko dr n. med. Marek Szaliński.

W  następnej debacie przeciwne zdania na temat stosowania 
Avastinu jako leczenia pierwszego rzutu w AMD i DME prezen-
towali prof. dr hab. Andrzej Grzybowski z Poznania (argumenty 
„za”)  oraz dr hab. Sławomir Teper Katowic (argumenty „przeciw”).

Kolejnym tematem było rozważanie „Czy każdy rodzaj płynu 
w  obrębie siatkówki jest dowodem na aktywność wysiękowej 
postaci AMD?”. Swoim doświadczeniem dzielili się dr n. med. Jo-
anna Adamiec-Mroczek z Wrocławia oraz dr hab. n. med. Anna 
Święch z Lublina.

Ostatnie wystąpienie  dotyczyło problemu skuteczności dia-
termicznej goniopunkcji podczas fakoemulsyfikacji jako me-

tody leczenia jaskry. Do stosowania tej procedury namawiała 
dr Agnieszka Miśkiewicz-Wójcik, natomiast dr hab. Ewa Kosior-
-Jarecka zaznaczała, że brak jest randomizowanych porównaw-
czych badań klinicznych, które potwierdzają skuteczność pro-
ponowanej metody.

Poza wymienionymi sesjami „Kontrowersji” można było jeszcze 
wysłuchać pięciu sesji satelitarnych oraz przesurfować przez se-
sję plakatową (20 plakatów).

Tegoroczne „Kontrowersje” w  cieniu pandemii koronawirusa 
niestety pozbawione zostały możliwości kontaktów towarzy-
skich, umilających każde wydarzenie naukowe. Mimo braku 
spotkań organizatorzy zadbali o  część artystyczną konferencji. 
Wydarzeniem kulturalnym w piątkowy wieczór było spotkanie ze 
znakomitą polską aktorką Kingą Preis, która opowiedziała o swo-
ich wrocławskich korzeniach, tradycjach rodzinnych i drodze do 
aktorskiej sławy.

Na zakończenie obrad wykład pt. „Piękno kobiet w sztuce” za-
prezentował dr Jan Maciej Żelbromski – znany wrocławski histo-
ryk i konserwator dzieł sztuki, który przedstawił kanony piękna 
kobiet w rożnych epokach. Wykład ten wzbudził duże zaintereso-
wanie słuchaczy, śledziło go około 600 osób.

Konferencja „Okulistyka – Kontrowersje 2020” pokazała, że nawet 
tak znaczne trudności i ograniczenia, jakie przyniosła tegoroczna 
rzeczywistość, lokalnie i globalnie, nie są przeszkodą w rozwoju na-
uki, szerzeniu wiedzy i dzieleniu się doświadczeniem. 

Organizatorzy natomiast – lekarze z Kliniki Okulistyki we Wro-
cławiu oraz biuro InspireCongress – stanęli na wysokości zadania 
i zyskali niezwykle cenne doświadczenia na przyszłość.

Dr n. med. Joanna Jakubaszko-Jabłońska
1. Klinika Okulistyki USK we Wrocławiu,
2. Zakład Traumatologii i  Medycyny Ra-

tunkowej Wieku Rozwojowego UM 
we Wrocławiu,

3. Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM 
we Wrocławiu

WYDARZYŁO SIĘ
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Pandemia – rola stomatologów
jest tu niebagatelna

O najnowszych badaniach nad SARS-CoV-2, o strategii walki z pandemią i o tym, 
jaką rolę mogą w niej odegrać lekarze dentyści rozmawiano 5 grudnia pod-
czas wideokonferencji pt. „Między nami lekarzami”, odbywającej się w ramach 
VIII Jesiennych Dni Stomatologicznych. Z uwagi na epidemię koronawirusa to 
cykliczne wydarzenie tym razem odbyło się w formule online. W siedzibie Dol-
nośląskiej Izby Lekarskiej, zachowując reżim sanitarny, zasiadło wąskie grono 
ekspertów, które przemawiało do ponad 100 uczestników zgromadzonych 
przed ekranami swoich komputerów. Wprawdzie COVID-19 zmienił oblicze 
medycyny, nie wpłynął jednak na siłę, która płynie ze współpracy. A to przed-
sięwzięcie nie zaistniałoby, gdyby nie partnerska kooperacja: Komisji Stoma-
tologicznej DRL, Komisji Kształcenia DRL, Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz 
Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. – Nie-
zwykle trudną sytuację epidemiologiczną będziemy „rozbrajać” razem – twier-
dzą zgodnie organizatorzy. I dodają, że w tym obszarze podejmą jeszcze wiele 
wspólnych inicjatyw zarówno dla dobra lekarzy, jak i pacjentów. »

Tekst Julia Nowak

VIII JESIENNE DNI STOMATOLOGICZNE

Od lewej: dr hab. Maciej Dobrzyński, prof. UMW; lek. dent. Marek Stehlik, lek. Ryszard Kępa, dr n. med. Urszula Kanaffa-Kilijańska,  
dr n. med. Paweł Wróblewski, lek. dent. Iwona Świętkowska i prof. Krzysztof Simon

BLIŻEJ STOMATOLOGII
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BLIŻEJ STOMATOLOGII

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Stomatologia w  okresie 
pandemii SARS-CoV-2” i  było objęte honorowym patrona-
tem prezesa DRL dr. n. med. Pawła Wróblewskiego. Tematy 

poruszane podczas konferencji dotyczyły aktualnej sytuacji pande-
micznej w kraju, a  także problemów, z  jakimi borykają się lekarze 
dentyści. Obszernie poruszono również kwestię zabezpieczenia się 
lekarzy przed ewentualnymi skutkami prawnymi, np. zakażenia się 
pacjenta w gabinecie dentystycznym. Co ważne, mowa była m.in. 
o planowanych, narodowych szczepieniach przeciwko koronawiru-
sowi, w których stomatolodzy mogą odegrać niebagatelną rolę.

Najgroźniejszy… dom rodzinny
O  etiopatogenezie, profilaktyce oraz postępach w  terapii CO-
VID-19 mówił prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki 
Chorób Zakaźnych i  Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, ordynator I Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Spe-
cjalistycznego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, kon-
sultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla wojewódz-
twa dolnośląskiego. Wykład zakaźnika traktował m.in. o strukturze 
wirusa, jego poznanych dotąd właściwościach, drodze rozprze-
strzeniania się, żywotności, dostępnych metodach walki z  nimi. 
Profesor zwracał uwagę na to, że wirus jest w  stanie przeżyć na 
powierzchniach nawet kilka dni, co ma kluczowe znaczenie m.in. 
dla gabinetów dentystycznych. Dobra wiadomość jest taka, że 
przeżywalność wirusa kończy się w 60 stopniach Celsjusza, zabija 
go też słońce i to w kilka minut.

– Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wirus najlepiej szerzy się 
w pomieszczeniach zamkniętych. A to oznacza, że Państwo – jako 
lekarze stomatolodzy – jesteście absolutnie we wzmożonej grupie 
ryzyka. I tu trzeba zachować najwyższe środki ostrożności. Wiem, że 
jako środowisko to robicie. Jednak z   naszych obserwacji wynika, 
że ogniskami, gdzie wirus ma się najlepiej i tak jest dom rodzinny. 
Koniec kropka. Nie demonstracje, nie siłownie, nie gabinety, ale 
właśnie dom – tłumaczył prof. Simon. Sporo było mowy o leczeniu 
i profilaktyce. Profesor, powołując się na badania z  różnych części 
świata, zachęcał, by dbać o uzupełnianie niedoborów witaminy D. 
–Warto sprawdzić sobie jej poziom, łatwo się go oznacza. Wiadomo 
już bowiem, że ci z odpowiednim poziomem tej witaminy zapadają 
rzadziej na COVID-19, są też mniej narażeni na ciężki przebieg cho-
roby – mówił zakaźnik. Zaznaczył jednak, że po pierwsze nadal nie 
ma skutecznego leku na COVID-19, a  po drugie sam wirus wciąż 
jeszcze w wielu kwestiach pozostaje zagadką. – Dokładnie poznamy 
go zapewne dopiero za dwa, trzy lata – podsumował.

Czas nam sprzyja
O  nowych kryteriach epidemiologicznych oraz o  strategii walki 
z pandemią mówił z kolei prezes DRL i dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej dr Paweł Wróblewski. Obszernie tłu-
maczył m.in., dlaczego w tej chwili odchodzi się w Polsce od wyko-
nywania testów typu RT-PCR, a  przechodzi na testy antygenowe. 
Zalecał też dystans do przekazywanych przez media danych staty-
stycznych dotyczących liczby zakażeń. – To co wydarzyło się w po-
łowie listopada, kiedy bombardowano nas bardzo wysokimi wzro-
stami liczby zachorowań, nie odpowiadało to de facto prawdzie. 
Przyczyna była banalna, otóż na początku listopada Ministerstwo 
Zdrowia wydało rozporządzenie, które zobligowało laboratoria do 
natychmiastowego raportowania o wynikach testów. Wszyscy więc 
rzucili się do wpisywania, także tego co było zaległe i tak oto dosta-
liśmy dane, które wcale nie obrazowały ówczesnego stanu, a stan 
sprzed dwóch czy nawet trzech tygodni – wyjaśniał prezes DRL. 

Szef dolnośląskiego samorządu lekarskiego podkreślał też, że 
strategia walki z  pandemią wynika nie tylko ze specyfiki rozprze-
strzeniania się koronawirusa, ale też z  tego, że społeczeństwo nie 
zawsze stosuje się do zaleceń. – W moim przekonaniu obecne re-
strykcje dotyczące m.in. zamykania galerii handlowych są wynikiem 
właśnie tego, że ludzie ignorują restrykcje, a nie tego, że to jest bar-
dzo niebezpieczne. Stąd mój wniosek, że na każdym z nas – leka-

rzach i lekarzach dentystach – spoczywa obowiązek przekonywania 
społeczeństwa, że noszenie maseczek, zachowanie dystansu itd. 
jest potrzebne, ważne i uzasadnione. Dzięki temu wszyscy łatwiej 
przejdziemy przez ten trudny czas – mówił dr Wróblewski. 

Podstawowe założenia strategii to przede wszystkim dbanie 
o  to, by wprowadzane restrykcje były adekwatne do zagroże-
nia, żeby koszty wprowadzanych ograniczeń nie przekroczyły 
kosztów wywołanych przez samą pandemię. – Właśnie dlatego 
tak ważne jest rozciągnięcie epidemii w  czasie, aby nie dopu-
ścić do kumulacji ciężkich zachorowań w  krótkim okresie, bo 
wtedy będziemy mieć taką sytuację jak wiosną we Włoszech, 
gdzie system opieki zdrowotnej został właściwie sparaliżowany 
–tłumaczył prezes DRL. Dodał przy tym, że ten dany czas trzeba 
wykorzystać na poznanie wirusa, szukanie szczepionki czy też 
leków oraz stworzenie mechanizmów, które doprowadzą do wy-
tworzenia odporności populacyjnej. 

Szczepić każdy może?
A w wytworzeniu odporności mogą pomóc szczepienia. Mówił 
o nich dr Ryszard Kępa, internista i specjalista chorób zakaźnych, 
ordynator covidowego Oddziału Zakaźnego w  Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, przewodniczący Delegatu-
ry DIL w Legnicy, a od kilkunastu dni ekspert z ramienia Naczelnej 
Rady Lekarskiej w zespole do spraw szczepień działającym przy 
Ministerstwie Zdrowia. – Stoimy przed wyzwaniem, jakiego do 
tej pory nie było w naszym kraju, tj. podania około 40 milionów  
dawek szczepionki naszym współobywatelom, w  bardzo krót-
kim czasie. Do takich działań uprawniona jest obecnie w Polsce 
właściwie garstka lekarzy. Są to głównie: pediatrzy, chirurdzy, 
zakaźnicy. Aby ta akcja się powiodła, konieczne jest rozszerzenie 
tych uprawnień na inne grupy zawodowe: na wszystkich leka-
rzy, w tym lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, felczerów, 
ratowników medycznych, a  także fizjoterapeutów i  farmaceu-
tów – wyliczał dr Kępa.

Te osoby, po przeszkoleniu, np. w izbie lekarskiej, mogłyby kwa-
lifikować do szczepień oraz je wykonywać. – Pewne jest, że żaden 
lekarz stomatolog nie miałby problemu z  podaniem zastrzyku 
domięśniowego i Państwa rolę widziałbym tak, że oczywiście nie 
chodzi o to, by w gabinetach wykonywać szczepienia, ale przecież 
ci z Państwa, którzy by się zdecydowali pomóc, mogliby szczepić 
swoich kolegów po fachu, swój personel itd. – mówił. Jak zazna-
czył, w tej chwili trwają konsultacje, w jaki sposób chronić prawnie 
osoby, które podjęłyby się tego zadania w  przypadku gdyby po 
podaniu szczepionki wystąpiły zdarzenia niepożądane. O tym, jak 
zostaną zorganizowane takie zespoły, jak będzie to wyglądało od 
strony organizacyjno-prawnej dr Kępa będzie informował po ko-
lejnych posiedzeniach ministerialnego zespołu. 

VIII Jesienne Dni Stomatologiczne zakończyły się niezwykle in-
teresującymi wykładami: dr Natalii Krej, radcy prawnego oraz lek. 
dent. Amadeusza Kuźniarskiego, koordynatora ds. optymaliza-
cji procesów leczenia Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej 
we Wrocławiu. Radca prawny wskazywała m.in.  na konieczność 
stworzenia w gabinetach odpowiednich procedur i przejrzystość 
w komunikowaniu ich zarówno pacjentom jak i personelowi,  któ-
re w jasny sposób określają ścieżkę postępowania w przyjmowa-
niu, diagnozowaniu oraz leczeniu chorych. – Stosowanie odpo-
wiedniej  polityki działania, co do zasady, wyklucza zarzut błędu 
organizacyjnego w  konkretnej placówce medycznej, warto też 
mieć takie procedury na przyszłość, a nie tylko na czas epidemii 
– wyjaśniała radca prawny Krej. Z kolei lek. dent. Amadeusz Kuź-
niarski opowiadał o  doświadczeniach związanych z  ochroną pa-
cjentów i personelu w czasie epidemii. Powoływał się na statystyki 
mówiące m.in. o tym, że do zakażeń najczęściej dochodzi nie pod-
czas leczenia pacjenta, a w czasie zdejmowania ubrania ochronne-
go. Podzielił się wieloma praktycznymi wskazówkami dotyczący-
mi organizacji pracy, rejestracji pacjentów ich przemieszczania się  
po gabinecie oraz samego procesu leczenia. 



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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27 października 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2020 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w  sprawie standardu organizacyjnego 
opieki w izolatoriach, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 
1890. 

Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot wykonują-
cy działalność leczniczą w  izolatorium będącym w posiadaniu: 
tego podmiotu, w tym znajdującym się w jego zakładzie leczni-
czym, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świad-
czenia zdrowotne inne niż szpitalne, lub podmiotu niebędącego 
podmiotem wykonującym działalność leczniczą, jeżeli podmiot 

ten zawarł umowę z  podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą o udzielanie świadczeń zdrowotnych w izolatorium.

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, u któ-
rych stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem 
SARS-CoV-2 lub podejrzenie zachorowania, od których pobra-
no materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność 
wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium 
przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w któ-
rym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-
wotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który 
udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego: 
•	z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, 

do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez per-
sonel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji 
o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddzia-
łem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia, perso-
nel medyczny zapewniający opiekę w  izolatorium uzgadnia 
tę decyzję z  lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z  od-
działem zakaźnym;

•	hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalsze-
go leczenia w warunkach szpitalnych.
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27 października 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 23 października 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opie-
ki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1873. 

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

kresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania 
opieki nad pacjentem;

•	 lekarz lub felczer udzielający świadczeń opieki zdrowotnej 
w  podmiocie wykonującym działalność leczniczą w  zakresie 
świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdro-
wia wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek 
dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
(szpital I poziomu)

 – kierując się aktualną wiedzą medyczną, podejmuje działania 
mające na celu zapobieganie szerzeniu się zachorowań na cho-
robę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), 
w tym udziela pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku pacjenta, który jest w stanie samodzielnie prze-
mieszczać się, lekarz lub felczer przekazuje pacjentowi informa-
cję o punktach pobrań, w których można wykonać badanie dia-
gnostyczne i  informację o konieczności nieprzemieszczania się 
środkami publicznego transportu zbiorowego.

Zlecenie badań diagnostycznych w  kierunku wirusa SARS-
-CoV-2, w tym testu molekularnego RT-PCR, wymaga stwierdze-
nia przez kierującego lekarza lub felczera, przy uwzględnieniu 
aktualnej wiedzy medycznej, wskazań do wykonania takich ba-
dań.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w  którym świad-
czeń zdrowotnych udziela lekarz lub felczer, informuje pacjen-
ta o wyniku testu. Informację przekazuje się za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w  tym 
przez telefon.

31 października 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniają-
ce rozporządzenie w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1917. 

Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w wa-
runkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub 
Wojska Obrony Terytorialnej.

Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywa-
nia działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:
•	udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, 
•	realizowanej w  trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 

w tym rehabilitacji w ramach: 
a) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczni-

czych nadzorowanych przez MON; 
b) turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach lecz-

niczych utworzonych przez MSWiA, w których są udzielane 
stacjonarne i  całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej 
z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdro-
wiskowej; 

c) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w: – podmiotach 
leczniczych utworzonych przez MSWiA, w których są udzie-

lane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowot-
nej z  zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji 
uzdrowiskowej – jednostkach organizacyjnych podległych 
MON;

d) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utwo-
rzonych i nadzorowanych przez MSWiA, przez funkcjonariu-
szy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa;

e) turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamó-
wień udzielanych przez ZUS w trybie stacjonarnym 

– z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpo-
częcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia 
pacjenta, świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmują-
cych kardiologiczną telerehabilitację hybrydową, świadczeń sta-
cjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i konty-
nuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia 
ostrej fazy choroby oraz rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po 
przebytej chorobie COVID-19. 

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej 
w  ośrodku rehabilitacyjnym w  systemie stacjonarnym w  przy-
padku, w  którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji 
grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, jest ne-
gatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, 
z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni 
przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Zlecenia 
na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabili-
tacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą. 
Testy są finansowane ze środków publicznych. 

1 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 października 2020 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i  lekarzy denty-
stów, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1918.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego w jednostce akredytowanej, w któ-
rej występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, z pominięciem kryteriów 
kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

3 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1931. 

Obowiązku poddania się kwarantannie w przypadku skierowa-
nia na test w kierunku COVID-19 nie stosuje się do osoby wyko-
nującej zawód medyczny.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, 
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią za-
mieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzo-
no zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana pod-
dać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakoń-
czenia izolacji osoby, z  którą prowadzi wspólne gospodarstwo 
domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie 
wydaje się.

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby 
kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, 
informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym 
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udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia. 
Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją 
w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności, w tym przez telefon.

Od 24 października 2020 r. podstawą do wypłaty zasiłku opie-
kuńczego jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie 
o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny pod-
danych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w  warunkach 
domowych. Oświadczenie obejmuje imię i nazwisko, numer PE-
SEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania 
obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w  warunkach domo-
wych oraz podpis ubezpieczonego. 

Podstawą do wypłaty osobie prowadzącej wspólne gospodar-
stwo domowe z  osobą, u  której stwierdzono zakażenie SARS-
-CoV-2 lub z nią zamieszkującą, za okres nieobecności w pracy 
z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia lub 
świadczenia pieniężnego z  tytułu choroby, jest złożone przez 
ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwaran-
tanny. Oświadczenie zawiera imię i  nazwisko ubezpieczonego, 
jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczę-
cia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończe-
nia oraz dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym 
we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. 
Pracodawca albo podmiot obowiązany do wypłaty świadczenia 
może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o po-
twierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

4 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 październi-
ka 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, 
trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profi-
laktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny spraw-
ności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej, opu-
blikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1935. 

4 listopada 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1948 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie centrum ura-
zowego dla dzieci.

4 listopada 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 
r., poz. 1947 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych.

4 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1943. 

Pomieszczenia i  urządzenia szpitala zlokalizowanego w  miej-
scu nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w  którym są udzielane świadczenia zdrowotne 
pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, odpowiadają, od-
powiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
szczegółowym wymaganiom określonym w  załączniku nr 1 
w części I, VI ust. 3 oraz XI. Wymieniony szpital wyposażony jest 

w urządzenia umożliwiające kontakt pacjenta z odwiedzającym 
lub umożliwiające kontakt pacjenta za pośrednictwem własnych 
środków łączności z osobami przebywającymi poza podmiotem 
leczniczym oraz spełnia wymagania określone w § 18, § 19, § 25-
31 i § 33 rozporządzenia.

4 listopada 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające roz-
porządzenie w  sprawie chorób zakaźnych powodujących 
powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji 
w  warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny 
lub nadzoru epidemiologicznego, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1942. 

W  przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne 
gospodarstwo domowe z  osobą, u  której stwierdzono zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny 
izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwaran-
tanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia 
tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w  uza-
sadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu 
z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. 

Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do dia-
gnostyki laboratoryjnej w  kierunku wirusa SARS-CoV-2 ulega 
zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po 
upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do 
wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W  przypadku osoby uczestniczącej w  udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2, przepisu dotyczącego zakończenia obowiązko-
wej kwarantanny po upływie 7 dni nie stosuje się, jeżeli osoba ta 
będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzie-
laniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu stycz-
ności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych 
badana testem antygenowym.

W  przypadku osób zamieszkujących lub prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i  które zostały poddane z  tej 
przyczyny izolacji w warunkach domowych, których okres kwa-
rantanny w dniu wejścia w życie rozporządzenia trwa dłużej niż 
okres wskazany w nowelizacji, kwarantanna ulega zakończeniu 
z tym dniem.

5 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu 
informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów 
Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania 
tych informacji, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1897. 

Zgodnie z art. 24 ustawy o systemie informacji w ochronie zdro-
wia System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia jest systemem 
teleinformatycznym prowadzonym przez ministra zdrowia, 
w którym są gromadzone informacje o wyrobach medycznych 
i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców.

Usługodawcy są obowiązani do nieodpłatnego przekazywa-
nia powyższych informacji do jednostki podległej ministrowi 
zdrowia właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony 
zdrowia. 

Przepis art. 2 wymienionej ustawy stanowi, że usługodawca 
oznacza świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt. 41 
ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.

Szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez usłu-
godawcę do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 



M MEDIUgrudzień 2020-styczeń 2021 40

PRAWO I MEDYCYNA

i  gromadzonych w  tym systemie obejmuje dane usługodawcy 
posiadającego wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej, 
o których mowa w załączniku do rozporządzenia.

Dane dotyczące wyrobów medycznych, o  których mowa 
w  części I  załącznika, obejmują nazwę handlową posiadanego 
wyrobu medycznego, model, nazwę producenta, numer seryj-
ny, rok produkcji, przewidywany okres eksploatacji, liczbę badań 
albo zabiegów wykonanych przy użyciu posiadanego wyrobu 
medycznego w  okresie od ostatniego przekazania do SEZOZ 
informacji o posiadanych wyrobach medycznych oraz źródło sfi-
nansowania zakupu wyrobu medycznego.

Dane dotyczące środków ochrony osobistej, o których mowa 
w części II załącznika, obejmują liczbę sztuk środka ochrony oso-
bistej danego rodzaju nabytą przez usługodawcę w ciągu ostat-
nich trzech miesięcy.

Powyższe informacje w  postaci elektronicznej, usługodawca 
będący:
1) podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą 

w  rodzaju świadczenia szpitalne w  szpitalu liczącym co naj-
mniej 200 łóżek, przekazuje co miesiąc do 7 dnia każdego 
miesiąca;

2) podmiotem leczniczym innym niż wymieniony w pkt. 1 prze-
kazuje corocznie do 15 stycznia każdego roku;

3) podmiotem wykonującym działalność leczniczą innym niż 
wymienionym w pkt. 1 i 2 (praktyka lekarska) przekazuje co-
rocznie do 31 stycznia każdego roku.

5 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Sys-
temie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu 
i terminów przekazywania tych informacji, opublikowane 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1949. 

Informacje dotyczące wyrobów medycznych i środków ochrony 
osobistej są przekazywane przez usługodawcę do SEZOZ w for-
matach określonych przez jednostkę właściwą w zakresie syste-
mów informacyjnych ochrony zdrowia i zamieszczonych w Biule-
tynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
usługodawca będący podmiotem leczniczym wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne przekazuje 
do SEZOZ informacje obejmujące dane o: 
•	ogólnej liczbie łóżek przeznaczonych dla pacjentów z  po-

dejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, 
z uwzględnieniem podziału łóżek na łóżka dla pacjentów po-
niżej oraz powyżej 18. roku życia;

•	 liczbie wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z  po-
dejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, 
z uwzględnieniem podziału łóżek na łóżka dla pacjentów po-
niżej oraz powyżej 18. roku życia;

•	 liczbie zajętych łóżek przez pacjentów z  podejrzeniem zaka-
żenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z uwzględnieniem 
podziału łóżek na łóżka dla pacjentów poniżej oraz powyżej 18. 
roku życia, liczbie wolnych łóżek przeznaczonych dla pacjen-
tów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających zastoso-
wania leczenia respiratorem, z uwzględnieniem podziału łóżek 
na łóżka dla pacjentów poniżej oraz powyżej 18. roku życia;

•	 liczbie zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażo-
nych wirusem SARS-CoV-2 wymagających zastosowania lecze-
nia respiratorem, z  uwzględnieniem podziału łóżek na łóżka 
dla pacjentów poniżej oraz powyżej 18. roku życia – niezwłocz-

nie od zmiany w zakresie przekazanych danych, nie rzadziej niż 
co trzy godziny.

5 listopada 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, opublikowane w Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1950. 

7 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1972. 

Do 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest 
dopuszczalne m.in. dla gości będących osobami wykonującymi 
zawód medyczny będących pacjentami i  ich opiekunami, jeżeli 
konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z  warun-
ków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Potwierdzeniem wykonywania zawodu medycznego albo ko-
nieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z warun-
ków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej jest 
odpowiednio dokument wystawiony przez podmiot wykonują-
cy działalność leczniczą albo pisemne oświadczenie gościa. 

Do 29 listopada 2020 r. w  obiektach handlowych lub usłu-
gowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży 
lub świadczenia usług powyżej 2000 m² ustanawia się zakaz 
prowadzenia działalności usługowej z wyłączeniem takiej, której 
przeważająca działalność polega m.in. na świadczeniu usług me-
dycznych.

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przy-
padku pojazdu samochodowego z  wyłączeniem pojazdów 
samochodowych będących środkami publicznego transportu 
zbiorowego. 

10 listopada 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające roz-
porządzenie w  sprawie rodzajów, zakresu i  wzorów do-
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, 
opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1981. 

Podmiot leczniczy prowadzący szpital, zlokalizowany w miejscu 
nieprzeznaczonym dotychczas do udzielania świadczeń zdro-
wotnych, w  którym są udzielane świadczenia zdrowotne pa-
cjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2, w zakresie świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez ten szpital sporządza i prowadzi: 
1) dokumentację indywidualną wewnętrzną w  formie historii 

choroby lub karty noworodka; 
2) dokumentację indywidualną zewnętrzną w formie karty infor-

macyjnej z  leczenia szpitalnego, książeczki zdrowia dziecka, 
skierowania; 

3) dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie wykazu głów-
nego przyjęć i wypisów, wykazu odmów przyjęć i porad am-
bulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć lub wykazu odmów 
przyjęć na szpitalnym oddziale ratunkowym, wykazu pracow-
ni diagnostycznej;

4) dokumentację zbiorczą zewnętrzną dla celów określonych 
w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

W  przypadku gdy co najmniej dokumentacja, o  której mowa 
w pkt. 1 oraz karta informacyjna jest prowadzona w postaci elek-
tronicznej, prowadzenie dokumentacji, o której mowa w pkt. 3, 
nie jest wymagane.
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12 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 wrze-
śnia 2020 r. o  zmianie ustawy o  systemie powiadamiania 
ratunkowego, opublikowana w Dz. U. z 2020 r., poz. 1899.

12 listopada 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 
r., poz. 1992 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statu-
tu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

18 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
w izolatoriach, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 2034. 

Standard opieki medycznej określa, że porada lekarska udziela-
na jest w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby pod-
jęcia decyzji o  wypisaniu izolowanego pacjenta z  izolatorium 
oraz zawiera zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej bada-
nie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy 
w tygodniu oraz porady w razie potrzeby – w przypadku osoby 
izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (ska-
lą Barthel) jest niższa niż 80 punktów. Dopuszcza się wykonanie 
porady za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności.

19 listopada 2020 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2050 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 27 dnia października 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  przeciwdziałaniu 
narkomanii.

20 listopada 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2044.

20 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki 
zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o  zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 2043. 

STANDARD ORGANIZACYJNY W PRZYPADKU  
POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM PODEJRZANYM 
O ZAKAŻENIE WIRUSEM SARS-COV-2 

Lekarz lub felczer, w tym: 
•	 lekarz lub felczer, który udziela świadczeń zdrowotnych z za-

kresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania 
opieki nad pacjentem;

•	 lekarz lub felczer udzielający świadczeń opieki zdrowotnej 
w  podmiocie wykonującym działalność leczniczą w  zakresie 
świadczenia szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdro-
wia wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek 
dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
(szpital I poziomu);

•	 lekarz lub felczer, który udziela świadczeń nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej; 

•	 lekarz lub felczer, który udziela świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub 
świadczeń opieki zdrowotnej z  zakresu opieki paliatywnej 
i hospicyjnej; 

•	 lekarz lub felczer, który udziela świadczeń pielęgnacyjno-
-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych, w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień.

26 listopada 2020 r. weszła w  życie Ustawa z  dnia 7 paź-
dziernika 2020 r. o  Funduszu Medycznym, opublikowana 
w Dz. U. z 2020 r., poz. 1875. 

Celem Funduszu Medycznego jest wsparcie działań zmierzają-
cych do poprawy zdrowia i jakości życia w RP przez zapewnienie 
dodatkowych źródeł finansowania:
•	profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i  leczenia 

chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i cho-
rób rzadkich;

•	 infrastruktury ochrony zdrowia wpływającej na jakość i  do-
stępność oraz bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej;

•	dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
•	rozwoju systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację dzia-

łań wokół pacjenta i  jego potrzeb, ze szczególnym uwzględ-
nieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;

•	świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukoń-
czenia 18. roku życia;

•	świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobior-
com poza granicami kraju.

Fundusz gromadzi środki z przeznaczeniem m.in. na:
•	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudo-

wie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicz-
nej, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów 
leczniczych;

•	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do tech-
nologii lekowych; 

•	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicz-
nej lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjno-
ści;

•	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu sku-
teczności programów zdrowotnych lub programów polityki 
zdrowotnej.

27 listopada 2020 r. weszło w  życie Rozporządzenie Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie 
świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako 
świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodo-
wanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego oraz weteranom poszkodowanym-funkcjona-
riuszom Agencji Wywiadu, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1993.

27 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie do-
finansowania kosztów zaopatrzenia w  wyroby medyczne 
weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranom poszko-
dowanym-funkcjonariuszom Agencji Wywiadu, opubliko-
wane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1989.

27 listopada 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. 
w  sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódz-
kim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu 
działania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, opubli-
kowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1989.
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PRAWO I MEDYCYNA

4 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia szpitalnego, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1941. 

Zmiany zostały wprowadzone w  załączniku nr 4 do rozporzą-
dzenia. W wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecze-
nia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych 
warunków ich realizacji, dodana została elektrochemioterapia. 
Przepisy dotyczące organizacji udzielania świadczeń wchodzą 
w życie 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w  sprawie obowiązkowych szczepień ochron-
nych, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 1964. 

Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte zakażenia wywo-
łane przez rotawirusy. 

Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym przeciw zakażeniom wywołanym przez rotawirusy 
obejmuje dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 
32 tygodnia życia.

Powyższe przepisy stosuje się wobec dzieci urodzonych po 31 
grudnia 2020 r.

1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń 
dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczenio-
dawców, opublikowane w Dz. U. z 2020 r., poz. 2045. 

Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o  udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu 
rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń określo-
nych w rozporządzeniu ministra zdrowia. 

29 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku 
z  przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19, opublikowana w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2112. 

Ustawa wprowadza zmiany między innymi w  następujących 
ustawach:
•	W USTAWIE O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium UE, 
można wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu lekarza 
albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz 
przyznać prawo wykonywania zawodu na określony zakres 
czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w pod-
miocie wykonującym działalność leczniczą, jeżeli spełnia 
następujące warunki:
•	złożył oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego 

wystarczającą do wykonywania powierzonego mu zakresu 
czynności zawodowych;

•	uzyskał zaświadczenie od podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą zawierające deklarację określającą wykaz komó-
rek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego 
zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdro-
wotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w okre-
ślonej dziedzinie medycyny;

•	posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
•	posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu 

lekarza albo lekarza dentysty;
•	wykazuje nienaganną postawę etyczną;

•	uzyskał prawo pobytu na terytorium RP; 
•	posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako 

lekarz specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu 
lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia 
z deklaracją zatrudnienia; 

•	posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty oraz dyplom po-
twierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w  innym 
państwie niż państwo członkowskie UE, jeżeli dyplom lub jego 
duplikat jest zalegalizowany przez konsula RP, właściwego dla 
państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkol-
nictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub 
jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu 
apostille; 

•	odbył szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w  istotnych 
elementach merytorycznych programowi szkolenia specjaliza-
cyjnego w RP. 

Minister zdrowia udziela zgody na wniosek wymienionej 
osoby, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie opi-
nii konsultanta krajowego. W decyzji określa się zakres czyn-
ności zawodowych oraz okres i miejsce wykonywania świadczeń 
zdrowotnych wskazane w zaświadczeniu.

W  celu udzielenia zgody minister zdrowia przekazuje kon-
sultantowi krajowemu we właściwej dziedzinie medycyny, 
a w przypadku jego braku konsultantowi krajowemu w dziedzi-
nie pokrewnej albo konsultantowi wojewódzkiemu we właściwej 
dziedzinie medycyny albo w dziedzinie pokrewnej, w obszarze 
której osoba zamierza wykonywać zawód, dokumenty potwier-
dzające spełnienie wymagań.

