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Walka z  pandemią weszła na dramatyczny etap: dziś 
gra idzie o to, czy zdążymy wytworzyć odporność po-
pulacyjną przed kolejnym paraliżem systemu opieki 

zdrowotnej. Łóżka „covidowe” zapełniają się w  zastraszającym 
tempie. W  momencie pisania tych słów, według danych z  sys-
temu ELC, na Dolnym Śląsku pozostało wolnych 248 łóżek bez 

respiratora dla dorosłych (na 2374) i 22 dla dzieci (na 49) oraz 15 respiratorowych 
dla dorosłych (na 206). Stosowana już niemal rutynowo wysokoprzepływowa tle-
noterapia zubaża zasoby szpitalne tego życiodajnego gazu, „covidowanie” kolej-
nych łóżek staje się nieefektywne, bo bez dostępu do instalacji tlenowej nie mają 
racji bytu. Nowe wytyczne dla pogotowia ratunkowego nakazujące przewożenie 
do szpitali pacjentów chorych na COVID-19 z saturacją poniżej 94% dociążają cały 
system do granic wytrzymałości. Duża liczba zachorowań ma jednak swoje plusy: 
nabyta odporność po przebyciu choroby uzupełni kulejący proces szczepień. Na 
szczęście ostatnio i  ze szczepieniami trochę lepiej: więcej szczepionek trafia do 
punktów, a na rynek europejski już wkrótce dotrzeć ma kolejna, tym razem jedno-
dawkowa, szczepionka firmy Johnson&Johnson. Jeśli weźmiemy pod uwagę do-
tychczasowe tempo zachorowań i optymistyczny scenariusz szczepień, to mniej 
więcej na przełomie lipca i sierpnia będziemy mieli około 19 mln ozdrowieńców 
i ok. 14 mln zaszczepionych Polaków, czyli teoretycznie osiągniemy upragnioną 
odporność populacyjną, a wirus straci żywicieli. Teoretycznie, bo tak naprawdę nie 
wszystko jeszcze o SARS-CoV-2 wiemy.

Niezbędny do osiągnięcia odporności stadnej odsetek uodpornionych jest róż-
ny w zależności od choroby. Na przykład w przypadku odry taki „próg bezpieczeń-
stwa” wynosi aż 95%, dla krztuśca szacowany jest na 92-94%, błonicy i  różyczki 
na 83-86%, świnki na 75-86%, czyli tyle osób w populacji musi być odpornych na 
daną chorobę, żeby ewentualne ogniska „wypaliły się”, nie trafiając na nowego ży-
wiciela. Nie wiemy też, jak długo utrzymuje się odporność poszczepienna czy po-
chorobowa. O tym, jak to jest z nowym koronawirusem, przekonamy się zapewne 
pod koniec wakacji. O ile szczepienia będą szły chociaż tak, jak teraz, a inspekcji 
sanitarnej uda się utrzymywać liczbę nowych zachorowań na poziomie nieza-
grażającym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. Jeśli system się załamie 
i pacjenci z COVID-19 zajmą łóżka przeznaczone dla chorych z  innych przyczyn, 
mamy następny „lockdown” w  ochronie zdrowia, czego efektem będą kolejne 
„nadmiarowe” zgony w listopadzie i grudniu. Różnica będzie jedynie w przyczy-
nie: w ubiegłym roku na wiosnę najpierw brakowało środków ochrony osobistej, 
potem personel medyczny dziesiątkował COVID-19, zaś pacjenci bali się kontak-
tów z ochroną zdrowia z obawy przed zarażeniem. W tym roku może zwyczajnie 
zabraknąć dla nich miejsc w szpitalach.  

Walka trwa, a  tymczasem rząd szuka „czarnego luda”. Winnymi problemów 
z pandemią mają być znowu… lekarze. Z ust naszych luminarzy słyszymy różne 
opinie: a to że w Chinach kupiliśmy trefne maseczki, że prywatna służba zdrowia 
nie zajmuje się ratowaniem pacjentów covidowych, albo – że samorząd lekarski 
blokuje zatrudnianie medyków ze Wschodu. Prawda jest niezmienna: to rządzą-
cy kuleją. Maseczki zbadaliśmy i  było w  porządku, niedawno dwóch „prywat-
nych” stomatologów otrzymało z rąk wiceprezydenta Wrocławia „Superdiament” 
za poświęcenie i zaangażowanie w walce z covidem, a do izb lekarskich w całej 
Polsce trafiło do tej pory aż… 29 wniosków o pracę lekarzy spoza UE, z czego 
tylko trzy załatwiono odmownie, 10 zaakceptowano, a reszta jest procedowana, 
bo minister zdrowia nie raczył ich wiarygodnie umotywować. Na wdzięczność 
liczyć nie ma co, więc róbmy swoje.  

I tak robimy. Kilka dni temu w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie 
miałem okazję wręczyć dyrektorowi naszego Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu certyfikat przyznający kolej-
ny dar będący efektem pracy Fundacji Lekarze Lekarzom – tym razem lampę 
bakteriobójczą firmy Diversey Polska Sp. z  o.o. Lampy te, sfinansowane przez 
Allegro, trafiły do szpitali „covidowych” w każdym województwie (czyt. s. 29). Jak 
widać nasza fundacja działa w okresie pandemii niezwykle prężnie. W tej chwili 
dzielimy pomiędzy szpitale produkty żywnościowe firmy Nestle. Przez pierwsze 
dziesięć lat naszego funkcjonowania zajmowaliśmy się głównie pomocą potrze-
bującym jej Koleżankom i Kolegom. I na taką pomoc nadal przeznaczamy nasze 
środki z wpłat indywidualnych darczyńców. Te poświęcone na walkę z pandemią 
pozyskujemy dodatkowo od różnych firm jako środki „znaczone”, z przeznacze-
niem na konkretny cel. Dlatego apeluję gorąco o przekazanie 1% z Waszych po-
datków na konto fundacji. Dzięki tym środkom będziemy mogli kontynuować 
naszą indywidualną pomoc lekarzom w potrzebie. Przypominam: nr KRS Funda-
cji Lekarze Lekarzom: 0000409693. 
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CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►AKTYWNOŚĆ MITOCHONDRIÓW  
A NOWOTWORY MÓZGU

Nadaktywne mitochondria odpowiadają za około 20% zacho-
rowań na glejaka wielopostaciowego, złośliwego nowotworu 
mózgu – donoszą nowojorscy naukowcy na łamach czasopi-
sma „Nature Cancer”.

Mitochondria to wewnątrzkomórkowe struktury produku-
jące niezbędną do procesów życiowych energię, które można 
porównać do „komórkowych elektrowni”. 

W  komórkach nowotworowych przeważnie ich efektyw-
ność jest zaburzona. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu 
Columbia w Nowym Jorku zidentyfikowali jednak podtyp gle-
jaka, który wykorzystuje ich nadaktywność. – Leki blokujące 
nadaktywność mitochondriów, które przechodzą obecnie 
kliniczną fazę badań, wykazują silne działanie przeciwnowo-
tworowe. Ich działanie testowane jest na grupie pacjentów 
z  rzadko występującą kombinacją genetyczną, powodującą 
nadaktywność mitochondriów, jednak nasze badania pozwa-
lają już na identyfikację osób z  nowotworami napędzanymi 
przez nadaktywność mitochondriów niezależną od czynni-
ków genetycznych – mówi autor analizy dr Antonio Lavarone.