Decyzja jest podstawą przyznania przez okręgową radę lekar-
ską prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności 
zawodowych, okres i miejsce jego wykonywania wskazane w de-
cyzji. Okręgowa rada lekarska wpisuje lekarza albo lekarza den-
tystę na listę członków izby lekarskiej.

Podmiot składający deklarację zatrudnia lekarza albo lekarza 
dentystę na podstawie umowy o  pracę na czas określony nie 
dłuższy niż okres do dnia upływu ważności prawa wykonywania 
zawodu.

Lekarz albo lekarz dentysta, o  którym mowa wyżej, wy-
konuje świadczenia zdrowotne przez okres roku pod nad-
zorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym spe-
cjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie 
medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu. 

Okręgowa rada lekarska niezwłocznie po otrzymaniu od wska-
zanego wyżej podmiotu powiadomienia o rozwiązaniu umowy 
o  pracę, skreśla lekarza albo lekarza dentystę z  listy członków 
izby lekarskiej. 

Podczas realizacji umowy lekarz albo lekarz dentysta nie może 
na terytorium RP wykonywać zawodu poza podmiotem leczni-
czym, z którym zawarł umowę. 

Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności 
zawodowych, jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Nie 
można przedłużyć ani wydać nowego prawa wykonywania za-
wodu na warunkach określonych powyżej, po upływie 5 lat od 
daty jego wydania.

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez wo-
jewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii do podmiotu, w któ-
rym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo pracodawcę do 
realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej 
na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmu-
jącego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie 
zostanie wydana decyzja przez wojewodę. Zadania muszą być 
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dostosowane do poziomu wiedzy i  umiejętności kierowanego 
lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza 
specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której 
został skierowany lekarz stażysta.

Powyższe przepisy stosuje się do lekarzy, którzy ukończyli staż 
podyplomowy i  nie uzyskali prawa wykonywania zawodu le-
karza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo 
LDEK. 

Lekarze, o których mowa wyżej w czasie pracy przy zwalczaniu 
epidemii są uznawani za lekarzy w trakcie stażu podyplomowe-
go i wykonują zawód na podstawie prawa wykonywania zawodu 
na czas odbywania tego stażu.
•	W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIE-

CZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃ-
STWA

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się 
niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiąz-
kowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, 
o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi.
•	W USTAWIE – PRAWO FARMACEUTYCZNE 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-
nu epidemii termin realizacji recepty może zostać przedłużony 
o nie więcej niż 150 dni, licząc od dnia jej wystawienia, w zakresie 
produktów leczniczych określonych w rozporządzeniu ministra 
zdrowia. 
•	W  USTAWIE O  PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZ-

NYM 
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo sta-

nu epidemii w skład zespołu specjalistycznego mogą wchodzić 
trzy osoby posiadające kwalifikacje wymagane dla ratownika 
medycznego lub pielęgniarki systemu.

W  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii kierownikiem zespołu specjalistycznego oraz kie-
rownikiem zespołu podstawowego może być osoba wskazana 
przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym 
lub pielęgniarką systemu.
•	W USTAWIE O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKA-

ŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI 
W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego o  charakterze i  w  rozmiarach przekraczających 
możliwości działania właściwych organów administracji rządo-
wej i  organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Mi-
nistrów może ustanowić w  drodze rozporządzenia, obowiązek 
poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrza-
ne o zachorowanie, obowiązek stosowania określonych środków 
profilaktycznych i zabiegów, nakaz zakrywania ust i nosa, w okre-
ślonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określo-
nych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu. 

Samorządy zawodów medycznych przekazują, na wniosek 
odpowiednio wojewody albo ministra zdrowia, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących 
zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy 
przy zwalczaniu epidemii, zawierający imię, nazwisko, adres 
miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu 
medycznego, jeżeli został nadany.

Do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana 
osoba, która nie ukończyła 18 lat bądź ukończyła 60 lat w przy-
padku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn, na swój wniosek 
złożony do wojewody. W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 
lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje 
władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zo-

stać skierowana wyłącznie jedna z nich.
Orzeczenie w sprawie choroby przewlekłej, na której prze-

bieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę za-
kaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba 
przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na cho-
robę zakaźną, wydaje lekarz orzecznik ZUS. 

Orzeczenia wydane przez lekarza posiadającego specjaliza-
cję lub tytuł specjalisty w  dziedzinie medycyny, której dotyczy 
choroba przewlekła lub lekarza specjalistę w dziedzinie chorób 
zakaźnych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zacho-
wują ważność. 

Okresu niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu skiero-
wania do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobie skierowanej 
do pracy na podstawie decyzji wojewody lub ministra zdro-
wia przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie 
niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadnicze-
go przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie 
wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeże-
li w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagro-
dzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie 
zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze sta-
łym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii 
otrzymała w  miesiącu poprzedzającym miesiąc, w  którym wy-
dana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu 
epidemii. 

W  przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii studenci kierunków przygotowujących do 
wykonywania zawodu medycznego, doktoranci w  dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: 
nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby 
kształcące się w zawodzie medycznym, osoby posiadające wy-
kształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształce-
nie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat, oraz osoby posiada-
jące tytuł ratownika – mogą brać udział w udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych udzielanych w związku z ogłoszeniem stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii, na podstawie decyzji 
o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

Osoby, o których mowa wyżej biorą udział w udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych pod bezpośrednim nadzorem osoby wykonu-
jącej zawód medyczny właściwej ze względu na rodzaj świadcze-
nia. Zadania, do których są kierowane te osoby, w ramach pracy 
przy zwalczaniu epidemii są dostosowane do poziomu ich wie-
dzy i umiejętności. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z ko-
niecznością zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób za-
kaźnych u ludzi, w tym w przypadku odmowy wykonania obo-
wiązku albo polecenia lub ich nienależytego wykonania przez 
podmiot leczniczy prowadzący szpital, minister zdrowia może 
zawiesić, w  drodze decyzji, kierownika podmiotu leczniczego 
prowadzącego szpital, w wykonywaniu praw i obowiązków oraz 
wyznaczyć do ich wykonywania pełnomocnika, zawiadamiając 
o tym właściwego wojewodę oraz organ powołujący zawieszo-
nego kierownika. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wy-
konaniu. Decyzja wygasa po upływie 30 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pełnomocnik w okresie, na który został ustanowiony, ma pra-
wo prowadzenia spraw podmiotu leczniczego i jego reprezento-
wania oraz ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem 
leczniczym. Na okres ustanowienia pełnomocnika kompetencje 
innych organów podmiotu leczniczego ulegają zawieszeniu.
•	W USTAWIE O IZBACH LEKARSKICH 

Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa 
rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu lub prawo 
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wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodo-
wych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, zo-
staje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej. 

Przepisu ustawy stanowiącego, że członkowie izb lekarskich 
mają prawo wybierać i być wybieranymi do organów izb lekar-
skich, nie stosuje się do lekarza niebędącego obywatelem pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu okręgowa rada 
lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu lekarza na okre-
ślony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym.

Sąd lekarski może orzekać karę pozbawienia prawa wykony-
wania zawodu albo prawa wykonywania zawodu na określo-
ny zakres czynności zawodowych, czas i  miejsce zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym.
•	W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

Wymagań określonych w przepisach wykonawczych do ustawy 
nie stosuje się do pomieszczeń i  urządzeń podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą, który udziela świadczeń zdrowot-
nych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wiru-
sem SARS-CoV-2 w  miejscu nieprzeznaczonym dotychczas do 
udzielania świadczeń dla tych pacjentów.
•	W  USTAWIE Z  DNIA 2 MARCA 2020 R. O  SZCZEGÓLNYCH 

ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z  ZAPOBIEGANIEM, 
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH 
CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTU-
ACJI KRYZYSOWYCH

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w  podmiocie 
leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantan-
nie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których 
mowa w  przepisach o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-
żeń i chorób zakaźnych u  ludzi, wynikających z pozostawania 
w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związ-
ku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy 
z  powodu COVID-19 powstałej w  związku z  wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczni-
czym przysługuje prawo do 100% wynagrodzenia chorobowe-
go lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 
100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie prze-
pisów ustawy o  świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia 
społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (obowiązuje 
z mocą od 5 września 2020 r.).

Podstawa wymiaru świadczeń pieniężnych ubezpieczonych, 
za okres przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega 
ponownemu przeliczeniu, jeżeli świadczenie wypłacone na pod-
stawie dotychczasowych przepisów jest niższe niż świadczenie 
ustalone zgodnie z nowelizacją ustawy. Przeliczenie podstawy 
następuje na wniosek ubezpieczonego.

W  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane 
obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo 
zatrudniającego, świadczyć w  trybie pracy zdalnej pracę okre-
śloną w  umowie i  otrzymywać z  tego tytułu wynagrodzenie. 
W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przy-
sługuje wynagrodzenie chorobowe ani świadczenie pieniężne 
z tytułu choroby.

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub sta-
nu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wy-
konującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto 
umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:
•	nie zostali skierowani do pracy na podstawie przepisów usta-

wy o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaź-
nych u ludzi oraz 

•	uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom 
chorym na COVID-19 lub osobom z  podejrzeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 – przysługuje comiesięczny dodatek do 
wynagrodzenia. 

Dodatek wynosi 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wy-
nikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie któ-
rej praca jest wykonywana. 

Dodatek jest finansowany przez NFZ ze środków pochodzą-
cych z  budżetu państwa z  części, której dysponentem jest mi-
nister zdrowia, na podstawie rachunków i sprawozdań o liczbie 
uprawnionych osób, składanych przez podmiot, w którym praca 
jest wykonywana, do właściwego miejscowo dyrektora oddziału 
wojewódzkiego NFZ. 

Koszty realizacji wypłaty dodatku są ponoszone ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 155, art. 
156 § 2, art. 157 § 3 lub art. 160 § 3 ustawy – Kodeks karny, 
ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowot-
nych na podstawie ustawy o  zawodach lekarza i  lekarza 
dentysty, ustawy o  zawodzie felczera, ustawy o  zawodach 
pielęgniarki i  położnej, ustawy o  Państwowym Ratownic-
twie Medycznym albo ustawy o  zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach rozpo-
znawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych 
okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że 
spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowa-
nia ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

29 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r. o  zmianie niektórych ustaw w  związku 
z  przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19, opublikowana w Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2113. 

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczni-
czym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawa-
nia w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związ-
ku z  wykonywaniem obowiązków wynikających z  zatrudnienia 
w  podmiocie leczniczym oraz w  czasie niezdolności do pracy 
z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem obo-
wiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym 
przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wy-
nosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie 
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane 
obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo 
zatrudniającego, świadczyć w  trybie pracy zdalnej pracę okre-
śloną w  umowie i  otrzymywać z  tego tytułu wynagrodzenie. 
W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny nie przy-
sługuje wynagrodzenie chorobowe, ani świadczenie pieniężne 
z tytułu choroby. 

Uchylony został przepis stanowiący, że w  okresie ogło-
szenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonu-
jącym zawody medyczne oraz osobom, z  którymi zawarto 
umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy:
•	nie zostali skierowani do pracy na podstawie przepisów 
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ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz 

•	uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oso-
bom chorym na COVID-19 lub osobom z  podejrzeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – przysługuje comiesięcz-
ny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% kwoty 
miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pra-
cę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wyko-
nywana. 

Ponadto uchyla się art. 22 ustawy, zgodnie z którym prezes NFZ 
dokona zmiany planu finansowego Funduszu na rok 2020 w celu 
podwyższenia opłaty ryczałtowej, co najmniej o  15%. Środki 
przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki zdrowot-
nej w formie opłaty ryczałtowej, które nie zostaną wykorzystane 
do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi. 

2 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z  dnia 1 grudnia 2020 r. w  sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku 
z  wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w  Dz. U. 
z 2020 r., poz. 2132. 

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

Osoba przekraczająca granicę państwową stanowiącą gra-
nicę zewnętrzną w strefie Schengen w celu udania się do swo-
jego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest 
obowiązana 

odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową 
kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po 
przekroczeniu tej granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny jest równoważny z obowiąz-
kiem wynikającym z  ustawy  o  zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sa-
nitarnej nie wydaje się. 

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypad-
ku przekraczania granicy RP stanowiącej granicę zewnętrzną 
w strefie Schengen ,w ramach wykonywania czynności zawo-
dowych przez osobę wykonującą zawód medyczny, która uzy-
skała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza tery-
torium RP i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń 
zdrowotnych na terytorium RP.

Przekraczając granicę wymienione osoby  są obowiązane 
udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej udziela-
nie świadczeń zdrowotnych na terytorium RP zaświadczeniem 
wystawionym przez podmiot wykonujący działalność leczniczą 
albo decyzją ministra zdrowia wyrażającą zgodę na wykonywa-
nie na terytorium RP zawodu medycznego.

Osoba wykonująca zawód medyczny może rozpocząć 
udzielanie świadczeń zdrowotnych na terytorium RP po speł-
nieniu warunków określonych przepisami dotyczącymi ich 
udzielania oraz uzyskaniu negatywnego testu diagnostyczne-
go w kierunku SARS-CoV-2.

Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w  kierun-
ku wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym 
w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2,  jest obowiązana poddać się kwaran-
tannie od dnia wystawienia skierowania do wykonania testu dia-
gnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na 
test nastąpiło za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do oso-
by wykonującej zawód medyczny. Decyzji organu inspekcji sani-
tarnej nie wydaje się. 

 Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w  wa-
runkach domowych ulega zawieszeniu w  celu przeprowadze-
nia przez lekarza lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze 
standardem organizacyjnym w  przypadku postępowania z  pa-
cjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub 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 wa-
runkach domowych.

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostyczne-
go w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji 
w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana 
do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

 Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, 
u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią za-
mieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzo-
no zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana pod-
dać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakoń-
czenia izolacji osoby, z  którą prowadzi wspólne gospodarstwo 
domowe lub zamieszkuje. 

Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
Minister cyfryzacji udostępnia oprogramowanie służące do 

potwierdzania  realizacji obowiązku izolacji w warunkach domo-
wych.

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby 
kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, 
informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym 
.Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją 
w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności, w tym przez telefon.

Testy diagnostyczne w  kierunku SARS-CoV-2,  finansowane ze 
środków publicznych, są zlecane za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego, udostępnionego przez jednostkę podległą 
ministrowi zdrowia właściwą w  zakresie systemów informacyj-
nych ochrony zdrowia, z wyjątkiem testów zlecanych przez: 
•	podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w  ro-

dzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izola-
torium, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sta-
nowiącego moduł Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 
prowadzonego przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy 
w Warszawie,

•	 inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego -Elektronicznej Plat-
formy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfro-
wych o Zdarzeniach Medycznych. 
Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji 

w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z po-
wodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w  warun-
kach domowych, wynagrodzenia  lub świadczenia pieniężnego 
z tytułu choroby , jest informacja w systemie teleinformatycznym 
o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach do-
mowych.

ZUS udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek na 
profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek tej informacji, 
osoba, o której mowa wyżej, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
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zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warun-
kach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowią-
zanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby,  
pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 
kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadcze-
nie to można złożyć również za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, 
która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2.

Do 27 grudnia 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest 
dopuszczalne wyłącznie dla gości  m.in. będących osobami wy-
konującymi zawód medyczny lub pacjentami i  ich opiekunami, 
w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej.

Do 27 grudnia 2020 r. z wyłączeniem 24 grudnia 2020 r., obiek-
ty handlowe lub usługowe, których przeważająca działalność 
polega na sprzedaży  produktów leczniczych w tym przez apteki 
lub punkty apteczne,  wyrobów medycznych środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

– od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsłu-
gują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Powyższego przepisu nie stosuje się, w  przypadku gdy wy-
danie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego nastę-
puje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Do 27 grudnia 2020 r. ustanawia się czasowe ograniczenie wy-
konywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu 
udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, re-
alizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, w tym 
rehabilitacji w ramach: 
•	turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczni-

czych nadzorowanych przez MON
•	turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczni-

czych utworzonych przez  MSWiA ,  w których są udzielane sta-
cjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakre-
su leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, 

•	turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w – podmiotach lecz-
niczych utworzonych przez MSWiA, w  których są udzielane 
stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z za-
kresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowisko-
wej, – jednostkach organizacyjnych podległych MON,

•	turnusów antystresowych w  podmiotach leczniczych utwo-
rzonych i nadzorowanych przez MSWiA

•	turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w  ramach zamó-
wień udzielanych przez ZUS, 

– z wyjątkiem: przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpo-
częcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia 
pacjenta, świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmują-
cych kardiologiczną telerehabilitację hybrydową, świadczeń sta-
cjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i konty-
nuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia 
ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów oraz rehabili-
tacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Do 27 grudnia 2020 r. warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji 
leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym 
w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabi-
litacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, 
jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 
6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.

Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośro-

dek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działal-
ność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabili-
tację leczniczą. Testy te są finansowane ze środków publicznych. 

Przepisy w zakresie obowiązku wykonania testu oraz jego fi-
nansowania ze środków publicznych stosuje się do działalności 
polegającej na organizowaniu turnusów leczniczo-profilaktycz-
nych i readaptacyjno-kondycyjnych.

Do 27 grudnia 2020 r. warunkiem przyjęcia do zakładu opie-
kuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, 
hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej 
oraz domu pomocy społecznej – jest negatywny wynik testu 
diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z materia-
łu pobranego w  terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed 
terminem przyjęcia.

Podstawą do wykonania testu jest odpowiednio skierowanie 
lekarza do danego zakładu albo hospicjum lub oddziału albo de-
cyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzja 
o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Testy te są finanso-
wane ze środków publicznych. 

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS CoV-2 nie jest 
wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia 
pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do 
hospicjum lub oddziału.  W takim przypadku test ten jest wyko-
nywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta.

 
Do 27 grudnia 2020 r. podmioty udzielające świadczeń opie-
ki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świad-
czeniobiorcy na podstawie danych przekazanych przez tego 
świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym 
przez telefon.

W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świad-
czeń opieki zdrowotnej w  powyższy sposób, świadczeniobior-
ca może złożyć oświadczenie o  przysługującym mu prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem wym. syste-
mów w tym przez telefon.

 Do 27 grudnia 2020 r. wymóg dostarczenia oryginału skiero-
wania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpi-
sania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma 
zastosowania.

Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczenio-
dawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwoła-
nia stanu 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 łącz-
ności, przy braku możliwości dostarczenia skierowania, świad-
czeniobiorca przekazuje w  dniu udzielenia świadczenia skan 
albo zdjęcie skierowania za pośrednictwem tych systemów, albo, 
jeżeli nie ma takiej możliwości, przekazuje świadczeniodawcy 
dane uwidocznione na tym skierowaniu.

Warunek opatrzenia informacji o wystawionym skierowaniu 
podpisem osoby wystawiającej  skierowanie, może nie być 
stosowany, w  przypadku gdy świadczeniodawca z  przyczyn 
organizacyjno-technicznych nie może zidentyfikować i określić 
odpowiedniego statusu tego skierowania w systemie teleinfor-
matycznym,  W  takim przypadku jest wystarczające podanie 
przez świadczeniobiorcę, za pośrednictwem systemów telein-
formatycznych lub systemów łączności, podstawowych infor-
macji zawartych w skierowaniu oraz klucza dostępu do skiero-
wania albo kodu dostępu oraz numeru PESEL, a w przypadku 
jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu 
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potwierdzającego tożsamość albo numeru identyfikującego 
skierowanie. 

W  takim przypadku świadczeniobiorca składa oświadczenie 
o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia opie-
ki zdrowotnej u  innego świadczeniodawcy na podstawie tego 
skierowania. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Do 27 grudnia 2020 r. świadczeniobiorca, który nie zgłosił się 
na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej 
i został z tego powodu skreślony z listy oczekujących podlega 
przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodob-
nienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. 
Wniosek o  przywrócenie na listę oczekujących świadczenio-
biorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwo-
łania stanu epidemii.

Do 27 grudnia 2020 r. oświadczenia woli świadczeniobiorców 
o  wyborze świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i  położnej 
podstawowej opieki zdrowotnej ,mogą być składane zgodnie 
z wzorami obowiązującymi w dniu 13 marca 2020 r.

Do 27 grudnia 2020 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby me-
dyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednic-
twem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

 Do 27 grudnia 2020 r. w przypadku braku możliwości weryfika-
cji zleceń, potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opie-
ki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub 
usług informatycznych NFZ, weryfikacja i  potwierdzenie mogą 
nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności.

Do 27 grudnia 2020 r. lekarz lub felczer oraz diagnosta labo-
ratoryjny  mogą nie przekazywać odpowiednio formularzy: ZLK 
1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub cho-
roby zakaźnej oraz ZLB 1 Zgłoszenie dodatniego wyniku bada-
nia w  kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, 
dotyczących zakażenia SARS-CoV-2, pod warunkiem zlecania 
wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 oraz 
przekazania jego wyniku za pośrednictwem systemu teleinfor-
matycznego udostępnionego przez jednostkę podległą Mini-
strowi Zdrowia.

Do 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy 
pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo 
kasku ochronnego, ust i nosa:
•	w środkach publicznego transportu zbiorowego
•	w miejscach ogólnodostępnych, w tym: 

* na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bul-
warów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

* na terenie nieruchomości wspólnych
* w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej 

niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej oraz 
w  budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo-
ści, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższe-
go, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, 
w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turysty-
ki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, dro-
gowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 
biurowy lub socjalny,

* w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach han-
dlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

•	w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub 
obrzędów religijnych, w  budynku użyteczności publicznej 

przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmen-
tarzu. 

Do 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania ust 
i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych.
Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku:  
•	pojazdu samochodowego, z  wyłączeniem pojazdów samo-

chodowych będących środkami publicznego transportu zbio-
rowego, 

•	dziecka do ukończenia 5. roku życia, 
•	  osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: 

* całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, nie-
pełnosprawności intelektualnej w  stopniu umiarkowanym, 
znacznym albo głębokim,

* trudności w  samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub 
nosa, (wymagane jest przedstawienie, zaświadczenia lekar-
skiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe 
zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnospraw-
ność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo 
głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkry-
ciu ust lub nosa.),

* kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego, 
kierującego statkiem oraz kierowców wykonujących przewo-
zy drogowe w załodze,

•	sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania,
•	żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i  wojsk so-

juszniczych, a  także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i  Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących 
zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpo-
wiednie do rodzaju wykonywanych czynności,

•	osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są bu-
dynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wy-
chowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba 
że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, 

•	sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w  ramach 
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wyda-
rzeń sportowych, 

•	osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu 
botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka 
działkowego albo plaży,

•	 jazdy konnej,
•	personelu lotniczego przebywającego w kabinie pilota,
•	uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz 

osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich te-
renie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej. 

Do 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń  
z  wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie za-
wiadomienia organu gminy lub decyzji  wojewody, przy czym 
maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5.
Do 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż okre-
ślone powyżej zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań nie-
zależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
•	spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych,
•	 imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub bu-

dynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób 
nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz 
osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących.

Zakazu organizowania zgromadzeń nie stosuje się  w przypadku 
przeprowadzania m.in. szkoleń lub egzaminów w ramach kształ-
cenia w zawodach medycznych. 
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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

Oto drugi z  cyklu artykułów 
o tym, jak się zachować i jak 
radzić sobie przed organem 
i podczas konsultacji z prawni-
kami w przypadku roszczenia 
pacjenta. Ta część poświęcona 
jest temu wszystkiemu, co się 
dzieje w przypadku skierowa-
nia przez pacjenta roszczenia 
o  charakterze finansowym. 
W tekście skupiam się na tych 
postępowaniach, gdzie w grę 
wchodzą w  istocie pieniądze. 
Pisząc prawniczym językiem 
– rzecz traktować będzie o po-
stępowaniu cywilnoprawnym. 

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

Źr
ód

ło
 g

ra
fik

i: 
w

w
w

. p
ix

ab
ay

.c
om

/p
ho

to
s/

ga
ve

l-3
57

72
55

/Q
ui

nc
eC

re
at

iv
e

Moje wieloletnie doświadczenia wskazują, że lekarz, który staje się „bohaterem” ja-
kiegokolwiek postępowania dotykającego realizowanego przezeń leczenia, czuje 
się głęboko skrzywdzony i ma poczucie, że występuje w charakterze oskarżone-

go. Termin „oskarżony” jest bodaj najczęstszym określeniem pojawiającym się w rozmowie 
prawnika z lekarzem, gdy dotyka się tematyki postawy i emocji lekarza w postępowaniu. 
I tutaj – w moim przekonaniu – potrzebne jest wyjaśnienie, że nakreślony obraz odbiega od 
stanu faktycznego. Emocje towarzyszące lekarzowi nie zawsze są uzasadnione… 

Kim jest oskarżony?
Oskarżonym – i to w możliwie najszerszym ujęciu tego terminu – jest ten, przeciwko 
komu (konkretnie wskazanej osobie) prowadzone jest postępowanie karne. I to wy-
łącznie karne. Chodzi o postępowanie prowadzone przez prokuratora lub policję pod 
nadzorem prokuratora lub – po wniesieniu aktu oskarżenia – prowadzone przez sąd 
karny. Wszelkie inne konfiguracje nie polegają już na oskarżeniu. Uznaję, że ta kwestia 
jest ważna nie tylko z powodu czysto prawniczej terminologii czy innych wymogów 
nacechowanych przymiotami dyskusji prawniczej. Na kanwie moich wieloletnich do-
świadczeń zawodowych uświadomiłam sobie, i chcę uświadomić także lekarzy, jak 
istotny jest w tym wszystkim sposób myślenia medyka zaangażowanego w procedu-
ry prawnego rozstrzygania o jego pracy. Jako radca prawny specjalizujący się w me-
dycynie mam za zadanie uspokoić swojego klienta – lekarza. To kwestia mojej etyki 
zawodowej i potrzeba zapewnienia komfortu medykowi. 

Lekarzu, co warto wiedzieć?
1. Każdy pacjent ma prawo pisać skargi dotąd, dokąd mieści się to w granicach prawa.
2. Każdy organ, który otrzymał taką skargę ma obowiązek ją rozpoznać.
3. Przyjęcie skargi do rozpoznania w najmniejszym stopniu nie oznacza w linii prostej: 

skazania, ukarania, ani żadnego innego negatywnego orzeczenia – w szczególno-
ści odpowiedzialności majątkowej. 

Naturalnie formułując te trzy punkty, posługuję się językiem potocznym. Taki zazwy-
czaj stosowany jest jednak przez lekarzy w związku z toczącymi się postępowaniami 
cywilnymi. W tym miejscu uczynię małą dygresję. 

W trakcie moich publicznych wystąpień, pisania doniesień naukowych, prasowych, 
podczas szkoleń i wykładów akademickich zawsze kładłam, i nadal kładę, ogromny na-
cisk na komunikację z pacjentem. Komunikacja z pacjentem wciąż pozostaje tematem 
wymagającym szeroko zakrojonych dyskusji i przede wszystkim ustawicznych szkoleń, 
po prostu edukacji. Ta sfera – będąca przyczyną bardzo wielu skarg, pozwów, roszczeń, 
itd. dotknięta jest kilkoma szczególnie często popełnianymi błędami. Oto one: 
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1. stosowanie w  kontakcie z  pacjentem języka meta 
(fachowej terminologii). Proszę prześledzić artykuły 
mojego autorstwa ukazujące się w prasie medycz-
nej, nawet ten, i rozważyć, jak często i w jakich kon-
tekstach używam fachowej prawnej lub prawniczej 
(tak, tak – to nie to samo) terminologii? Ograniczam 
specjalistyczny język do minimum, ponieważ piszę 
do i dla nieprawników. 

2. bazowanie na przekonaniu, że pacjent nie musi 
wszystkiego wiedzieć lub przeciwnie – kierowanie się 
założeniem, że pacjent wiedzieć musi wszystko. Dwa 
przeciwstawne zdanie i oba prawdziwe. Moje ulubio-
ne pytanie kierowane do audytorium na początku 
większości szkoleń brzmi: Jaki jest pacjent? Odpowie-
dzi są zazwyczaj następujące: „Roszczeniowy, pełen 
oczekiwań, agresywny, chory, wymagający…”. Po tych 
wyliczeniach zwykłam mawiać: „Pacjent jest wystra-
szony”. Choćby nie wiem co, i jak mówił. Każdy mar-
twi się o swoje zdrowie. Ten lęk trzeba pokonać. To się 
bardzo opłaci w dalszej terapii. Po co mówić pacjento-
wi: „Ma pan odmę, spróbujemy zdrenować, to znaczy 
ja wprowadzę kaniulę i poczuje pan ulgę…”. Czy nie 
lepiej powiedzieć: „Zebrało się panu w płucach dużo 
krwi/płynu i przez to płuco jest takie ściśnięte, dlate-
go nie może pan oddychać. Zrobię taką małą dziur-
kę, włożę rureczkę i  ten płyn wypłynie, a pan będzie 
mógł oddychać”. Po co pytać o zgodę na znieczulenie 
regionalne czy podpajęczynówkowe. Naprawdę taką 
ujmę przyniesie lekarzowi wyjaśnienie pacjentowi, 
że znieczulimy tylko tę rękę, np. od ramienia lub od 
łokcia, albo podamy znieczulenie w plecy i od połowy 
w dół nic pani nie poczuje? Z pacjentem trzeba rozma-
wiać jak z dzieckiem, ale z dzieckiem, któremu należy 
się szacunek. I  druga kwestia. Bezwzględnie trzeba 
powiedzieć choremu nie tylko o możliwych powikła-
niach leczenia, trzeba też dodać, że leczenie może się 
nie powieść. Należy wyraźnie podkreślić, że niepowo-
dzenie wpisane jest w  proces leczenia. To naprawdę 
zniwelowałoby liczbę pozwów i istotny ich odsetek. 

Sprawy cywilne  
– tu chodzi o pieniądze 
Należy pamiętać, że w sprawach cywilnych chodzi o pie-
niądze. Nie piszę o  tym ani z  ironią, ani z pogardą dla 
pozywających lekarzy pacjentów. Akcentuję to po to, 
by uspokoić czytelników „Medium”. Ustawodawca wie, 
że praca medyka i  terapia najeżone są niebezpieczeń-
stwami. I z tego właśnie powodu wykonywanie zawodu 
lekarza objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem od 
odpowiedzialności cywilnej, czyli tej majątkowej. 

Roszczenie majątkowe przybiera postać wezwania do 
zapłaty, a  gdy to okazuje się być nieskuteczne – po-
zwu sądowego. Możliwe są co najmniej dwie sytuacje: 
1. lekarz jest pozwanym; 2. lekarz jest świadkiem. 

Bez względu na rolę w  procesie uzasadniony jest 
kontakt lekarza z  radcą prawnym. Obowiązuje przy 
tym całkowita szczerość. Jak w  kontakcie z  lekarzem. 
Prawnik musi wiedzieć wszystko, by móc właściwie po-
móc. I  kolejna prawda, którą chcę przekazać w  swym 
tekście: „Tak, jak lekarze nie odpowiadają za choroby, 
tak radca prawny nie odpowiada za treść przepisów”. 
Wielu moich kolegów, po otrzymaniu pozwu i  przed 
przystąpieniem do sporządzania odpowiedzi na pozew 
pisemnie prosi lekarzy uczestniczących w procesie te-
rapeutycznym o ustosunkowanie się do pozwu. Ja po-
stępuję nieco inaczej, ale nie zmienia to faktu, że warto 
opisać prawnikowi przebieg terapii i wskazać wszelkie 
istotne punkty. Jeżeli na przykład pozew jest pozwem 
o zadośćuczynienie za cierpienie i uszkodzenie funkcji 
organizmu, ponieważ założono opatrunek Caldwella, 

a po fakcie okazało się, że pęknięta była kość barkowa, czego na czas nie rozpozna-
no. Nie ma tutaj miejsca na wstyd i ukrywanie prawdy, nie jest to też samooskarżenie. 
Radca prawny musi takie rzeczy wiedzieć. Podobnie rzecz się ma, jeśli w toku leczenia 
nie uzyskano od pacjenta zgody na któryś z etapów leczenia. To wszystko trzeba ujaw-
nić reprezentującemu lekarza prawnikowi. Radca prawny może prosić o  wyjaśnienie 
z zakresu wiedzy medycznej, o wskazanie źródeł. Może zapytać, czy gdyby w szpitalu 
był inny sprzęt lub leki, to czy leczenie mogłoby wyglądać inaczej. To wszystko trzeba 
prawnikowi cierpliwie wyjaśnić. Ja lubię pytać lekarzy o to, co ich zdaniem odpowie 
biegły? To pytanie może nosić znamiona wróżenia z fusów, niemniej  trzeba wiedzieć, 
że wszelkie sprawy dotykające bezpośrednio przebiegu leczenia znajdują rozstrzygnię-
cie lub wyroki opierają się o opinie biegłych. 

Kolejna kwestia, którą trzeba mieć na uwadze to rodzaj ewentualnego błędu, który 
w pozwie jest zarzucany. Czy chodzi o:
1. błąd diagnostyczny,
2. błąd w wyborze metody leczenia,
3. błąd w organizacji procesu leczenia. 

Często zdarza się, że pozew wprost tego nie artykułuje. Zresztą pozwy, tzw. medycz-
ne, i procesy medyczne mają pewną cechę. Przyjmuje się, że pacjent, nawet repre-
zentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wcale nie musi dokładnie umieć 
sprecyzować, gdzie jego zdaniem tkwiła niezgodność procesu terapeutycznego ze 
sztuką medyczną. To stawia podmioty wykonujące działalność leczniczą i samych le-
karzy uczestniczących w procesach przed szczególnymi zadaniami. Pisząc możliwie 
najprościej – należy wykazywać się w procesie mądrością dowodową. 