Wnioski ze swoich badań naukowcy oparli na wynikach ana-
lizy aktywności biologicznej ponad 17 tys. komórek pochodzą-
cych z 36 różnych nowotworów mózgu. – Istniejąca klasyfikacja 
nowotworów mózgu nie dostarcza wystarczająco dużo infor-
macji. Nie pozwala na odpowiednie prognozowanie i nie wska-
zuje właściwego sposobu leczenia. To jedna z przyczyn powol-
nego progresu w  leczeniu raka mózgu – zauważają badacze. 
Ich zdaniem podobne ścieżki molekularne mogą występować 
także w innych rodzajach nowotworów. Oznaczałoby to, że leki 
zwalczające mitochondrialną postać glejaka mogłyby być sku-
teczne m.in. w walce z mitochondrialną postacią raka płuca. 

Źródło: Nature Cancer, 2021

►SZCZEPIONKA PRZECIWKO COVID-19 
TAKŻE… DONOSOWO?

Brytyjscy badacze z  Uniwersytetu Lancaster poinformowali 
o bardzo obiecujących wynikach przeprowadzonych badań na 
zwierzętach, które dotyczyły donosowego podawania szcze-

►NOWY WIRUS PTASIEJ GRYPY A(H5N8) 
JUŻ ZAKAŻA

W Rosji wykryto pierwszy na świecie przypadek zakażenia czło-
wieka nowym wirusem ptasiej grypy A(H5N8) – donosi rosyjski 
urząd Rospotriebnadzor zajmujący się ochroną praw konsu-
mentów, w tym także tych dotyczących ochrony zdrowia. 

– Wirus nie przenosi się na razie z  człowieka na człowie-
ka – zapewniła szefowa urzędu Anna Popowa. Poinformowała, 
że wirusem zakaziło się w grudniu ubiegłego roku siedmiu pra-
cowników fermy drobiu na południu Rosji. Jej zdaniem jest to 
pierwszy na świecie potwierdzony przypadek zakażenia się lu-
dzi nowym szczepem wirusa A(H5N8). – Wszystkie siedem osób 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/cold-3835499/Capri23autoŹródło grafiki: www. pixabay.com/photos/brain-4314636/TheDigitalArtist

pionki przeciwko koronawirusowi. Głównym składnikiem prepa-
ratu jest niegroźny dla człowieka, zmodyfikowany wirus rzeko-
mego pomoru drobiu (ang. Newcastle disease virus – NDV).

Naukowcy zaprojektowali wektor wirusowy w  taki sposób, 
aby produkował białko spike koronawirusa, zmuszając orga-
nizm do wywołania odpowiedzi immunologicznej przeciwko 
SARS-CoV-2. W przeprowadzonych testach na zwierzętach swój 
preparat podawali gryzoniom (myszom i chomikom) obserwu-
jąc niszczenie koronawirusa i  zmniejszenie uszkodzenia płuc, 
stanu zapalnego i  innych objawów COVID-19. – Odkryliśmy, 
że podanie szczepionki w  postaci sprayu do nosa całkowicie 
zapobiegało roznoszeniu wirusa. Oznacza to, że immunizacja 
górnych dróg oddechowych za pomocą sprayu do nosa może 
zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się oraz rozwojowi infekcji 
w innych miejscach organizmu – mówi jeden z badaczy, dr Mu-
hammad Munir.

Zanim jednak taka forma szczepionki będzie miała szansę tra-
fić na rynek musi przejść badania kliniczne, czyli z udziałem lu-
dzi. Naukowcy są jednak dobrej myśli i przypominają, że istnieje 
już zatwierdzona, donosowa szczepionka przeciw grypie i  że 
taki preparat to także potencjalnie dobra alternatywa dla kra-
jów rozwijających się ze względu na koszty i możliwość wyko-
rzystania infrastruktury przygotowanej dla szczepień przeciwko 
grypie. – Skalowalność i ekonomika produkcji sprawia, że szcze-
pionka ta stanowi dobry wybór dla krajów o niskich i średnich 
dochodach – twierdzi dr Munir. 

Źródło: Lancaster University, 2021
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►DODATKOWY WALOR SZCZEPIONKI 
ASTRAZENECA

Wstępne wyniki badań potwierdzają, że szczepionka opraco-
wana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę 
AstraZeneca nie tylko zapobiega COVID-19, ale również o 67% 
zmniejsza transmisję koronawirusa – donosi czasopismo 
„The Lancet”.

W  pracy naukowców z  brytyjskiego Uniwersytetu Oksfordz-
kiego możemy przeczytać, że preparat pozostaje skuteczny 
w 76% w zapobieganiu COVID-19 przez trzy miesiące po poda-
niu pierwszej dawki. W przypadku otrzymania drugiej dawki po 
trzech miesiącach skuteczność szczepionki wzrasta do 82,4%. 
To większa wartość, niż w sytuacji podania drugiej dawki w cią-
gu pierwszych sześciu tygodni (54,9%). Uzyskane dane świad-
czą o większym wpływie na skuteczność preparatu AstraZeneca 
odstępu między dawkami, a  nie poziomu jego dawkowania. 
W przypadku szczepionki Pfizer i BioNTech oraz amerykańskiej 
Moderny wciąż nie wiadomo, czy zapobiegają one także trans-
misji koronawirusa.  

Źródło: The Lancet, 2021

►FILTR PRZECIWSŁONECZNY…  
DO SPOŻYCIA

Spożywanie przez dwa tygodnie sproszkowanych, liofilizo-
wanych winogron prawie o  75% wzmacnia naturalną barierę 
ochronną skóry przez promieniowaniem UV. Z kolei dodatko-
we pokrycie skóry ekstraktem zawierającym proantocyjanidyny  
(polifenol pochodzący z pestek tych owoców) zmniejsza sto-
pień poparzeń słonecznych – donoszą dermatolodzy z ame-
rykańskiego Uniwersytetu Alabama na łamach czasopisma 
„The Journal of the American Academy of Dermatology”. 

Dotychczas wiadomo było jedynie, że zawarte w  wino-
gronach polifenole obniżają poziom białek prozapalnych 
w  organizmie i  stymulują procesy naprawcze DNA. Jednak 
przeprowadzone badania sugerują, że owoce te mogą także 
skutecznie zwiększać ochronę przed rakiem skóry. – Winogro-
na mogą działać jak jadalny filtr przeciwsłoneczny. Nie ozna-
cza to, że po ich zjedzeniu nie musimy aplikować kremu z fil-
trem przed wyjściem na słońce, jednak mogą one dawać nam 
dodatkową ochronę – komentuje autor badań dr Allen Oak. 

Źródło: The Journal of the American 
Academy of Dermatology, 2021

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/bacteria-163711/PublicDomainPicture Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/grapes-690230

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/chimney-3705424/jwvein

Opracował Mariusz Kielar

czuje się dobrze, przebieg choroby był łagodny. U  wszystkich 
siedmiu pacjentów zaobserwowano reakcję immunologiczną 
na wirusa. Na razie zaobserwowaliśmy, że nowy wirus może być 
przekazywany pomiędzy ptakiem i człowiekiem, że pokonał ba-
rierę międzygatunkową – powiedziała Popowa.