Głównym dowodem w  procesie medycznym jest cała dokumentacja medyczna. 
Nie tylko indywidualna, ale także zbiorcza. Ileż to razy udawało się obalić podno-
szony zarzut o opieszałości lub braku zainteresowania pacjentem ze strony lekarza, 
a wszystko dzięki wpisom w dokumentacji zbiorczej. By lepiej to zobrazować, posłużę 
się przykładem: pacjent był niezadowolony z powodu tego, że w jego ocenie siedział 
bezczynnie i cierpiał w poczekalni, podczas gdy cały czas trwały badania i konsulta-
cje jego wyników badań i pobieranie materiału – krwi, moczu, itp. Na podstawie do-
kumentacji zbiorczej udało się odtworzyć powód, dla którego dwukrotnie oddalono 
moment przeprowadzenia konsultacji. Kolejny raz akcentuję, prawidłowo prowadzo-
na i rzetelna, treściwa oraz czytelna dokumentacja to spokój na wypadek roszczeń.  

Zeznania świadków
Kolejnym dowodem są zeznania świadków, w tym zeznania lekarza. Nie jestem entuzja-
stycznie nastawiona do prowadzenia dowodu z zeznań lekarza w charakterze świadka. 
W  bardzo wielu przypadkach takie zeznanie przybiera formę przepytywania lekarza 
o stan jego wiedzy medycznej. Zeznanie jest przydatne w sytuacji ustalenia okoliczno-
ści, który nie były, a nawet nie mogły być, zapisane w dokumentacji medycznej. 

Skoro jednak już lekarz zeznaje, warto wiedzieć o kilku regułach:
1. lekarz nie ma obowiązku pamiętać każdego pacjenta ani szczegółów dotyczących 

konkretnego leczenia;
2. na sali sądowej lekarzowi wolno poprosić sąd o  okazanie dokumentu medycznego 

w celu przypomnienia sobie jakiejś okoliczności, potwierdzenia jego prawdziwości, etc.; 
3. w toku zeznań pytania zadają wyłącznie: sąd, pełnomocnicy i strony – czyli sędzia, 

radca prawny, adwokat, sam pacjent. Lekarz nie ma możliwości zadawania pytań; 
4. jeżeli pada pytanie ze strony radcy prawnego reprezentującego lekarza lub szpital, 

w którym lekarz pracuje, to trzeba pamiętać, że jest to na pewno pytanie „na korzyść”;
5. warto w  czasie zeznań wiedzieć dokładnie, w  jakim czasie prowadzono terapię, 

której sprawa dotyczy. Nierzadko zdarza się, że pozew zawiera zarzut zaniechania 
jakieś terapii, wykonania badania, podania leku, który w czasie leczenia w ogóle nie 
istniał lub był niedostępny w kraju albo stosowano go w innym celu. 

 W zakresie spraw technicznych warto wiedzieć także, że:
1. wezwanie w charakterze świadka jest niezależne od woli świadka i jako takie stano-

wi jego obowiązek;
2. na wezwanie, w  sytuacji kolizji terminu lub znacznej odległości pomiędzy miej-

scem zamieszkania a  miejscem rozstrzygania sporu, można zwrócić się z  prośbą 
o zmianę terminu, o umożliwienie złożenia zeznań przed sądem w miejscowości, 
w której lekarz mieszka na stałe; 

3. możliwe jest obecnie składanie zeznań na piśmie. 

Świadek ma także prawo nie dotrzeć na posiedzenie sądu, podczas którego składać 
miał zeznanie, ale natychmiast należy nieobecność usprawiedliwić. Usprawiedliwie-
niem jest nagły dyżur, przedłużająca się operacja, własna choroba (dziecka, innej oso-
by bliskiej), inne nagłe zdarzenia (kolizja drogowa, opóźnienie pociągu, etc.).

Aktualność zachowują wszelkie uwagi zawarte w poprzednim tekście. 
W kolejnym tekście skupię się na aspekcie tajemnicy zawodowej w kontekście skła-

dania zeznań. 
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Komisja Kształcenia DRL we Wrocławiu przypomina, że zgodnie 
z art. 18 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i le-
karza dentysty, lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo, jak 
i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych 
formach kształcenia podyplomowego.

Każdy lekarz/lekarz dentysta, który posiada czynne prawo wy-
konywania zawodu zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku 
doskonalenia zawodowego.

Przypominamy, że okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których 
należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.
•	dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed wejściem 

w życie rozporządzenia, tj. przed dniem 6.11.2004 r.
I okres rozliczeniowy trwa do 5.11.2008
II okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2008 do 5.11.2012

III okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2012 do 5.11.2016
IV okres rozliczeniowy trwa od 6.11.2016 do 5.11.2020

•	dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 
6.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania 
stałego prawa wykonywania zawodu.

W związku z powyższym przypominamy i zachęcamy do rozliczenia 
się z uzyskanych punktów edukacyjnych. Biorąc pod uwagę obecną 
sytuację epidemiologiczną, zebrane dokumenty (certyfikaty, zaświad-
czenia itp. potwierdzające udział w zdarzeniach edukacyjnych) należy 
przesłać na adres DIL, ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław 
bądź skany ww. dokumentów na adres e-mail: krupam@dilent.wroc.pl.

Po weryfikacji dokumenty zostaną odesłane wraz z zaświadczeniem 
o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych. 

O punktach edukacyjnych słów kilka…

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1971

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na uroczyste obchody z  okazji 
50-lecia uzyskania absolutorium, które odbędą 
się 8 maja 2021 r. (sobota) we Wrocławiu.

PROGRAM ZJAZDU
7 maja 2021 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem Afry-

karium, ZOO Wrocław, ul. Wróblew-
skiego 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w  restauracji „Laguna Bi-
stro” (w budynku Afrykarium)

8 maja 2021 r. (sobota)
godz. 10.00 Msza święta (kościół Najświętszego 

Imienia Jezus, pl. Uniwersytecki 1)

 Część oficjalna – Uniwersytet Wro-
cławski, Oratorium Marianum/Aula 
Leopoldina

godz. 11.00 Śniadanie studenckie – Klub Uni-
wersytetu Wrocławskiego 

godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wystąpienie chóru Medici Cantan-

tes Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM rektora UM i uro-

czyste wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – hotel im. Jana 

Pawła II (Ostrów Tumski), ul.  Świę-
tego Idziego 2, 50-328 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 400 zł, 
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 250 zł, 

część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł, 
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 82 1090 
1939 0000 0001 4667 0679 (odbiorca: Krzysztof 
Bąk) do 31.01.2021 r. z  dopiskiem „Zjazd 1971”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecne-
go oraz panieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  hotelu 
im. Jana Pawła II po preferencyjnych cenach pod 
numerem telefonu 71 327 14 00 (prosimy o poda-
nie hasła „rocznik 1971”). Płatność za hotel indy-
widualna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Za Komitet Organizacyjny
Magdalena Koziorowska,  

Wanda Man-Widerska, Alicja Marczyk-Felba, 
Krzysztof Bąk, Bogdan Durynek

Pozostałe zjazdy absolwentów dostępne na stronie DIL/zakładka Społeczność.
Bliższych informacji udziela Patrycja Malec, kom. 501 217 204, e-mail: patka.malec@wp.pl

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 22 października 2020 roku

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 19 listopada 2020 roku

NR 97/2020
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

NR 98-99/2020
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

miesięcznej składki członkowskiej

NR 100/2020
w sprawie zakupu kalendarzy na rok 2021

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zleca 

firmie Greg Print Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
wydruk 1200 sztuk kalendarza DIL na rok 2021 za 
kwotę nie wyższą niż 11 217,60 zł brutto.

NR 101/2020
w sprawie wydania opinii dot. kandydata 

na konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie chirurgii dziecięcej

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu pozytywnie 
opiniuje kandydaturę dr n. med. Jolanty Rysiakiewicz na 
konsultanta wojewódzkiego dla województwa dolnoślą-

skiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

NR 102/2020
w sprawie wydania opinii dot. kandydata 

na konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu po-
zytywnie opiniuje kandydaturę dr n. med. Mał-
gorzaty Lipińskiej-Giedygi na konsultanta woje-
wódzkiego dla województwa dolnośląskiego 
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

NR 105-106/2020
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania

miesięcznej składki członkowskiej

NR 107/2020
w sprawie udziału lekarza w konsylium lekarskim

NR 108/2020
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu udziela 
pełnomocnictwa dr. n. med. Pawłowi Wróblew-
skiemu – prezesowi Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej oraz lek. Ryszardowi Jadachowi – skarbni-

kowi DRL, do zawarcia z  Ministerstwem Zdrowia 
umowy na przekazanie środków budżetowych 
na pokrycie kosztów czynności przejętych przez 
samorząd lekarski od organów administracji pań-
stwowej za rok 2020.

NR 109/2020
w sprawie zobowiązania lekarza 

do odbycia przeszkolenia w związku 
ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

NR 110/2020
w sprawie cennika ogłoszeń w gazecie DIL „Medium”

oraz na stronie internetowej DIL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala 
cennik ogłoszeń zamieszczanych w  gazecie DIL 
Medium oraz na stronie internetowej Dolnoślą-
skiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu stanowiący 
załącznik do uchwały.

NR 111/2020
w sprawie środków finansowanych na nagrody 

dla pracowników biura DIL
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wyraża 
zgodę na przyznanie kwoty do 90 tys. zł brutto na 
nagrody dla pracowników biura DIL.

Pozostałe uchwały znajdują się na stronie: bip.dilnet.wroc.pl
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs online

WEBINARIUM:
„NOWE REGULACJE PRAWNE 
W ZAKRESIE PROWADZENIA 

DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ”
który odbędzie się 10 grudnia 2020 r. (czwartek) w godz. 

10.00-13.00.

Uczestnikowi kursu przysługują 2 punkty edukacyjne.
Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Kierownik naukowy kursu
dr hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw.

Wykładowca
inż. Maciej Koziejko,

inspektor ochrony danych osobowych

Program kursu
godz. 10.00-11.00 Dokumentacja elektroniczna – aktualne 

wytyczne, obowiązki, terminy
godz. 11.00-12.00 E-skierowania – obowiązek wystawiania 

e-skierowań od 2021 roku
godz. 12.00-13.00 Dyskusja online i zakończenie kursu

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).

Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma  
drogą elektroniczną link do szkolenia.

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

informatyczny DIL logowania każdego  
zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

oraz 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 pre-
natalną, umierające w  okresie prenatalnym i  okołoporodowym. 
Przedstawimy najnowsze standardy oraz ich realizację w praktyce 
(studium przypadków).

Zastanowimy się także, jak wspierać psychologicznie naszych pacjen-
tów 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, doświad-
czajacą 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 Jaonna 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

Organizatorzy uzależniają organizację konferencji w formie 
stacjonarnej od sytuacji epidemicznej w Polsce.

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.
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Komisja Kształcenia oraz Komisja Stomatologiczna 
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 

wraz z firmą Pozytron – Radiologia Medyczna zapraszają 
na kurs radiologiczny z zakresu:

 „OCHRONA RADIOLOGICZNA 
PACJENTA”

online 
dla lekarzy i lekarzy dentystów

TERMINY:
13 stycznia 2021 r. (środa), godz. 18.00 online 

16 stycznia 2021 r. (sobota), godz. 10.00 online 
4 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 18.00 online 
20 lutego 2021 r. (sobota), godz. 10.00 online 

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

Koszt szkolenia dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej:
materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł

DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł, 
natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt  
w wysokości 250 zł. 
Faktura za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie zostanie 
wystawiona po odbytym szkoleniu i przesłana na adres e-mail.

Koszt szkolenia dla osób niebędących członkami DIL:
350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egzaminu 
= 490 zł
* W dniu szkolenia i egzaminu odbędą się dwugodzinne warsztaty 
podsumowujące. 

Szkolenie online ma formę webinaru przygotowującego do 
egzaminu online. Szkolenie zakończone będzie egzaminem 
wewnętrznym online. 

Szkolenie prowadzone jest drogą internetową w  formie szkolenia 
na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny 
ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020, poz. 390).

Zgodnie z art. 33n ust. 8 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 
atomowe osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, 
wiedzę i   doświadc zenie zawodowe, zgodne z  zakresem 
prowadzonych szkoleń, w  szczególności w  dziedzinie ochrony 
radiologicznej pacjenta, jak również stosuje jednolity system 
organizacji szkolenia i egzaminu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 
7 punktów edukacyjnych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z  dnia 6 października 2004 r. Po zdanym egzaminie 
uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu 
równoważne z  przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat pocztą tradycyjną 
lub kurierem na podany adres korespondencyjny.

Opłatę za szkolenie online uczestnik będzie zobowiązany 
zapłacić indywidualnie na wskazany w potwierdzeniu rejestracji 
numer konta.

Otrzymany certyfikat jest ważny 5 lat.

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc 
dofinansowanych przez DRL wynosi 90.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone 
są o  rejestrację na stronie: https://www.pozytron.pl/lista-
szkolen/5-ochrona-radiologiczna-pacjenta
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

DZIAŁ SZKOLEŃ
tel.: + 48 505 440 173 lub +48 502 268 684
e-mail: szkolenia@pozytron.pl

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. Maksymalnie może 
w nim uczestniczyć 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 versus 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 wykła-
dowca będzie udzielał odpowiedzi. Można również wziąć udział w dys-
kusji 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 online

WEBINARIUM:
„PERSWAZJA SPOSOBEM NA WZMAC-
NIANIE WYTRWAŁOŚCI W LECZENIU”

który odbędzie się w następujących terminach:
16 stycznia 2021 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00
20 lutego 2021 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00
20 marca 2021 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00

17 kwietnia 2021 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00
8 maja 2021 r. (sobota), w godz. 9.00-12.00

Wykładowca
lek. Dariusz Delikat, psycholog

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny. Ze względów techniczno-orga-
nizacyjnych w kursie może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.
Zagadnienia

Według raportów WHO tylko 50% pacjentów cierpiących z powodu chorób 
przewlekłych po sześciu miesiącach terapii nadal stosuje się do zaleceń tera-
peutycznych. 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 szkoleniu 
proszone są o zapisy wyłącznie drogą elektroniczną

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

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

Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 
przesłany drogą elektroniczną, po weryfikacji  

przez dział informatyczny DIL logowania każdego  
zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu 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 fanto-
mie z użyciem defibrylatora

6. Udrażnianie i zabezpieczanie dróg oddechowych – wentylacja workiem sa-
morozprężalnym, 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

Organizatorzy uzależniają organizację kursu  
w formie stacjonarnej od sytuacji epidemicznej w Polsce.

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.
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Wybitny specjalista z chirurgii ogólnej, naczyniowej, trans-
plantologii i angiologii. Kontynuator „chirurgicznej szko-
ły Kazimierza Czyżewskiego” i uczeń prof. Klemensa Skóry 
uznawanego za twórcę wrocławskiej chirurgii naczyniowej. 
Twórca Ośrodka Transplantacji Narządów. Jeden z pionierów 
przeszczepów wątroby w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w tym roku Nagrodą 
Miasta Wrocławia. W życiu prywatnym zainteresowany poli-
tyką, historią i malarstwem. Kochający mąż, ojciec i dziadek.

Prof. zw. dr hab. 
Piotr Szyber

Piotr Szyber urodził się 15 stycznia 1948 roku we Wrocławiu. Tutaj przeszedł 
wszystkie szczeble edukacji. W roku 1965, po pomyślnie zdanej maturze 
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, rozpoczął studia 

na Wydziale Lekarskim wrocławskiej Akademii Medycznej. Już od czasów szkol-
nych dał się poznać jako doskonały organizator i  społecznik. W  liceum, które 
uchodziło wówczas za najlepsze we Wrocławiu, pełnił funkcję przewodniczące-
go samorządu szkolnego. Podczas studiów medycznych swój czas nadal dzielił 
między naukę i pracę na rzecz społeczności studenckiej, pełniąc wiele funkcji, 
m.in. przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich. 
W dowód uznania Rada Naczelna uhonorowała Go Złotą Odznaką ZSP. 

W  1971 roku, po uzyskaniu dyplomu lekarza, rozpoczął pracę w  Katedrze 
i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. Tu dało o sobie znać zacięcie nauko-
we, przewodniczył Uczelnianej Radzie Młodych Pracowników Nauki. Szybko 
piął się po szczeblach kariery zawodowej i naukowej, zdobywając specjalizację 
z chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantologii i angiologii. Już w 1975 roku 
obronił pracę doktorską. Habilitację zaś uzyskał w  roku 1988, tytuł profesora 
nadzwyczajnego w roku 1995, a zwyczajnego w 1997.

Piotr Szyber był kontynuatorem „chirurgicznej szkoły Kazimierza Czyżewskie-
go” i uczniem prof. Klemensa Skóry uznawanego za twórcę wrocławskiej chirur-
gii naczyniowej. Kiedy Piotr Szyber w 1997 roku został kierownikiem Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej i Naczyniowej, realizował plany swojego mentora, przekształcając 
ją w Klinikę Transplantologii. Rozwinął tę dziedzinę chirurgii, tworząc w swojej 
klinice Ośrodek Transplantacji Narządów, który był jednym z dwóch ośrodków 
przeszczepiających nerki na Dolnym Śląsku. Do dziś wykonano w  nim ponad 
1000 przeszczepów tego narządu. Propagując ideę przeszczepów, sam udowod-
nił, że można dobrze żyć z jedną nerką, w wieku 37 lat dowiedział się bowiem, że 
matka natura poskąpiła mu drugiej. Obdarzyła go za to innymi, licznymi talen-
tami. Zespół kierowanej przez niego kliniki wykonuje, jako jeden z nielicznych 
w  Polsce, przeszczepy wątroby, a  sam prof. Szyber był pierwszym na Dolnym 
Śląsku, a czwartym w Polsce wykonawcą przeszczepu wątroby.