Rosja przekazała informację o pierwszym przypadku zakażenia 
się nowym wirusem przez człowieka do Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Jak dodała Popowa, rosyjscy naukowcy z  cen-
trum badawczego Rospotriebnadzoru wektor umieścili dane na 
temat wirusa A(H5N8) w międzynarodowej bazie GISAID. 

Źródło: : Rospotriebnadzor, 2021

Szanowni Czytelnicy!
Zbliżające się święta Wielkiej Nocy z pewnością 
na długo pozostaną w naszej pamięci. Być może 
nie spotkamy się z rodziną na świątecznym śnia-
daniu, nie pójdziemy do kościoła, a życzenia 
przyjdzie nam składać sobie telefonicznie. Nie 
traćmy jednak nadziei. Wszak Wielkanoc to czas 
przemiany i oczekiwania na lepsze jutro. Oby na-
deszło jak najszybciej! Tego z całego serca Pań-
stwu życzymy!

Dolnośląska Rada Lekarska,
Komisja Stomatologiczna DRL,

Redakcja „Medium”

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/easter-egg-644437/stux
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Wybory delegatów 
NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DIL 
NA OKRES IX KADENCJI

Zgodnie z  uchwałą nr 15/2021 Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z  dnia 
18 lutego 2021 roku, rejon wyborczy obejmuje nie mniej niż 40 leka-
rzy uprawnionych do głosowania w danym rejonie. Maksymalna liczba 
członków rejonu wyborczego wynosi 400 lekarzy.

Rejony wyborcze mogą obejmować: zakłady lecznicze, jednostki zasad-
niczego podziału terytorialnego kraju, grupy lekarzy. Rejon wyborczy 
tworzy się również na wniosek grupy lekarzy lub lekarzy dentystów albo 
lekarzy i lekarzy dentystów, członków tej samej delegatury lub określo-
nego obszaru działania izby, liczącej co najmniej tylu członków, ile wy-
nosi ustalona przez okręgową radę lekarską minimalna liczba członków 
rejonu. Rejon wyborczy stanowią lekarze lub lekarze dentyści.
Wzór wniosku o utworzenie rejonu wyborczego dostępny na stronie DIL.

Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego rejonu 
wyborczego może wystąpić, pisemnie w terminie 30 dni od daty opu-
blikowania listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), do okręgowej 
komisji wyborczej o  umieszczenie go na liście innego rejonu wybor-
czego, znajdującego się w obrębie tej samej delegatury lub tego samego 
określonego obszaru izby, w  którym zamierza uczestniczyć w  wybo-
rach. Okręgowa Komisja Wyborcza odmawia umieszczenia lekarza lub 
lekarza dentysty na liście innego rejonu wyborczego, jeżeli na skutek 
skreślenia go z listy rejonu wyborczego, w którym był wpisany, rejon nie 
spełniałby wymogu minimalnej liczby członków w tym rejonie.
Wzór wniosku o  przeniesienie do innego rejonu wyborczego dostępny  
na stronie DIL.

OKW publikuje listy członków rejonów wyborczych w  Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP), informuje członków rejonu wyborcze-
go o wpisie na listę rejonu wyborczego oraz udostępnia informacje 
w tym zakresie w siedzibie okręgowej izby lekarskiej. 

Przed nami wybory na IX kadencję

Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego!
Działalność samorządu lekarskiego przebiega w  czterolet-
nich kadencjach. Przed nami wybory na IX kadencję. Okrę-
gowa Rada Lekarska powierzyła mi kierowanie Komisją 
Wyborczą DIL. Razem z  członkami OKW DIL dołożymy 
wszelkich starań, by jak najlepiej wywiązać się z podjętych 
zadań. A w ich ramach systematycznie publikować będzie-
my – w naszej gazecie „Medium” oraz na stronie interneto-
wej DIL w zakładce OKW, Wybory 2022 – wszelkie informa-
cje związane z wyborami.

Od połowy maja do końca października br. będziemy wy-
bierać delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy DIL, spośród 
Koleżanek i  Kolegów, których darzymy szacunkiem i  któ-
rym nie są obojętne nasze lekarskie sprawy. Wybrani przez 
nas delegaci będą stanowić najwyższą władzę naszej Izby. 
W marcu 2022 r. na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-
-Wyborczym wybiorą: prezesa DRL, Okręgową Radę Lekar-
ską, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL i  zespół 
jego zastępców, zespół Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL 
oraz Komisję Rewizyjną DIL. Od ich odpowiedzialności, za-
angażowania i  rozwagi będzie zależała sprawność działania 
naszego samorządu przez kolejne cztery lata. 

Między 1 a 30 kwietnia 2021 r. będziemy mieli możliwość 
przepisania się do innego okręgu wyborczego, który w więk-
szym stopniu spełnia nasze oczekiwania. Korzystając ze spo-
sobności proszę Koleżanki i Kolegów o uaktualnianie swoich 
danych osobowych w Rejestrze Lekarzy DIL. 

Dolnośląska Izba Lekarska to MY, lekarze i  lekarze dentyści 
– każdy, kto czyta ten tekst. To, jaka jest i będzie nasza Izba, 
zależy od nas wszystkich. Aktywne uczestnictwo w wyborach 
do samorządu lekarskiego gwarantuje wyłonienie godnej re-
prezentacji delegatów. 

lek. Małgorzata Niemiec,
przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL

KOMUNIKAT OKW DIL

W  związku ze zbliżającymi się wyborami delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy IX kadencji 2022-2026, Okrę-
gowa Komisja Wyborcza od 1 kwietnia 2021 r. na stronie 
internetowej DIL (zakładka wybory)  zamieszcza wyszu-
kiwarkę rejonów wyborczych. Po wpisaniu numeru PWZ 
ustalą Państwo swój aktualny rejon wyborczy.

Listę lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych rejo-
nach wyborczych ustalono w oparciu o dane znajdujące się 
w rejestrze Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego, 
jeżeli zamierzają Państwo uczestniczyć w wyborach w in-
nym rejonie w obrębie tej samej delegatury.

W takim przypadku należy przesłać wypełniony wnio-
sek o przeniesienie do innego  rejonu wyborczego i wpisa-
nie na listę tego rejonu do Okręgowej Komisji Wyborczej 
w  nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 r. 
pocztą lub e-mailem: dil@dilnet.wroc.pl. 

lek. Małgorzata Niemiec, przewodnicząca OKW DIL

Okręgowa Komisja Wyborcza DIL we Wrocławiu przedstawia po-
niżej kalendarz wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy  
na okres IX kadencji, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 26 września 2020 r. 