 Wypromował 13 doktorów nauk medycznych, był opiekunem 6 przewodów 
habilitacyjnych, pod jego kierunkiem specjalizację z chirurgii ogólnej uzyskało 
9 osób. Dorobek naukowy prof. Szybera liczy 463 publikacje, rozdziały w pod-
ręcznikach poświęconych chirurgii naczyniowej, a także recenzje w wielu prze-
wodach doktorskich i  habilitacjach. Główne zainteresowania prof. Szybera 
ogniskowały wokół schorzeń tętniczych i  żylnych, co dało wyraz w pełnieniu 
funkcji głównego badacza wielu badań klinicznych.

Od początku swej pracy w Akademii aktywnie działał w licznych komisjach senackich 
i rektorskich. Był pełnomocnikiem ds. młodzieży dla trzech kolejnych rektorów. Kilka-
krotnie odrzucał propozycje pełnienia ważnych funkcji rektorskich, a nawet ministerial-
nych, wybierając swoich pacjentów, ukochany zespół i stół operacyjny. Przez kilka lat 
pełnił funkcję konsultanta województwa opolskiego z zakresu chirurgii naczyniowej. 

Nieobojętność na los najbardziej potrzebujących i  dusza społecznika dały 
o sobie znać przy tworzeniu, a później działalności, Rotary Club Wrocław-Cen-
trum, którego był prezydentem.

Profesor Szyber odznaczony został Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W tym roku uho-
norowano Go Nagrodą Miasta Wrocławia za zasługi dla 
naszego nadodrzańskiego grodu.

Do jego zainteresowań pozazawodowych należała 
polityka, historia i malarstwo. Zawsze trafnie i odważ-
nie komentował bieżącą sytuację w  kraju. Malarstwo 
i chirurgię uważał za sztukę. Potrzeba tzw. „iskry bo-
żej”, aby być wirtuozem chirurgii i malarstwa, a za ta-
kiego z  pewnością możemy uznać Piotra. Swoje aku-
mulatory ładował także podczas łowienia ryb – cenił 
kontakt z przyrodą, a tam dodatkowo ćwiczył tak po-
trzebną chirurgowi cierpliwość. Czuł dumę z najwięk-
szego okazu, jaki udało mu się złowić – był nim sum 
ważący 23 kilogramy.

Najbliższa rodzina Piotra również związana jest z  me-
dycyną. Żona Kornelia jest lekarzem, specjalistą chorób 
zakaźnych, syn Przemysław zaś, kontynuując tradycje 
ojca, został chirurgiem. W  rozmowach prywatnych Piotr 
żałował, że jeżeli jego choroba będzie tak szybko postę-
pować, nie zostanie świadkiem dorastania swojego ko-
chanego wnuka, też Piotra. 

Po przejściu na akademicką emeryturę przed dwoma 
laty rozpoznano u Piotra poważną chorobę nowotworo-
wą, której nie ukrywał. Podczas spotkań rotariańskich czy 
autorskich mówił o niej otwarcie. Jako chirurg wiedział, że 
rozpoznanie jest poważne, a rokowania niepewne. Starał 
się pozostały mu czas jak najlepiej wykorzystać. Podjął 
decyzję o spisaniu swojego zawodowego życia i historii 
uczelni, z którą był związany przez ponad pół wieku. Tak 
powstały trzy książki, ostatnią otrzymał na dwa tygodnie 
przed śmiercią. „Opowiem jak było… wspomnienia z cza-
sów słusznie minionych i niesłusznie zapominanych” sta-
nie się zatem swoistym testamentem. 

Odchodził świadomie, pogodzony z  losem, w  otocze-
niu najbliższej rodziny, tak jak chciał. Żył dobrze, odszedł 
dobrze. Pozostanie w  naszej pamięci jako wybitny chi-
rurg, dobry kolega, rotarianin wrażliwy na krzywdę i po-
trzeby drugiego człowieka.  

Krzysztof Wronecki

PS: w nr 11/2020 „Medium” (s. 25-27) został opublikowany  
ostatni wywiad z prof. dr. hab. Piotrem Szyberem.  
Cześć Jego pamięci

ur. 15.01.1948 r.,   
zm. 27.11.2020 r.
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WSPOMNIENIE O 
DR. IRENEUSZU ZATOŃSKIM  
W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

ur. 28.06.1944, zm. 9.12.2015

Lek. Ireneusz Zatoński
Specjalista medycyny ogólnej. Urodził się w Wołominie. 
Ojciec Zygmunt (ur. 1912), matka Bronisława z domu 
Łukasik (ur. 1916). Dwóch braci, Witold (ur. 1942) 
i Dariusz (ur. 1952), obaj lekarze. Ukończył I LO w Wał-
brzychu. W drugiej połowie lat 60. ukończył studia na 
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. W 1970 r. założył rodzinę z Barbarą, z domu Mać-
kowiak i  jednocześnie rozpoczął pracę lekarza w  Wę-
grach (gmina Żurawina). Kierował ośrodkiem zdrowia 
do końca życia. Trzech synów: Tomasz (ur. 1971), Mar-
cin (ur. 1977) i Maciej (ur. 1983).

W grudniu mija już 5 lat od śmierci dr. Ireneusza 
Zatońskiego, którego poznałem 58 lat temu. 
Wtedy właśnie rozpoczęliśmy wspólnie stu-

dia medyczne. Byliśmy w jednej grupie studenckiej. Obaj 
przyjechaliśmy na studia z  tzw. „prowincji”, chociaż Irek 
pochodził z Wałbrzycha, po którym jeździły jeszcze wtedy 
trolejbusy. My, osiemnastolatkowie, uwolniwszy się spod 
kurateli rodziców, zażywaliśmy smaków wolności. 

Irek był namiętnym kinomanem. Każdy nowy film oglą-
dał kilka razy i kiedy wybierał się z nami na seans, dosko-
nale znał już fabułę. „Straszył” nas nawet, że zanim dana 
scena nastąpi, opowie nam o przebiegu fabularnych zda-
rzeń. Przedpołudniowe seanse nie cieszyły się specjalną 
popularnością. Siadaliśmy zawsze w ostatnim rzędzie, 
udając dostojnych, zamożnych panów. A ta nasza filuter-
ność trwała dotąd, dokąd nie rozsierdziliśmy bileterek. Te 
w  ramach „sprowadzania na ziemię”, przesadzały nas na 
przypisane nam najtańsze miejsca. 

W owych czasach wrocławskie tramwaje nie miały zamy-
kanych drzwi. Wyskakiwanie z nich w biegu było wyrazem 
studenckiego szpanu. Tramwaje nie jeździły wówczas tak 
szybko jak dzisiaj, a naszym ulubionym miejscem wyska-
kiwania z platformy była obecna ulica Hallera, na wysoko-
ści ówczesnego kina „Przodownik”, potem „Lwów”. Drugie 
miejsce naszych popisów stanowiła obecna ulica Piłsud-
skiego na wysokości budynku NOT, po czym udawaliśmy 
się do kina „Śląsk”, posileni wcześniej sałatką jarzynową 
w nieistniejącym już dzisiaj barze „Tempo”.

Z biegiem lat stawaliśmy się stateczniejsi, działaliśmy w Zrzeszeniu Studentów 
Polskich. Poważny już student Zatoński został w listopadzie 1968 roku realizato-
rem pomnika postawionego wtedy przez studentów z okazji 50-lecia odzyskania 
niepodległości. W owych czasach było to ewenementem i jest to pierwszy chyba 
w Polsce postawiony z tej okazji obelisk. Stoi zresztą z pięknie odnowioną tablicą 
przed domem studenckim „Bliźniak” na ulicy Wojciecha z Brudzewa do dzisiaj. 
W tymże Domu Studenckim nasz bohater poznał swoją obecną żonę dentystkę, 
która za studenckich lat została wybrana „Miss Dołeczków”, ze względu na uro-
cze dołeczki, które pojawiały się na jej twarzy, gdy się uśmiechała. Anatomowie 
nazywają je „wyciskiem paluszka Amora”. 

Jako młode lekarskie małżeństwo osiedli w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Wę-
grach pod Wrocławiem, który okupują do dzisiaj. Doktor Basia leczy zęby, a doktor 
Zatoński leczył ciała i dusze mieszkańców gminy Żórawina. Zdarzało się, że ni-
czym weterynarz niósł pomoc lekarską także chorym zwierzętom gospodarskim.   

Stojący przy ośrodku dom, gustownie zaprojektowany i wyposażony w ele-
ganckie starocie pochodzące z wrocławskiej giełdy, jest – dzięki pani domu 
– miejscem spotkań wrocławskich elit, które od wielu lat są zapraszane przez 
gościnnych gospodarzy. Specjalnością pani doktor Basi jest naszpikowana 
wspaniałym farszem kaczka. Duży ogród w miesiącach letnich pozwala po-
łączyć rozkosze podniebienia z wsłuchiwaniem się w trele ptaków. A i krowa 
czasem zaryczy. Tam w Węgrach czas płynie wolniej i jest jakoś spokojniej. 

Dom jest ostoją licznej i harmonijnie żyjącej rodziny. Sam pan domu ma dwóch 
braci lekarzy, z których starszy jest wybitnym onkologiem i wszyscy znamy go jako 
najbardziej zdecydowanego przeciwnika palenia papierosów. Doktorostwo Zatoń-
scy też dorobili się trzech synów. Najstarszy z nich – Tomasz – przejął rodzinne tra-
dycje rodziców i robi wraz z żoną karierę naukową na wrocławskim Uniwersytecie 
Medycznym. Pełni tam odpowiedzialną funkcję prorektora ds. współpracy uczelni 
z otoczeniem i z wielkim zapałem  zabrał się do budowania tradycji historycznej. » 
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WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Z głębokim żalem informujemy, że 29 listopada 2020 roku
odszedł na wieczny dyżur nasz serdeczny Kolega

lek. Jan Dąbkowski
internista i specjalista medycyny pracy

Wyrazy szczerego współczucia Żonie Danucie oraz Rodzinie
składają

koleżanki i koledzy z Koła Lekarzy Seniorów DIL w Jeleniej Górze

Z wielkim smutkiem i w poczuciu ogromnej straty żegnam
śp. 

prof. dr. hab. Piotra Szybera
prawego Człowieka, odważnego Chirurga, niezawodnego Ojca 

Chrzestnego, który swoim życiem dowiódł, że można i trzeba być 
przyzwoitym, a lekarzem jest się całym sobą.

Trudno pogodzić się z tym, że nie usłyszę już Jego troskliwego 
i uważnego: „Cześć, Maleńka, co u Ciebie słychać?”.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. zw. dr. hab. Piotra Szybera
współtwórcy wrocławskiej transplantologii, specjalisty chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, 
transplantologii i angiologii, wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej 

Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Ucznia prof. Klemensa Skóry i twórcy Ośrodka Transplantacji Narządów w klinice,  

jednej z ikon UMW.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają 

członkowie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
Fot. Adam Zadrzywilski

Pani dr. n. med. Kornelii Lis-Szyber
oraz panu dr. n. med. Przemysławowi 

Szyberowi
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

prof. dr. hab. Piotra Szybera
składa

personel Kliniki Chirurgii Naczyniowej
i bloku operacyjnego IV Wojskowego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 27 listopada 2020 r. zmarł

prof. dr hab. Piotr Szyber
wieloletni pracownik i nauczyciel akademicki,

kierownik Katedry Chirurgii Naczyniowej,Ogólnej i Transplantacyjnej. 
Ceniony wykładowca i wychowawca kilku pokoleń studentów i lekarzy.  

Za długoletnią, wzorową pracę Pan Profesor został odznaczony 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrną Odznaką 
Honorową Akademii Medycznej.

Rektor i Senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Z niedowierzaniem i w poczuciu nieodżałowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczny dyżur

prof. zw. dr. hab. Piotra Szybera
wybitnego chirurga, dobrego Kolegi, rotarianina 

wrażliwego na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka, 
tegorocznego laureata Nagrody Wrocławia, 

odznaczonego także: Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi 

i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Profesor Szyber pozostanie  

w naszej wdzięcznej pamięci!

Wyrazy najszczerszego współczucia Bliskim
składają 

członkowie Koła Seniorów DIL we Wrocławiu, koledzy 
i koleżanki z Rotary Club – Wrocław 
członkowie Komisji Historycznej DRL

oraz Grupa Wrocławska Polskiego Towarzystwa 
Historii Nauk Medycznych

Syn Marcin jest geniuszem technicznym. Na po-
dwórku wokół domu zgromadził kolekcję starych, nad-
szarpniętych zębem czasu samochodów, które stara się 
przerobić na eksponaty muzealne. Wkrótce na posesji 
ma się też znaleźć samolot, wyzwaniem jest teraz zna-
lezienie miejsca na lądowisko. 

Najmłodszy z synów dr. Ireneusza Zatońskiego – Ma-
ciek – odziedziczył po mamie zainteresowanie starocia-
mi i zajmuje się etnografią. 

Panująca w domu gościnność i rodzinna atmosfera sprawiają, że kryjące się za 
tym miejscem ciepło, spokój i życzliwość wykraczają dalece poza granice gminy. 
Jego gospodarze mogą być przykładem godnym, ale i trudnym do naśladowa-
nia. Mimo, że od pięciu lat naszym spotkaniom nie towarzyszą wspaniałe, urokli-
we opowieści gospodarza, jego duch i aura, jaką wokół siebie roztaczał w pięk-
nych wnętrzach domu w Węgrach, jest stale obecna. Czujemy obecność Irka i we 
wdzięcznej pamięci zachowujemy Jego niepowtarzalną osobowość.

Pozostawił czworo wnuków. Najstarszy jest studentem medycyny, bliźniaki 
kończą w Wigilię 18 lat, a najmłodsza wnuczka ma 6 lat. 

Krzysztof Wronecki

PRO MEMORIA
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Doktor n. med. Iwonie Prajs
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają 

koleżanki i koledzy z Kliniki Hematologii,  
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy
naszego Przyjaciela, Nauczyciela i Szefa

dr n. med. Marka Dzisiowa
Elu, przyjmij wraz z najbliższą Rodziną

wyrazy szczerego współczucia
od współpracowników z dawnego

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski 

Naszej Koleżance Elżbiecie Zaniewskiej-Dzisiów
oraz 

Katarzynie, Oli i Rafałowi
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

Męża i Taty
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
WSS. im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

dr. n. med. Marka Dzisiowa
naszego wieloletniego kolegi i współpracownika,  

którego wspominać będziemy jako życzliwego  
i oddanego pracy lekarza.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają 

pracownicy Oddziału I WSS im. J. Gromkowskiego 
oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii  

UM we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wiktorii Berbelickiej
Wyrazy żalu i współczucia dla Państwa 

Magdaleny i Stanisława Drelichowskich
z powodu śmierci Matki i Teściowej

składa
personel NZOZ REMEDIS

Wyrazy szczerego współczucia 

lek. Feliksowi Błaszczykowi z powodu śmierci 
Taty 

składają
koleżanki i koledzy z Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny 
Paliatywnej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Z głębokim żalem żegnamy 
dr. Marka Dzisiowa

wspaniałego anestezjologa i intensywistę
W imieniu koordynatorów transplantacjynych, 

Biura Poltransplant i PSKT
Dariusz Patrzałek

PRO MEMORIA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 25 października 2020 roku
zmarł 

lek. Roman Warchałowski 
wieloletni kierownik ośrodka zdrowia w Jordanowie Śląskim

Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Koleżanki 

lek. Danuty Grelińskiej
Wyrazy szczerego współczucia 

najbliższej Rodzinie 
składają 

koleżanki i koledzy z TK DIL Zgorzelec   
oraz wieloletni współpracownicy

Z niedowierzaniem i w poczuciu nieodżałowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci z powodu COVID-19 

naszego Przyjaciela

Leszka Klupy
lekarza stomatologa 

Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.
Leszku, będzie nam Cię brakowało, ale pozostaniesz 

we wdzięcznej pamięci!
Koleżanki i koledzy ze studiów, rocznik 1985

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym,
że 7 listopada 2020 roku zmarł

dr n. med. Jerzy Szybejko
wieloletni wiceprezes i członek honorowy Stowarzyszenia 

Lekarzy Dolnośląskich, czynnie zaangażowany w odzyskanie 
i budowę Domu Lekarza, oddany pacjentom lekarz, 

wspaniały Przyjaciel.
Wyrazy szczerego współczucia Żonie, Córkom i Rodzinie

składają zarząd i członkowie Stowarzyszenia Lekarzy 
Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 lek. Jerzego Woźniaka
specjalisty chorób wewnętrznych, wieloletniego ordynatora 

Oddziału Chorób Wewnętrznych i Intensywnej Terapii 
Szpitala Górniczego w Lubinie.
Pogrążona w smutku i żałobie

Rodzina
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Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

 śp. 

dr. Zygmunta Chojnackiego
składają

koleżanki i koledzy 
z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej USK we Wrocławiu

  Z wielkim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas na zawsze
śp.

dr Edward Gaździcki
absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista 

chorób wewnętrznych, długoletni ordynator Oddziału Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Jaworze, szlachetny Człowiek.

Z wyrazami współczucia dla Rodziny
koledzy z Ostrowa Wielkopolskiego 

Doktorowi n. med. Jackowi Gąsiorowskiemu
oraz Rodzinie i Bliskim 

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu 
śmierci

Ojca 
składają Krystyna i Andrzej Gładyszowie

Doktorowi Jackowi Gąsiorowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Taty
składają koleżanki i koledzy

z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby 
i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UM we Wrocławiu

Koledzy i koleżanki z II OITD 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

składają najszczersze wyrazy współczucia

dr. hab. Przemysławowi Niewińskiemu 
oraz jego Żonie 

dr Kindze Niewińskiej 
w związku ze śmiercią 

Mamy i Teściowej

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi
specjalisty chirurga szczękowego

lekarza stomatologa 

Zygmunta Chojnackiego
Cześć Jego pamięci!

 Koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Świdnicy

 „Ludzie szlachetni odchodzą  
otoczeni wdzięczną pamięcią żywych”. 

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem 
żegnamy naszego Kolegę

śp. 

dr. Zygmunta Chojnackiego
działacza samorządu lekarskiego pełniącego funkcję 

sędziego Naczelnego Sądu Lekarskiego od II do VIII kadencji,
wspaniałego, serdecznego i pełnego dobroci Człowieka.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia 
składa

przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego
wraz z zespołem sędziów oraz pracownikami kancelarii NSL

Doktor n. med. Grażynie Szybejko-Machaj
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Taty

dr. n. med. Jerzego Szybejki
składają

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

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy Rodzinie

z powodu śmierci 

dr. Zygmunta Chojnackiego
składają

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

oraz pracownicy kancelarii OSL DIL

PRO MEMORIA

Wyrazy głębokiego współczucia

dr. n. med. Arturowi Chojnackiemu 
wraz z Rodziną

z powodu śmierci Ojca

Zygmunta
składają 

lekarze z Koła Terenowego DIL w Świdnicy

Pani dr Teresie Jaśkiewicz wyrazy głębokiego współczucia, 
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach z powodu śmierci

Mamy
składają 

koleżanki i koledzy z Zakładu Radiologii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Zawiadamiamy, że w wieku 73 lat 
2 listopada 2020 roku zmarła

lek. Maria Wierczek z domu Omylak
absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej, rocznik 1971

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim
Koleżanki z rocznika 1971
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o odejściu do Pana 2 listopada 2020 roku

naszego serdecznego Kolegi

dr. Andrzeja Sekuta
Wyrazy głębokiego współczucia

składamy Żonie Bogdzie i całej Rodzinie
Koleżanki i koledzy z AM we Wrocławiu rocznik 1966

Drogi Andrzeju! Pamiętamy.

16 listopada 2020 roku została pożegnana
dr rentgenolog 

Barbara Brużewiczowa z Witkowskich, 
ur. w 1922 roku.

Córkom lek. stom. Małgorzacie i Elżbiecie 
wyrazy szczerego współczucia z wdzięczną pamięcią

składa
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska z Rodziną

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”. 
 Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, 

że odeszli od nas 

dr Anna Chojnacka 
lekarz stomatolog 

i lekarz specjalista chirurgii stomatologicznej 

dr Zygmunt Chojnacki 
oddani pacjentom, idei samorządu lekarskiego,  

wspaniali lekarze i Przyjaciele.
Rodzinie, bliskim, przyjaciołom  
wyrazy szczerego współczucia 

składają
koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

dr. Zygmunta Chojnackiego
Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie

składają
dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej DIL, zastępcy OROZ DIL 
oraz pracownicy biura OROZ DIL

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.
Wisława Szymborska

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
śp. Doktorostwa 

Anny i Zygmunta Chojnackich
Takich Przyjaciół – serdecznych, oddanych, niezawodnych, 

Takich Lekarzy – autentycznych, zaangażowanych,  
mądrych nie zapomnimy.
Zasmuceni Ich odejściem,  

ale pełni dobrych i wyjątkowych wspomnień
Beata, Agata i Witold Wnukiewiczowie

Wyrazy współczucia dla  

dr. Zbigniewa Zołoteńkiego
z powodu śmierci Ojca

Mieczysława Zołoteńkiego
który zmarł 7 listopada 2020 roku w wieku 90 lat. 

Był żołnierzem Armii Krajowej, twórcą NSZZ ,,Solidarność” 
w ZZSO Predom-Polar, 

zawsze wierny Kościołowi i Polsce.
Oby Pan Bóg wybaczył Mu w swym miłosierdziu winy 
popełnione z ludzkiej ułomności i raczył obdarzyć Go 

wieczną nagrodą w niebie.  
Lekarze z Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Naszej Koleżance  

dr Wiesławie Niemiec-Gmerek
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia

z powodu śmierci

Męża
składają

dr n. med. Piotr Piszko – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, 

zastępcy OROZ DIL 
oraz dr n. med. Jan Spodzieja – przewodniczący Okręgowego 
Sądu Lekarskiego DIL i członkowie OSL, a także pracownicy 

biura OROZ i kancelarii OSL

Przepełnieni smutkiem żegnamy

dr. n. med. Marka Dzisiowa
który był dla naszego zespołu wielkim oparciem,  

Autorytetem i Przyjacielem.
Żegnamy oddanego lekarza i wyjątkowego Człowieka,  

który pozostanie w naszych sercach i pamięci.
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają
pracownicy III Oddziału Neurologii Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

„Nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych,  
którzy zostają”. 

Wyrazy szczerego współczucia 

dr. Arturowi Chojnackiemu
z powodu śmierci rodziców

dr Anny i dr. Zygmunta Chojnackich
składa zespół „starego” Oddziału Nefrologii  

i Dializ w Wałbrzychu
Dorota Radziszewska, Kasia Buziałkowska, 

Teresa Nowak, Mariusz Kmiecik
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SPACER HISTORYCZNY PO KLINICE DERMATOLOGICZNEJ
Pomruk salonów 

Klinika Dermatologiczna powstała wraz z  kompleksem pozo-
stałych klinik na tym terenie pod koniec XIX wieku. Ówczesny 
jej kierownik prof. Albert Neisser, będący znanym już wów-

czas naukowcem, brał udział w  powstawaniu jej planów. W  swoim 
pamiętniku zapisał: „Jest to najpiękniejsze, najkorzystniejsze i najła-
twiej dostępne miejsce terenu klinicznego”. Była to wtedy pierwsza 
uniwersytecka Klinika Dermatologii w Niemczech (fot. 1). ■

❶

Jej szef odkrył dwoinki rzeżączki nazwane od jego nazwiska Neis-
seria gonorrhoeae. Mało kto wie, ale był także współautorem od-
czynu Wassermanna wykonywanego w naszym kraju prawie do 

końca XX wieku. Kilkakrotnie nominowano go do nagrody Nobla, 
której ostatecznie nigdy nie dostał. Powodem odmowy przyznania 
tak zaszczytnego wyróżnienia przez Komitet Noblowski mógł być 
incydent z  zarażeniem prostytutki kiłą. Choroba ta była wówczas 
nieuleczalna. Neisser wraz z żoną Toni, która pochodziła z bogatej, 
żydowskiej rodziny, prowadzili we Wrocławiu salon w swoim wspa-
niałym domu zaprojektowanym przez berlińskiego architekta Han-
sa Grisebacha (fot. 2). 

❷

Bywali w nim artyści, malarze, pisarze. Dom stał się swoistym 
centrum kulturalnym naszego miasta. Niestety nie zachował 
się do czasów nam współczesnych. Po śmierci Neisserów 

przekształcony został w Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Urny z pro-
chami fundatorów złożone były w  ogrodzie, ale naziści usunęli je 
jeszcze przed wojną. Ocalał jedynie grób rodziców Neissera, miesz-
czący się na cmentarzu żydowskim przy ul. Ślężnej. Rezydencja Ne-
isserów znajdowała się na skraju parku Szczytnickiego przy obecnej 
ul. Różyckiego i  wojnę przetrwała w  dobrym stanie. W  roku 1945 
w tajemniczych okolicznościach dom spłonął. Było w nim wiele sty-
lowo urządzonych pomieszczeń oraz wiele dzieł sztuki. Z ogromnej 
kolekcji obrazów ocalał jedynie portret Neissera autorstwa Fritza Er-
lera, który przeniesiony został w czasie wojny do Kliniki. Dzisiaj jest 
ozdobą gabinetu urzędującego kierownika Katedry i Kliniki Derma-
tologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu prof. Jacka Sze-
pietowskiego (fot. 3). 

❸

Klinika Dermatologiczna powstała wraz  
z kompleksem pozostałych klinik na tym tere-
nie pod koniec XIX wieku. 
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SPACER HISTORYCZNY PO KLINICE DERMATOLOGICZNEJ Wasz Bywalec

W  klinice znajduje się także mała sala muzealna, 
którą wypełnia historia. Ściany zdobią zdjęcia 
wszystkich wybitnych dermatologów zarówno 

tych pracujących przed wojną, jak i tych nam współczesnych. 
Na honorowym miejscu stoi popiersie Alberta Neissera (fot. 
4), które jest repliką tego odsłoniętego we wrocławskim ra-
tuszu w Galerii Wielkich Wrocławian 3 listopada 2001 roku. 

❹

Fotografia nr 5 przedstawia ówczesnego kierownika Kli-
niki Dermatologii prof. Feliksa Wąsika i  prof. Norberta 
Heissiga, którzy odsłaniają popiersie autorstwa Ryszarda 

Gluzy. Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, którego prof. Heissig do dzisiaj jest honorowym prze-
wodniczącym było sponsorem rzeźby upamiętniającej wiel-
kiego naukowca i  lekarza. Warto wspomnieć, że prof. Heissig 
liczy dzisiaj 88 lat, jest naszym kolegą po fachu i urodził się we 
Wrocławiu. W tym roku ufundował nagrodę naukową swojego 
imienia w wysokości 200 tysięcy złotych przyznawaną co dwa 
lata wybitnym polskim naukowcom. Oto co może sprawić mi-
łość do miejsca urodzenia. 

❺

Popiersie prof. Neissera zostało odsłonięte w Klinice przed 
15 laty przez ówczesnego rektora naszej uczelni prof. 
Marka Ziętka w obecności pierwszej damy polskiej der-

matologii prof. Stefanii Jabłońskiej i  ówczesnego kierownika 
Kliniki prof. Eugeniusza Barana (fot. 6). W tym też czasie usta-
nowiono wykład im. prof. Alberta Neissera, który co roku wy-
głaszają najwybitniejsi dermatolodzy. 

❻

Klinika Dermatologii ma szczęście do wielkich nazwisk, 
to tutaj przez 16 lat kierownikiem był prof. Józef Kubicz, 
pełniący również funkcję dziekana Wydziału Lekarskie-

go. W klinice znajduje się tablica poświęcona profesorowi. Zo-
stała ona odsłonięta w stulecie Jego urodzin – 15 listopada » 

❼
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Za miesiąc zapraszam na kolejny spacer.

2006 roku –  przez żonę, która jest profeso-
rem chemii i przez wiele lat była prorekto-
rem Uniwersytetu Wrocławskiego urzędu-
jącego wtedy rektora naszej uczelni prof. 
Ryszarda Andrzejaka. Pani profesor jest też 
twórcą Festiwalu Nauki Dolnośląskiej (fot. 
7, 8, 9). 

Profesor
Józef 
Kubicz

❽

❾

Profesor Kubicz zasłynął przede wszystkim jak twórca Linomagu, który 
produkowany jest do dziś. Osobiście pamiętam profesora jeszcze jako 
student, oblałem u niego egzamin z dermatologii, który zdałem później 

w drugim terminie. Profesor był człowiekiem oryginalnym, mieszkał tuż obok 
kliniki i posiadał olbrzymią kolekcję staroci. W muzeum klinicznym znajduje się 
też jedna z dwóch w Europie dobrze zachowana kolekcja mulaży przedstawia-
jąca zmiany skórne schorzeń dermatologicznych z początku stulecia. W planie 
jest ich staranna rewaloryzacja. Przed kilku laty sala wykładowa znajdująca się 
tuż za muzeum otrzymała imię prof. Feliksa Wąsika, wieloletniego kierownika 
Kliniki i prorektora w latach 1987-1990 (fot. 10). Inicjatorem pomysłu był obec-
ny kierownik Kliniki Dermatologii prof. Jacek Szepietowski na zdjęciu nr 11  
z autorem artykułu. 

❿

Przed kilku laty sala wykła-
dowa znajdująca się tuż za 
muzeum otrzymała imię prof. 
Feliksa Wąsika.

❶❶

Profesor
Feliks
Wąsik

WYJAŚNIENIE 
do wywiadu pt. „Praca, radość, spełnienie”

2 listopada 2020 roku na łamach nr 11/2020 Medium ukazał się 
tekst zatytułowany „Praca, radość, spełnienie” autorstwa Aleksandry 
Solarewicz. W nawiązaniu do tej publikacji 25 listopada 2020 r. do 
redakcji „Medium” wpłynęło pismo sygnowane przez Pana Profesora 
dr. hab. Dariusza Janczaka, Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Na-
czyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UM we Wrocławiu. Pan Pro-
fesor Dariusz Janczak – jak sam podkreśla – z wielkim zaciekawie-
niem przeczytał wywiad pt. „Praca, radość, spełnienie” z  nestorem 
wrocławskiej chirurgii, nieżyjącym już emerytowanym Profesorem 
dr. hab. Piotrem Szyberem, który ukazał się w nr 11/2020 „Medium” 
(s. 25-27). Jednocześnie Pan Profesor Dariusz Janczak zwrócił nam 
jednak uwagę na nieścisłości, które czujemy się w obowiązku skory-
gować i za które przeprosić Drogich Czytelników.

W ślad za pismem Pana Profesora Dariusza Janczaka cytujemy za-
tem fragment odnoszący się do przekazanej w  wywiadzie przez 
zmarłego 27 listopada Profesora Piotra Szybera informacji:

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i  Transplantacyjnej Uniwersy-
tetu Medycznego we Wrocławiu, którą niegdyś kierował Profesor Piotr 
Szyber, nie tylko nadal istnieje, ale również prężnie działa na bazie Uni-
wersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 
213. Jest to obecnie największy ośrodek transplantacyjny na Dolnym 
Śląsku, wykonujący przeszczepy wątroby i  nerek (w  tym przeszczepy 
nerek od dawców rodzinnych). Z  ośrodka tego nie tylko nie odeszli 
wszyscy asystenci Profesora Piotra Szybera, ale nadal w  nim pracują, 
osiągając sukcesy w  dziedzinie chirurgii naczyniowej, transplantacyj-
nej i chirurgii wątroby, lecząc tysiące pacjentów rocznie z terenu Dolne-
go Śląska i całej Polski. 

red. nacz. Magdalena Janiszewska
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* W Montreal wydarzyła się jednemu głośnemu okuli-
ście okropna pomyłka: zapalenie oka lewego po urazie 
groziło przeniesieniem się na oko prawe; postanowiono 
oko chore wyłuszczyć, na co chory 18-letni mężczyzna, 
zgodził się i  operacyę wkrótce wykonano w  uśpieniu 
chloroformowem. Po upewnieniu rodziny i  przyjaciół 
chorego, że operacya odbyła się jak najpomyślniej, prze-
konano się wkrótce ze zgrozą, że wyłuszczonem zostało 
oko nie chore, lecz zdrowe. (The Lancet).

„Przegląd Lekarski” 1899, XXXVIII, 337

Liczba lekarzy w  Polsce. Podług danych Naczelnej 
Izby Lekarskiej wszystkie okręgowe izby lekarskie li-
czyły 1 stycznia 1935 r. 10.776 członków. W ciągu 1935 
r. powstała izba śląska (541 członków), w pozostałych 
izbach przybyło 314 lekarzy, zmarło 136, wobec czego 
na 1 stycznia r. b. wszystkie osiem izb lekarskich liczyło 
11.495 członków, a mianowicie: krakowska – 1.717, lu-
belskie – 890, lwowska – 2.109, łódzka – 904, poznańsko 
pomorska – 1.226, śląska – 541, wileńsko nowogródz-
ka – 762, warszawsko białostocka – 3 346, a zatem ta 
ostatnia liczy największą liczbę członków. 

„Medycyna” 1936, 545

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Godność
Zapiski emeryta

Pytanie, jak zdefiniować godność człowieka, jest co najmniej tak sta-
re jak filozofia grecka. W art. 30 Konstytucji RP została ona określo-
na jako przyrodzona i niezbywalna, a ponadto stanowi źródło praw 
człowieka i obywatela, jest nienaruszalna, a jej poszanowanie to obo-
wiązek władz publicznych.

Europejski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „embrion ludzki jest 
obdarzony godnością od momentu połączenia komórki męskiej 
i żeńskiej, a istota obdarzona godnością wymaga ochrony prawnej”, 
embrion ludzki korzysta z ochrony prawa w każdym momencie ist-
nienia, ochrona ta jest niezależna od sposobu poczęcia”. 

Wygląda na to, że godność nabywamy w  momencie poczęcia 
(dwie komórki haploidalne w  wyniku połączenia dają pełny układ 
chromosomów). Nie jest to więc kwestia ani filozoficzna, ani religijna, 
lecz czysto biologiczna. Godność zachowujemy do śmierci, a nawet 
po niej, bo mówi się, że ciało zmarłego należy pochować z godno-
ścią. Wszak Kodeks karny przewiduje karę za zbezczeszczenie zwłok.