Kalendarz wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy DIL na okres IX kadencji:
•	do	31	marca	2021	r.	
ustalanie rejonów wyborczych
•	1-30	kwietnia	2021	r.	

przyjmowanie wniosków o umieszczenie na liście  
innego rejonu wyborczego

•	do	11	maja	2021	r.
zgłaszanie kandydatów na delegatów

•	od	17	maja	2021	r.	do	31	października	2021	r.	
głosowanie w rejonach wyborczych

•	do	15	listopada	2021	r.	
ogłoszenie wyników wyborów

•	do	15	stycznia	2022	r.	 
kolejna tura wyborów

•	do	31	marca	2022	r.	 
zwołanie Okręgowego Zjazdu Lekarzy DIL
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PANDEMIA NIE ZWALNIA TEMPA

Tekst Krzysztof Simon 
Artykuł przygotowany we współpracy z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
PL-RDV-0004 Data przygotowania: 3 marca 2021

COVID-19  – spostrzeżenia klinicysty

Wydawałoby się, że ogromny postęp 
cywilizacyjny i  technologiczny końca 
XX i  początków XXI wieku powinien 
eliminować możliwość powstawania 
wielkich epidemii chorób zakaźnych 
obserwowanych w  minionych stule-
ciach. Okazuje się, że tak nie jest. Od 
ponad roku świat walczy z  trudnym 
pod względem epidemicznym i  kli-
nicznym problemem, jakim jest epi-
demia SARS-CoV-2. Prawdopodobnie 
pierwsze przypadki zakażenia tym 
nowym, już siódmym patogennym 
dla człowieka beta-koronawirusem, 
zaobserwowano w  mieście Wuhan 
w  Chinach jesienią 2019 roku, ale 
oficjalnie potwierdzono to dopiero 
1 grudnia tego samego roku. Z nie do 
końca zrozumiałych przyczyn nie uda-
ło się ograniczyć ogniska epidemicz-
nego do miejsca jego pojawienia się 
(w przeciwieństwie do epidemii SARS 
w  latach 2002/2003 i  epidemii MERS 
w  2012 roku, choć pojedyncze przy-
padki tej choroby nadal występują 
w Arabii Saudyjskiej). 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/
covid-19-5000022/fernandozhiminaicela

SARS-CoV-2 szerzy się niesłychanie łatwo, głównie drogą kropel-
kowo-powietrzną lub kropelkowo-pyłową w  trakcie kaszlu, ki-
chania, mówienia, śpiewania i oddychania (a więc wymaga to bli-

skiego i dłuższego kontaktu z osobą zakażoną) lub poprzez spożycie 
pokarmów skontaminowanych wirusem. Wirus, a ściśle białko jego kol-
ca (S), wykazuje powinowactwo do receptorów angiotensyny 2 obec-
nych w komórkach nabłonka w drogach oddechowych, w przewodzie 
pokarmowym i  w  szeregu innych narządów, ale także w  komórkach 
śródbłonka naczyń. Brak jest danych, by wirus szerzył się drogą wer-
tykalną. Uważa się, że pacjent immunokompetentny jest zakaźny dla 
otoczenia dzień przed pojawieniem się objawów i do 9 dni po ich po-
jawieniu się, ale niestety pacjenci z poważnym upośledzeniem odpor-
ności mogą wydalać wirusa dłużej. 

Rodzaje dostępnych testów 
Rozpoznanie COVID-19 stawiamy, podobnie jak przy większości jedno-
stek chorobowych o etiologii zakaźnej, na podstawie całokształtu ob-
razu klinicznego, wykonanych badań laboratoryjnych i  obrazujących 
(charakterystyczny obraz zmian tkanki płucnej w badaniu RTG, KT, czy 
nawet USG), a etiologię potwierdzamy metodami molekularnymi i se-
rologicznymi. Diagnostyka aktywnego zakażenia jest stosunkowo pro-
sta i opiera się na wyjątkowo czułych oraz swoistych technikach mole-
kularnych (RT-PCR) lub testach wykrywających antygeny wirusa. Mimo 
tej czułości i  kilkukrotnego powtarzania testu bywa, że SARS-CoV-2 
RNA w  niektórych przypadkach pozostaje niewykrywalny przez cały 
okres choroby. Wyniki fałszywie ujemne mogą być rezultatem niskiego 
ładunku wirusa w próbce źle pobranego materiału, nieprawidłowego 
transportu oraz nieprawidłowej obróbki laboratoryjnej.

Zdecydowanie tańsze, szybkie w  wykonaniu, jednoznacznie swo-
iste, choć nieco mniej czułe (do 90%) są testy antygenowe pozwalają-
ce wykryć antygeny wirusa do 7 dni od początku choroby. Natomiast 
szeroko stosowane testy serologiczne umożliwiają jedynie opóź-
nione w czasie rozpoznanie zakażenia (najwcześniej IgM antySARS-
-CoV-2 pojawiające się ok. 10 dnia choroby oraz IgG antySARS-CoV-2 
– ok. tygodnia później). Testy serologiczne są zasadniczo przydatne 
jedynie w nadzorze epidemiologicznym i wyszukiwaniu ozdrowień-
ców z wysokim mianem przeciwciał.

Konsekwencje nierozpoznanego 
zakażenia SARS-CoV-2 oraz rozpoznanego, 
ale nieodpowiednio leczonego COVID-19 
Konsekwencją zakażenia, na szczęście tylko u  części pacjentów, jest 
choroba określana jako COVID-19. Niemniej, pacjenci bezobjawowi 
także są aktywnymi źródłami zakażenia, choć w  okresie czynnej re-
plikacji wydalają wirusa w  mniejszych ilościach. Odsetek pacjentów 
zakażonych SARS-CoV-2 z  jawną i  uchwytną klinicznie chorobą po-
czątkowo oceniano na około 20%. Obecnie wydaje się, że dotyczy to 
30-50% zakażonych. O ile na początku obraz choroby wiąże się z nasi-
loną replikacją wirusa, o tyle w drugiej fazie dominują konsekwencje 
zróżnicowanej odpowiedzi immunologicznej gospodarza na zakaże-
nie. Może ona przybrać formę niekontrolowanej odpowiedzi zapalnej, 
wysiewu prozapalnych cytokin i  limfokin prowadzącego do ostrej 
niewydolności oddechowej i następowej niewydolności wielonarzą-
dowej, co w praktyce kończy się zgonem. »
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▶ PROF. ZW. DR HAB. N. MED.
     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

COVID-19 przebiega głównie jako śródmiąższowe zapalenie płuc 
o różnym stopniu ekspresji klinicznej. Złożona patogeneza zakażenia, 
trudny do przewidzenia przebieg choroby, niedostatek skutecznej 
profilaktyki czynnej (ogromne niedobory szczepionek i brak szczepio-
nek dla dzieci), lekceważenie przez część społeczeństw niełatwych, ale 
koniecznych restrykcji oraz działalność jednoznacznie szkodliwych ru-
chów antycovidowych, antyszczepionkowych, antymaseczkowych itp. 
stanowią ogromne wyzwanie dla służby zdrowia na świecie i w Polsce. 

Narastającym problemem zdrowotnym stają się, niestety, licz-
ne przewlekłe konsekwencje zdrowotne określane jako „zespół po  
COVID-19” u ozdrowieńców po zakażeniu SARS-CoV-2. Wydaje się pra-
wie pewne, że nawet po opanowaniu epidemii w skali aktualnie obser-
wowanej, przez kolejne lata będziemy zajmowali się problemem prze-
wlekłych konsekwencji zakażenia zarówno u dorosłych, jak i niestety 
u dzieci, choć w tym przypadku, oczywiście, w mniejszej liczbie, jako że 
dzieci chorują zdecydowanie rzadziej. Jednocześnie nadal będziemy 
obserwować i leczyć ostre przypadki tej choroby, choć z pewnością na 
zdecydowanie mniejszą skalę niż obecnie, czyli przywrócimy w miarę 
normalność funkcjonowania służby zdrowia. 

Postępowanie z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2
Postępowanie opiera się na standardach światowych dostosowanych 
do realiów polskich i zostało ujęte w „Stanowisku konsultantów kra-
jowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjo-
logii i  intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy 
premierze RP z  dnia 1.02.2021”. Natomiast sposób postępowania 
terapeutycznego na poszczególnych etapach zaawansowania choro-
by został ujęty, moim zdaniem, najbardziej praktycznie w rekomenda-
cjach bliskiego mojemu sercu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów 
i  Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz rekomendacjach obowiązujących 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego we 
Wrocławiu. Zresztą rekomendacje te zostały rozpowszechnione w wie-
lu miejscach w Polsce.

Podstawą sukcesu epidemiologicznego, czyli zahamowania szerze-
nia się epidemii, jest identyfikacja zakażonych. Kluczowa jest tu rola 
lekarzy POZ i sanepidu, a podstawą – odpowiedni nadzór nad pacjen-
tem w  domu, jak i  prawidłowe leczenie oraz odpowiednio wczesne 
skierowanie do szpitala.

Niestety, stale mamy do czynienia ze zbyt późnymi hospitalizacja-
mi. Dzieje się tak z różnych powodów, wśród których należy wymienić 
trudności w kontakcie z lekarzem POZ, samotność pacjentów, czy bez-
radność wobec problemów w  opiece środowiskowej. Zresztą często 
sami chorzy albo nie zgłaszają się do lekarza mimo ewidentnych obja-
wów, bagatelizując lub ukrywając problem albo wręcz unikają hospi-
talizacji mimo zaleceń lekarskich.

Kluczowa rola przypada tu lekarzom podstawowej opieki zdrowot-
nej, którzy w  ubiegłym roku, po początkowym chaosie organizacyj-
nym i udzielaniu świadczeń jedynie drogą telefoniczną (co prowadzi-
ło do blokowania izb przyjęć i oddziałów szpitalnych ogromną liczbą 
pacjentów niepotrzebnie kierowanych do szpitala), zdecydowanie 
usprawnili zasady swojego funkcjonowania i dysponują już możliwo-
ścią zlecania badań w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. 

Jak należy postępować z pacjentem 
zakażonym SARS-CoV-2? 
1. Pacjenci bezobjawowi, oczywiście, nie wymagają leczenia.
2. Pacjenci z COVID-19 o łagodnym przebiegu wymagają jedynie sto-

sowania leków objawowych (np. przeciwgorączkowych i  przeciw-
kaszlowych) oraz odpowiedniego nawadniania, tak jak w  innych 
infekcjach wirusowych górnych dróg oddechowych. Nie należy im 
podawać na tym etapie choroby antybiotyków, glikokortykostero-
idow, stosować tlenoterapii czy innych leków o nieudowodnionym 
wpływie na przebieg zakażenia (chlorochiny, hydroksychlorochiny, 
amantadyny, lopinawiru z  rytonawirem). Pacjenci tacy wymagają 

TRZECIA FALA COVID-19 I SYTUACJA 
NA DOLNYM ŚLĄSKU
To, co nazywamy drugą czy trzecią falą zakażeń 
SARS-CoV-2, jest po prostu oczywistym zachowa-
niem wirusa przenoszącego się drogą powietrz-
no-kropelkową w  okresach jesienno-zimowym 
i  zimowo-wiosennym. To było do przewidzenia 
i  myśmy się tego spodziewali. Problemem jest 
skala zakażeń, a ona zależy głównie od zachowań 
ludzi. Niestety, wiele osób nie chce przestrzegać 
żadnych restrykcji i  dziś obserwujemy konse-
kwencje takich postaw. 

Prawdopodobnie pod koniec roku problem się 
wyraźnie zmniejszy, ponieważ większość społe-
czeństwa przechoruje COVID-19 lub zostanie za-
szczepiona przeciw SARS-CoV-2. Należy przy tym 
pamiętać, że ozdrowieńcy mają zazwyczaj słabą 
odporność i  trzeba ich jeszcze przynajmniej raz 
doszczepić. 

Na dziś (12.03.2021 r. – przyp. red.) sytuacja pan-
demiczna na Dolnym Śląsku jest średnia, choć 
należy wskazać na poważne niedobory personelu 
medycznego. Niestety, w  tym obszarze w  ostat-
nich latach doszło do gwałtownego pogorszenia. 
Wielu medyków wyemigrowało ze względów 
ekonomicznych i nie tylko, wielu odeszło na eme-
rytury lub cierpi na różne choroby, także będące 
konsekwencją COVID-19. Ci, którzy pozostali, pra-
cują ponad siły, co z kolei zagraża ich zdrowiu. Ten 
problem dotyczy jednak nie tylko naszego regio-
nu, ale w zasadzie całego kraju.
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kontynuowania dotychczasowych terapii zleconych z innych wska-
zań. Przy jakichkolwiek wątpliwościach co do stanu chorego, a szcze-
gólnie w sytuacji chorób współistniejących (do nich należy też znaczna 
otyłość) oraz zgodnie z cytowanym niżej stanowiskiem, pkt. 17, 
zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala w razie wystąpienia na-
stępujących okoliczności:
a. duszności występującej w  spoczynku i  utrudniającej mówienie, 

częstości oddechów powyżej 30 na minutę.
b. sinicy lub hipoksemii – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej 

pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych z przewlekłą niewy-
dolnością oddechową, np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 <88%). 
Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od 
subiektywnego uczucia duszności. 

c. gorączki powyżej 39°C – szczególnie utrzymującej się przez ponad 
dobę i powodującej bardzo znaczne osłabienie pacjenta w wieku 
średnim lub podeszłym.

d. kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie.
e. bólu w klatce piersiowej.
f. spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli chory 

zazwyczaj ma wyższe).
g. zmian świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu chore-

go, niepokojąca zmiana zachowania i  sposobu mówienia, utrud-
niony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przytomności.

Zarówno remdesiwir, jak i  przeciwciała monoklonalne czy osocze 
ozdrowieńców, żeby wykazywać skuteczność terapeutyczną, powin-
ny być podane jak najszybciej po wystąpieniu objawów klinicznych, 
co bywa niemożliwe, ponieważ pacjent często pozostaje w  domu, 
bagatelizując dolegliwości i  konieczność konsultacji lekarskiej. Tylko 
wczesne skierowanie chorego do szpitala dysponującego personelem 

INFOGRAFIKA OPRACOWANA PRZEZ PROF. ROBERTA FLISIAKA,  
PREZESA POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH 

odpowiednio przygotowanym merytorycznie do zaj-
mowania się osobami zakażonymi SARS-CoV-2, a tak-
że odpowiednim wyposażeniem technicznym, zwięk-
sza szansę na sukces terapeutyczny.