Filozofując dalej – może nieco naiwnie – nie wiadomo, gdzie owa 
godność zamieszkuje. Pewnym jest, że stanowi istotę człowieczeń-
stwa. Może więc mieści się w korze czołowej lub pniu mózgu? (patrz 
ustawa przeszczepowa), może w brzuchu (podobno mikrobiom rzą-
dzi mózgiem?). Czy godność może być częściowa? Czy jakaś cho-
roba, np. psychiczna, albo utrata części ciała oznacza pozbawienie 
części godności? Chyba nie.

Czy można zatem zniszczyć czyjąś godność? Chyba tylko wtedy, 
gdy ma się licencję 007.

dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY

DARIUSZ KONDAS - Dyrektor Biura Sprzedaży i Szkoleń w TU INTER Polska S.A.

Nie ma jak w domu... ubezpieczonym w INTER Lekarz Nieruchomości

INTER: INTER Lekarz Nieruchomo-
ści to ubezpieczenie domu i miesz-
kania dedykowane lekarzom. Skąd 
pomysł na taki produkt?
Inspiracji dostarczają nam codzien-
nie nasi klienci. Branża medyczna 
postrzega nas przede wszystkim 

jako ubezpieczyciela oferującego specjalistyczne pakiety chroniące 
lekarzy i lekarzy dentystów podczas wykonywania czynności me-
dycznych. W ofercie INTER Polska mamy również produkty życiowe, 
zdrowotne, a także chroniące majątek prywatny przedstawicieli 
branży medycznej.

Szukając najlepszych rozwiązań, staraliśmy się dać klientom real-
ną wartość. Aktualnie, rynek ubezpieczeń chroni cały majątek wła-
ścicieli, w zasadzie od wszystkiego. My również. Przedmiot ubez-
pieczenia - dom, ogrodzenie, podjazd, sprzęt elektroniczny itp. - to 
wszystko można ubezpieczyć z grubsza u każdego ubezpieczyciela. 
Skoro nie w przedmiocie ubezpieczenia i nie w zakresie, zaczęliśmy 
szukać inspiracji w procesie likwidacji szkody. Jest to newralgicz-
ny moment, w którym klient poznaje realną wartość posiadanego 
ubezpieczenia.

Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
Zauważyliśmy, że w niektórych sytuacjach wypłata odszkodowania 
np. klientowi, który zalał swoje mieszkanie, nie powoduje końca jego 
problemów. Wręcz przeciwnie – jest to początek jego zmagań. Musi 
się mierzyć ze wszystkimi konsekwencjami, takimi jak konieczność 
znalezienia ekipy remontowej, ustaleniem ceny usług, zakupu mate-
riałów koniecznych do naprawy oraz nadzorem nad całym procesem.

Tak, to może być wyzwanie…
Dokładnie. Problematyczne są także z pozoru błahe szkody, jak 
np. uszkodzony telewizor… Standardem na rynku jest, że w takiej 
sytuacji klient dzwoni do ubezpieczyciela i dowiaduje się, że musi 
dostarczyć ekspertyzę z serwisu. Niby drobna rzecz, ale wiąże się 
z koniecznością znalezienia serwisanta i dowiezieniem telewizora. 
Mój ma 52”, a Pani? (śmiech).

Mniej, ale zastanawiam się, jak go zabezpieczyć na czas 
przejazdu…
Dokładnie. Lekarze są bardzo zajęci, nie mają chęci i czasu na ta-
kie rzeczy. Z polisą INTER Lekarz Nieruchomości to my dostarczymy 
profesjonalną ekipę remontową, która wykona naprawę, doprowa-
dzając mieszkanie do stanu sprzed szkody. Także wspomniany tele-
wizor dostarczymy do serwisu lub zapewnimy serwis u klienta, a na 
czas oczekiwania na naprawę, zapewnimy sprzęt zastępczy.

Warto także wspomnieć, że w procesie likwidacji każdy klient ma 
dedykowanego opiekuna szkody (inżyniera budownictwa), z któ-
rym kontaktuje się bezpośrednio na wskazany numer telefonu, omi-
jając infolinię. Ta sama osoba towarzyszy klientowi od zgłoszenia do 
rozwiązania problemu. Podsumowując, z polisą INTER Lekarz Nieru-
chomości, klient nie musi się martwić o formalności, pozyskanie eki-
py remontowej, logistykę. Za całe to zamieszanie odpowiedzialność 
przejmuje INTER Polska

TU INTER Polska S.A.
Oddział we Wrocławiu

Tel. 71 343 00 85
e-mail: wroclaw@interpolska.pl

Artykuł sponsorowany
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

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

Katarzyna Kalicińska, Beata Harasimowicz, 
Zuzanna Dobrucka, I ja Ciebie też!, Burda 
Media Polska, Warszawa 2020.

Jenny Bayliss, 12 randek na Gwiazdkę, 
Burda Media Polska, Warszawa 2020. 

Autorki książki napisały bożonarodzeniową 
opowieść bez ociekającej złotem, magią i  cu-
kierkowością otoczki. Książka pokazuje, że 
w  święta cuda nie pukają do drzwi, a  życie na-
dal toczy się niezależnie od ilości przygotowa-
nych potraw. Wśród wielu świątecznych opowie-
ści ta jest najbardziej prawdziwa, rzeczywista.  
A lektura zmusi niejednego czytelnika do głębo-
kiej refleksji nad sensem świąt. Śpieszmy się ko-
chać święta, tak szybko odchodzą.

Jednak „12 randek na Gwiazdkę” to opowieść 
o prawdziwym życiu, w którym brakuje mi-
łości i zrozumienia. I o tym, jak bardzo każdy 
niezależnie od wieku i miejsca zamieszka-
nia, pragnie być kochanym.Wigilijny poranek to czas niezwykły, ale i  przewrotny. 

Mamy i babcie uczą swoje pociechy, że w święta Bo-
żego Narodzenia dzieją się cuda, świat otula śnieżna 

pierzynka, a zło idzie spać. Niestety dorosłe życie weryfikuje wy-
obrażenia o magicznych świętach. Dołącza do nich przypalony 
bigos, nieumyte okna czy potłuczona zastawa… Ale również 
utrata pracy, małżeńskie kłótnie i nieoczekiwane rozstania. 

Laura, Wiktoria i  Agata to przyjaciółki, które każdy wigilijny 
poranek spędzają od lat wspólnie. Piękne, bogate i  z  pozo-
ru szczęśliwe. Jednak w  Wigilię ich wspaniałe życie, które tak 
wszyscy podziwiają, runęło jak domki z kart. Ukochany mężczy-
zna nagle odchodzi. Nieoczekiwane zwolnienie z wymarzonej 
i  stabilnej pracy. Związek z  człowiekiem związanym z  mafią. 
Trzy życiowe katastrofy zapowiadające ogrom kłopotów. Mając 
swoją przyjaźń, bohaterki opowieści postanawiają wspólnie za-
walczyć o szczęście.

I ja Ciebie też! to historia trzech silnych kobiet, które połączyła 
niesamowita więź przyjaźni. Autorki książki napisały bożonaro-
dzeniową opowieść bez ociekającej złotem, magią i cukierkowo-
ścią otoczki. Książka pokazuje, że w  święta cuda nie pukają do 
drzwi, a życie nadal toczy się niezależnie od ilości przygotowa-
nych potraw. Wśród wielu świątecznych opowieści ta jest najbar-
dziej prawdziwa, rzeczywista. A lektura zmusi niejednego czytel-
nika do głębokiej refleksji nad sensem świąt. 

Śpieszmy się kochać święta, tak szybko odchodzą. 

W  polskiej tradycji święta Bożego Narodzenia 
oznaczają czas spędzony w  rodzinnym gro-
nie, przy suto zastawionym stole i  z  kolędą 

na ustach. Dla odmiany święta w Anglii mają coraz mniej 
uduchowiony charakter. Religijność zastępuje wszech-
obecny i nadmierny konsumpcjonizm.

Lek na miłość poszukiwany jest od wieków. Dla kobiet 
Boże Narodzenie to czas, w którym na świecie pojawia się 
magia. Dlatego wiele z  nich wraz z  kolejnym zestawem 
kosmetyków, pragnie dostać pod choinkę księcia w stroju 
Świętego Mikołaja. Najlepiej z reniferem u boku.

Kate, bohaterka opowieści 12 randek na Gwiazdkę to 
młoda kobieta, która pragnie miłości. Za namową przy-
jaciółki postanawia wziąć udział w  eksperymencie pro-
wadzonym przez popularny serwis randkowy. Jest prze-
konana, że wygórowana cena oferty będzie szła w parze 
z  jakością przygotowanych przez firmę randek. Niestety, 
rzeczywistość brutalnie pokazuje, że piękne dekoracje, 
cudowne miejsca i wszechobecny brokat nie zmieni po-
tencjalnych kandydatów na męża w  królewiczów. Dwa-
dzieścia trzy dni na dwanaście randek z  jedenastoma 
różnymi mężczyznami wybranymi przez algorytm stwo-
rzony na potrzeby portalu randkowego ma być sposo-
bem na miłość. Staje się jednak źródłem kłopotów.

Jenny Bayliss w zabawny sposób opisuje codzienne ży-
cie mieszkańców małego angielskiego miasteczka. Z po-
zoru książka wydaje się przyjemną lekturą pełną magii, 
ciepła i świątecznego uroku, która umilić ma jesienno-zi-
mowy, ponury wieczór. Jednak 12 randek na Gwiazdkę to 
opowieść o prawdziwym życiu, w którym brakuje miłości 
i  zrozumienia. I  o  tym, jak bardzo każdy, niezależnie od 
wieku i miejsca zamieszkania, pragnie być kochanym. 
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Litery z pól oznaczonych cyframi/liczbami od 1 do 12 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na 
adres pocztowy lub e-mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl do 15 stycznia 2021 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomo-
ści elektronicznej „Krzyżówka – nr 12-1/2020-21”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 2/2021 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 11/2020: POLIPRAGMAZJA
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Grzegorz Czerwiński z Kunic, 2. Justyna Chojdak-Łukasiewicz z Iwin, 3. Agnieszka Dybek z Wrocławia. 
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą. 



 

Biuro DiL 
pon. śr. pt. 8.00-15.30, wt. 8.00-16.30

czwartki w godz. 8.00-17.00
50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45

Dyrektor
mgr Maria Danuta Jarosz, tel. 71 798 80 90

Sekretariat
inż. Magdalena Smolis – specjalista,

tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51
mgr Aleksandra Kołodziejczyk – specjalista, 

 tel. 71 798 80 52
mgr inż Dorota Flak – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 54
Księgowość

mgr Urszula Majchrzak – zastępca dyrektora Biura 
DIL ds. finansowych – tel. 71 798 80 87

mgr Halina Rybacka – starsza księgowa, tel. 71 798 80 70
mgr Katarzyna Nowak – księgowa, tel. 71 798 80 72

Składki na rzecz DIL/Wpłaty i wypłaty
Agata Gajewska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 65

mgr inż. Justyna Słomian – starszy referent,  
tel. 71 798 80 83

Komórka płacowo-kadrowa
mgr Joanna Mańturzyk – kierownik, tel. 71 798 80 73

mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 88

Komisja: Stomatologiczna, Historyczna 
i Kultury, Finansowa, Rewizyjna

Pośrednictwo pracy
mgr Agnieszka Jamroziak – starszy specjalista,  

tel. 71 798 80 88
Rejestr Lekarzy i Prywatnych Praktyk Lekarskich

Krystyna Popiel – p.o. kierownik rejestru 
tel. 71 798 80 55,

Joanna Żak – starszy specjalista, tel. 71 798 80 60,
Małgorzata Kubarycz-Hoszowska – specjalista, 

tel. 71 798 80 61,
mgr Agata Sobańska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 82,

Paulina Mostek – starszy referent, tel. 71 798 80 57
Komisja Etyki, Komisja Współpracy 

Międzynarodowej, Konkursy 
e-mail akolodziejczyk@dilnet.wroc.pl

mgr Aleksandra Kołodziejczyk – specjalista,  
tel. 71 798 80 52 

Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej
Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71

wtorek, środa 8.00-14.00; czwartek 8.00-16.00
Konto Kasy Pomocy Koleżeńskiej

BGŻ O/Wrocław 64 2030 0045 1110 0000 0035 5040
Komisja Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista, 

tel. 71 798 80 81
Patrycja Malec – starszy specjalista, tel. 71 798 80 68 

poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Kursy do stażu podyplomowego

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
Zespół Radców Prawnych

koordynator zespołu: mec. Beata Kozyra-Łukasiak
poniedziałek-środa 13.00-15.00

mec. Monika Huber-Lisowska, tel. 71 798 80 62
środa, piątek 9.30-13.00; wtorek, czwartek 10.30-14.00

Biuro Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Ewa Bielońska – kierownik, tel. 71 798 80 77,
Anna Pankiewicz – starszy referent, tel. 71 798 80 78,

Marzena Majcherkiewicz – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 76,

Angelika Bebniarek, 71 798 80 75
Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

mgr Aleksandra Stebel – kierownik,
Patrycja Muszyńska, tel. 71 798 80 79

Informacja o ubezpieczeniach
Renata Czajka – starszy specjalista, tel. 71 798 80 66,
Jolanta Kowalska-Jóźwik – referent, tel. 71 798 80 58

Informatycy
inż. Wiktor Wołodkowicz, tel. 71 798 80 84

Michał Waszak, tel. 71 798 80 85
Filie biura w delegaturach

Wrocław 
wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej

Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00
e-mail: wroclaw@dilnet.wroc.pl

Jelenia Góra
Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej 

 Barbara Polek, wtorek 10.00-11.30
Wojewódzki Szpital w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6, I piętro, pokój 233

Eugenia Serba – starszy referent, tel./fax 75 753 55 54
poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-13.00

środa, czwartek 11.00-15.00
e-mail: jeleniagora@dilnet.wroc.pl

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 

e-mail: walbrzych@dilnet.wroc.pl
Legnica

Przewodniczący Delegatury Legnickiej 
Ryszard Kępa, wtorek 15.00-16.00 

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

Krystyna Krupa – specjalista
pon.-piątek, 8.00-15.00, wtorek 8.00-16.00
Stowarzyszenie Lekarzy Dolnośląskich  

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.

 �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: 
LEKARZY specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dzie-
dzinie psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży oraz neu-
rologii. 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.

 �Centrum Stomatologiczne na Krzykach zatrudni le-
karza stomatologa – pacjenci prywatni (dzieci i dorośli). 
Praca po południu raz lub dwa razy w tygodniu. Atrak-
cyjne warunki pracy i płacy. CV proszę kierować na adres 
e-mail: lucynateresa1@wp.pl, tel. 669 993 936.

 �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.

 �Prestiżowe Centrum Stomatologiczne we Wrocławiu 
podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem z do-
świadczeniem w stomatologii zachowawczej w pełnym 
zakresie, protetyki lub endodoncji mikroskopowej. Posia-
damy dobrze wyposażone gabinety, własną pracownię 
protetyczną oraz RTG  wraz z tomografią komputerową. 
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt  telefonicz-
ny pod nr tel.: 691 361 364.

iNNE
 �LUBIN – wynajmę dobrze wyposażony, prosperujący 

gabinet stomatologiczny. Kontakt tel. 609 967 070.
 �Poszukuję do wynajęcia we Wrocławiu pomiesz-

czenia wyposażonego w  kabinę higieny osobistej na 
gabinet ginekologiczny. Bez wyposażenia medyczne-
go. Kontakt telefoniczny po godz. 21.00 pod numerem  
tel. 604 791 174.

 �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.

 �Sprzedam aparat USG Accuvix XG z 3 głowicami w tym 
3D/4D, tel. 601 616 016

Międzynarodowe Centrum Onkologii „AFFIDEA” 
w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4 zatrudni:
•	 lekarza specjalistę radioterapii onkologicznej;
•	 lekarza w trakcie specjalizacji radioterapii onko-

logicznej/na ostatnim roku przed zakończeniem; 
•	 lekarza chcącego specjalizować się w dziedzi-

nie radioterapii onkologicznej. 

Ośrodek działający z  sukcesem od 2008 roku, 
stale rozwijający się, z  nowoczesnym sprzętem 
diagnostyczno-terapeutycznym. Przyjazny dla 
pacjentów i personelu.

Jeśli charakteryzujesz się umiejętnością pracy 
w  zespole, bezkonfliktowością, elastycznością, 
odpowiedzialnością, pracowitością i  chęcią cią-
głego rozwoju zawodowego oraz osobistego, to 
jest to praca właśnie dla Ciebie. 

Dołącz do zespołu Międzynarodowego Centrum 
Onkologii w Wałbrzychu.

Kontakt i informacje:
dyrektor – dr n. med. Katarzyna Bojarowska, 
specjalista radioterapii onkologicznej 
AFFIDEA Międzynarodowe Centrum Onkologii 
Wałbrzych
ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych 
tel. +48 74 647 72 03, fax +48 74 647 72 51
e-mail: katarzyna.bojarowska@affidea.com

Monika Samborska-Dudek, 
HR Business Partner
tel. +48 22 526 11 91, 
fax +48 22 526 11 99,
kom. +48 609 906 248
e-mail: m.samborska-dudek@affidea.com  

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 szkole-
nie specjalizacyjne lekarzy w trybie rezyden-
tury, 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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