Jeśli dojdzie do rozwoju ciężkiego śródmiąższowe-
go zapalenia płuc (specjalnie u  osób z  wielochoro-
bowością i/lub w  zaawansowanym wieku), któremu 
towarzyszy uszkodzenie śródbłonka naczyń, co skut-
kuje zaburzeniami perfuzji i wymiany gazowej w płu-
cach, sprzyja zatorom oraz prowadzi do uszkodzenia 
właściwie wszystkich narządów, to rokowanie jest 
zawsze niepewne. 

Tylko wczesne skierowanie chorego 
do szpitala dysponującego persone-
lem odpowiednio przygotowanym 
merytorycznie do zajmowania się 
osobami zakażonymi SARS-CoV-2, 
a  także odpowiednim wyposaże-
niem technicznym, zwiększa szan-
sę na sukces terapeutyczny.
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PRAWDZIWE PSY NA COVID-19
Sony, Bruce, Loca i Hunter – to imiona czwórki psów pracujących w Krajowej Administracji 
Skarbowej, które biorą udział w szkoleniu mającym nauczyć je wykrywania ludzi zakażo-
nych wirusem SARS-CoV-2. Takie umiejętności pozwoliłyby im wywęszyć w tłumie osoby, 
które są zakażone wirusem, ale nie mają żadnych objawów choroby. To szkolenie jest pilota-
żem dużego projektu naukowego, którego kierownikiem został naukowiec z Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.

Pies „polujący” na COVID-19 – brzmi dziwnie. Ale tylko na 
pozór. Cóż w  tym bowiem dziwnego, skoro psie umie-
jętności detekcji innych chorób są znane od dziesiątków 

lat. – Psy już od jakiegoś czasu były wykorzystywane na świecie 
do rozpoznawania różnych chorób, np. nowotworów, cukrzycy 
czy epilepsji. Ich zdolność detekcji jest na poziomie znacznie 
przekraczającym możliwości najnowocześniejszych maszyn, 
stąd pomysł na nasze badania – mówi dr hab. n. wet. Michał 
Dzięcioł, profesor uczelni, z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt 
Gospodarskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
kierownik całego projektu badawczego. 

Co więcej, polscy naukowcy nie zaczynają od zera – po części 
bazują na metodologii opracowanej wcześniej przez grupy zaj-
mujące się tym zagadnieniem w innych częściach świata, m.in. 
we Francji, Finlandii i Czechach. Ale, co podkreślają twórcy pro-
jektu, w dużej mierze jest to ich autorski koncept. 

Trudne początki
Pomysłodawczynią całego projektu jest doktor Agata Koko-
cińska-Kusiak, etolog i zoopsycholog. Jak mówi, zdolnościami 
węchowymi zwierząt interesuje się naukowo od dawna. Jej 
praca doktorska dotyczyła detekcji czerniaka, a  badania były 
prowadzone na... myszach. – Potrzebowałam ujednoliconego 
modelu, a  więc zwierząt laboratoryjnych. Trenowałam więc 
myszy. Okazało się, że z  wykorzystaniem ich węchu można 
wykryć superwczesne stadium nowotworu, którego nie je-
steśmy w stanie wykryć w żaden inny sposób – jeszcze przed 

jakimikolwiek objawami – opowiada. – Robiliśmy też analizy 
chemiczne – zawiodła chromatografia gazowa, spektrometria 
też nic specjalnego nie wykazała, natomiast myszy miały nawet 
98-procentową skuteczność – podkreśla. 

Skąd więc badania związane z detekcją wirusa SARS-CoV-2 
przez psy? Pani doktor zawsze chciała pracować właśnie z psa-
mi. Wcześniej przygotowywała je do detekcji cukrzycy, padacz-
ki i  nowotworów – pracowała na różnych próbkach, opraco-
wała własne metody treningowe. – Kiedy wybuchła pandemia 
koronawirusa, zaczęłam pisać projekt i  szukałam zespołu ba-
dawczego już w styczniu 2020 roku – wyjaśnia. – Są doniesie-
nia, że psy są w stanie wskazywać osoby chore na grypę, a to 
dosyć podobna choroba. Istniała więc szansa, że projekt się 
powiedzie, choć początkowo trudno było się z nim przebić, bo 
jest to coś zupełnie nowego! 

Większość osób nie chciała z nią nawet rozmawiać na ten te-
mat, bo fraza: „detekcja chorób przez psy” brzmiała zbyt abs-
trakcyjnie. Dopiero kiedy opublikowano pierwsze doniesienia 
innych zespołów badawczych, z którymi badaczka jest w ści-
słym kontakcie, pojawiło się zainteresowanie. – W zeszłym roku 
zrobiłam konferencję poświęconą tej tematyce, żeby wymienić 
się doświadczeniami i lepiej przygotować do projektu. Uczest-
niczyli w niej badacze tego zagadnienia z wielu krajów, w tym 
z Francji i Finlandii – mówi dr Kokocińska-Kusiak. Intensywne 
prace ruszyły w marcu 2020 roku. Jak dodaje etolog, niezmier-
nie trudnym zadaniem było zaplanowanie całej logistyki. Do 
tej pory bowiem nikt nie opisał procedur związanych z  tym, 
jak zdobyć próbki wirusa, jak je przechowywać, by były bez-

Pies „polujący” na COVID-19 – brzmi dziwnie. Ale tylko na pozór. Cóż w tym bowiem dziw-
nego, skoro psie umiejętności detekcji innych chorób są znane od dziesiątków lat. – Psy 
już od jakiegoś czasu były wykorzystywane na świecie do rozpoznawania różnych chorób,  
np. nowotworów, cukrzycy czy epilepsji.
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pieczne dla ludzi i zwierząt, nikt nie wiedział też, jak długo taka 
próbka pachnie. – Kiedy nikt inny tego wcześniej nie robił, jest 
to bardzo trudne. Na dodatek nie było żadnego wsparcia finan-
sowego ze strony państwa, żadnych grantów na taką tema-
tykę – zaznacza. – Złożyliśmy wniosek o grant w Narodowym 
Centrum Nauki – termin był do końca grudnia, ale jego wyniki 
będą znane dopiero w czerwcu... 

Eksperci skarbowi zapolują na COVID-19
Mimo trudności zespół zebrany przez dr Agatę Kokocińską-
-Kusiak szukał sposobów na rozpoczęcie badań pilotażowych. 
Z pomocą przyszła Krajowa Administracja Skarbowa, a mówiąc 
konkretniej starszy aplikant Mateusz Połomski, kierownik nale-
żącego do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Ośrodka 
Szkoleniowego w Kamionie. Zainteresował się możliwościami 
wykrywania COVID-19 przez psy.  Władze KAS zgodziły się na 
wybranie 4 zespołów (spośród 150 tam pracujących) składają-
cych się z psa i jego przewodnika, które na co dzień zajmują się 
wykrywaniem kontrabandy: narkotyków, tytoniu czy nielegal-
nie wwożonych do Polski pieniędzy. 

– To są psy już przeszkolone, działamy więc na zasadzie podło-
żenia nowego zapachu i na tym zyskujemy dużo cennego czasu 
– mówi pomysłodawczyni badań. To ważne, bo – jak podkreśla 
– w czasie mającego potrwać 8 tygodni szkolenia psy i ich prze-
wodnicy są wyłączeni z normalnej służby na granicach.

Dodajmy, że kierownik ośrodka w Kamionie w projekcie po-
magał m.in. w dostosowaniu protokołów do tych konkretnych 
psów służbowych.

Jak wywęszyć wirus, który nie pachnie?
Szkolenie pilotażowe zaczęło się w połowie marca. Jego celem 
jest nauczenie czwórki psów wykrywania osób zakażonych wi-
rusem SARS-CoV-2 w  tłumie. – Sam na początku byłem dość 
sceptycznie do tego nastawiony. Zastanawiałem się, w jaki spo-
sób można wykryć wirusa, który nie ma zapachu – przyznaje 
prof. Michał Dzięcioł z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wro-
cławiu. – Jednak my nie wykrywamy wirusa, a zmianę profilu 
chemicznego chorego człowieka w postaci lotnych związków 
organicznych emitowanych do środowiska. Mówiąc krótko, 
człowiek zakażony inaczej pachnie. Dam taki przykład związa-
ny z chorobami nerek u zwierząt – my, obcując ze zwierzętami, 
zwłaszcza kotami, które najczęściej zapadają na choroby ne-
rek, nie zawsze musimy wykorzystywać jakieś badania, choćby 
krwi – wystarczy, że go powąchamy i  czujemy podwyższony 
poziom mocznika. To pokazuje, że również my – ludzie na pew-
nym poziomie jesteśmy w stanie to wyczuć, a przecież zdolno-
ści detekcji psów są na nieporównywalnie wyższym poziomie. 
Zwierzęta mają zdolność rozpoznawania sygnałów zapacho-
wych, a my jedynie staramy się je nauczyć odczytywać to, co 
one już wiedzą – tłumaczy.

Kłopot tkwi w tym, że na zestaw zapachowy (poza substan-
cjami lotnymi związanymi z chorobą) składa się wiele czynni-
ków stanowiących tzw. tło zapachowe, a więc: dieta ludzi, od 
których pochodzą próbki (inaczej pachną wegetarianie, inaczej 
ludzie jedzący mięso), używane kosmetyki, suplementy diety, 
przyjmowane lekarstwa czy palenie papierosów. Dlatego tak 
ważne jest przygotowanie różnorodnych i  właściwie dobra-
nych próbek. Na dodatek inaczej mogą pachnieć osoby świeżo 
zakażone, inaczej chore, a jeszcze inaczej – ozdrowieńcy. Szczę-
śliwie pomoc w tej dziedzinie zaoferował zespołowi badawcze-
mu kierowanemu przez prof. Dzięcioła Centralny Szpital Kli-
niczny MSWiA w Warszawie. 

– Publikacje, które przedstawiała nam doktor Kokocińska-
-Kusiak, potwierdzają tę możliwość wykrywania wirusa z dużą 
skutecznością – mówi dr n. med. Zbigniew J. Król, zastępca 
dyrektora CSK MSWiA ds. klinicznych i naukowych, absolwent 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. – To bardzo ciekawy pro-
jekt, w którym biorą udział uznane instytucje badawcze, więc 
nie mieliśmy żadnych wątpliwości związanych z  włączeniem 
się do niego – dodaje.

W CSK przebywa w tej chwili ponad 600 osób chorych na CO-
VID-19. Próbkami są gaziki umieszczane na chwilę pod pachą, 
by zaabsorbowały pot osoby chorej. Nad ich wykorzystaniem 
i  przygotowaniem starannej ankiety, uwzględniającej wspo-
mniane wcześniej skomplikowane tło zapachowe czuwa dr n. 
med. Magdalena Zawadzka, epidemiolog z Wojskowego Insty-
tutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, adiunkt na Uniwer-
sytecie Medycznym w Łodzi. 

Jak podkreśla, cały wysiłek jest skierowany na to, by poza sku-
tecznością badań, zapewnić uczestniczącym w  nich ludziom 
i  zwierzętom bezpieczeństwo. – Nie pracujemy na próbkach 
aktywnych – wirus dezaktywowany za pomocą promieni ultra-
fioletowych. Nie jest więc zaraźliwy dla otoczenia. Ale, biorąc 
pod uwagę bezpieczeństwo nas wszystkich uczestniczących 
w tym badaniu, jak również samych zwierząt, próbki znajdują 
się w oddzielnym pomieszczeniu. W specjalnej śluzie zakłada-
my kombinezon, próbki są pobierane i przekładane do pojem-
ników, z których potem zwierzęta je wąchają – wyjaśnia. 

Trenerzy są zawsze zaopatrzeni w  kombinezony, maseczki, 
rękawice, a po treningach pomieszczenie jest poddawane dzia-
łaniu promieni ultrafioletowych. – Poza tym systematycznie są 
robione wymazy zarówno u  osób biorących udział w  bada-
niach, jak i u zwierząt – zapewnia epidemiolog z WIHE.

Staranna analiza chemiczna
W skład zespołu wchodzi jeszcze lek wet. Martyna Woszczyło, 
która zajmuje się analizą filmów – cała część badawcza jest 
nagrywana. Potem na jej podstawie trzeba stworzyć bazę za-
chowań, by stwierdzić, który moment treningu był krytyczny, 
co można ulepszyć, co zmienić. – Ja natomiast muszę panować 
nad tym, by próbki dla każdego psa były odpowiednio zróżni-
cowane, żeby mógł wychwycić zapach związany z chorobą. To 
tzw. proces generalizacji, by pies mógł sobie zgeneralizować 
ten zapach covidowy, a nie jakiś inny – opowiada dr Kokociń-
ska-Kusiak. – Jeśli popełnię błąd i  dam psu za dużo próbek 
pochodzących od palaczy, to prawdopodobnie ten pies się na-
uczy zapachu palacza i będzie wskazywał osoby palące papie-
rosy, a nie chore na COVID-19. 

Osobnym elementem, który zostanie uwzględniony już 
w  projekcie złożonym do NCN-u, jest aspekt chemiczny ba-
dań. – Profesor Antoni Szumny z  Wydziału Biotechnologii 
i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
będzie sprawdzał metodami chemicznymi, co takiego jest »

Pomysłodawczynią całego projektu jest 
doktor Agata Kokocińska-Kusiak, etolog 
i zoopsycholog. Jak mówi, zdolnościami wę-
chowymi zwierząt interesuje się naukowo 
od dawna. Jej praca doktorska dotyczyła de-
tekcji czerniaka, a badania były prowadzone 
na... myszach. 
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w zapachu człowieka chorego, że psy są w stanie go wykryć – 
zapowiada pomysłodawczyni badań. – Będziemy szukać tego, 
co się na niego składa – to nie będzie jedna substancja, ale ra-
czej zmiana profilu zapachowego, a więc stężenie jednych sub-
stancji może wzrosnąć, a innych – spaść. 

Sposób na zdławienie epidemii
Co istotne, polskie badania są znacznie szersze i bardziej skom-
plikowane niż wiele prowadzonych w innych krajach. Tam zwy-
kle psy nie wąchały ludzi chorych (jak w  przypadku polskich 
badań), ale tylko próbki. – U nas każdy etap szkolenia odbywa 
się w innych warunkach – od laboratorium po różnego rodzaju 
przestrzenie – tak, by psy przyzwyczajać do pracy w terenie – 
wyjaśnia dr Agata Kokocińska-Kusiak. – Jeśli założenia badań 
się potwierdzą, później te psy będą pracowały na przejściach 
granicznych, na lotniskach, dworcach, w  kolejkach, a  więc 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zbiorowiskami lu-
dzi. Pies, nawęszając poszczególne osoby, te z COVID-em wska-
zuje tzw. metodą pasywną, czyli nie podchodzi do człowieka 
i nie dotyka go. Nawęsza z pewnej odległości i oznacza, że dana 
osoba jest chora przez jakieś konkretne zachowanie, np. wpa-
trywanie się czy siadanie przy takim człowieku. 

Jak dodaje badaczka, szkolenie ułatwia fakt, że psy należą-
ce do Krajowej Administracji Skarbowej są już zawodowcami 
– z powodzeniem wykrywają na co dzień inne substancje. To 
pozwala oszczędzić dużo czasu i w razie potrzeby szybko wy-
szkolić kolejne grupy zwierząt, należące nie tylko do KAS, ale 
i do innych służb mundurowych. 

– W obecnej sytuacji epidemiologicznej – nagłej i nieprzewi-
dywalnej, powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które będą da-
wały nam szybką rozpoznawalność nosicieli – zwłaszcza tych 
bezobjawowych. W tej chwili jeżeli przeprowadzamy jakiekol-
wiek testy diagnostyczne, to tylko wśród ludzi chorych, prze-
jawiających objawy chorobowe, ale nie robimy tych testów 

w stosunku do osób, które nie mają objawów – zaznacza epide-
miolog dr Magdalena Zawadzka. – W związku z czym zasadne 
jest, aby wykrywać tych bezobjawowych i przez to zmniejszać 
zachorowalność na COVID-19.

Szansa na przyszłość
Kierownik projektu – prof. Michał Dzięcioł – podkreśla, że za 
sukces zostanie uznane 80% skutecznie wykrytych próbek po-
chodzących od osób zakażonych. Choć – jak dodaje – w bada-
niach prowadzonych wcześniej w innych krajach ten wynik był 
znacznie wyższy, bo przekraczał 90%!

Bardzo istotnym elementem projektu jest to, że takie szko-
lenie nie musi trwać długo, więc trening kolejnych psów nie 
będzie długotrwały i drogi. – W tej chwili wykorzystujemy psy 
już pracujące na: narkotykach, papierosach, banknotach. One 
mają dodawany kolejny zapach, więc wyszkolenie w  jednym 
kierunku nie wyklucza tego, że potem możemy im dodać inne. 
Kiedy więc pojawi się kolejny problem medyczny związany ze 
zwiększającą się populacją ludzi na świecie (a  eksperci WHO 
zapewniają, że to tylko kwestia czasu), będzie można próbo-
wać szybko przekierować te psy na inny problem, który trzeba 
szybko wykrywać – tłumaczy prof. Michał Dzięcioł z Uniwersy-
tetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Władze KAS zgodziły się na wybranie 4 ze-
społów (spośród 150 tam pracujących) skła-
dających się z psa i jego przewodnika, które 
na co dzień zajmują się wykrywaniem kon-
trabandy: narkotyków, tytoniu czy nielegal-
nie wwożonych do Polski pieniędzy.

LEKARZU, PONAD 90% ŁÓŻEK NA 
DOLNYM ŚLĄSKU PRZEZNACZONYCH 
DO LECZENIA PACJENTÓW Z COVID-19 
ZAJĘTYCH. POTRZEBNA TWOJA POMOC

Koleżanki i Koledzy!
Pandemia SARS-CoV-2 przekracza kolejne 
bariery. Na Dolnym Śląsku zajętych jest już 
ponad 90% łóżek przeznaczonych do lecze-
nia pacjentów z COVID-19, a liczba chorych 
stale rośnie. Grozi nam powtórka z wiosen-
nego paraliżu systemu opieki zdrowotnej 
– wtedy spowodowanego brakiem środków 
ochrony osobistej i  chorobami personelu 
medycznego, a  dziś – zajęciem łóżek szpi-
talnych pacjentami zakaźnymi. Ostatnim 
bastionem obrony przed tym niebezpie-
czeństwem są szpitale tymczasowe, ale bez 
lekarzy funkcjonować nie będą. Dlatego 
gorąco zachęcam wszystkich, którzy w jaki-
kolwiek sposób mogą zasilić ich kadrę, czy 
na dłuższy okres czy doraźnie – w  formie 
dyżurów o szybką reakcję na apel naszego 
dolnośląskiego wojewody.

dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes DRL

APEL WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

Szanowni Państwo
Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną 
w  kraju i  naszym województwie skutkującym postępującym wzrostem za-
każeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 i  pilną potrzebą zaangażowania 
dodatkowego personelu medycznego oraz pomocniczego do pracy przy 
bezpośrednim zwalczaniu skutków pandemii, niniejszym zwracam się do 
Państwa z apelem o rozważenie gotowości podjęcia się tego trudnego i od-
powiedzialnego zadania, w trosce o zdrowie naszych bliskich i nas samych.

W  przypadku wyrażenia woli przystąpienia do zespołu osób, którzy po-
dejmują trud niesienia pomocy osobom chorym i  cierpiącym w  szpitalu 
tymczasowym zlokalizowanym przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu, proszę 
o przekazanie swojej deklaracji za pośrednictwem poczty elektronicznej 
na adres: p.swierczynska@duw.pl. W  deklaracji proszę uwzględnić: imię, 
nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu, adres miejsca zamieszkania, nr te-
lefonu, preferowane formy podjęcia pracy.

Dodatkowo informuję, że w  przypadku pozytywnego odzewu z  Państwa 
strony, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii, będzie realizowane 
na podstawie art. 4 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u  ludzi (tj. Dz. U. 2020, poz. 1845). 
Możliwe jest również zatrudnienie w  formie dyżurów przez Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 113, jako podmiot leczni-
czy prowadzący szpital tymczasowy.

Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski
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Emerytowany wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, 
Chorób Wątroby i  Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obecnie profesor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Autor i współautor kilkunastu monografii i podręczników 
medycznych oraz ponad trzystu publikacji naukowych. Laureat Zespołowej Nagrody Jędrzeja Śniadeckiego PAN za test szyb-
kiego wykrywania wirusowych zapaleń wątroby. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany nagrodami państwowymi. W 2005 
roku wyróżniony wraz z zespołem katedry i kliniki nagrodą prezydenta Wrocławia, a w 2018 roku odznaką honorową „Za-
służony dla Województwa Dolnośląskiego”.

▶ PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ GŁADYSZ 
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Maska medyczna to
STANOWCZO ZA SŁABA OCHRONA  

PRZED KORONAWIRUSEM 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/ 
syringe-4964903_19/Gadesby1989

Rozmawia Maciej Sas

W  obecnych warunkach maska 
medyczna powinna zostać odło-
żona na bok, bo niestety, nie za-
pewnia wystarczającej ochrony 
w czasie trwającej pandemii. Po-
winniśmy powszechnie używać 
półmasek filtrujących typu FFP2 
i FFP3, które cechuje sprawdzal-
ny, bardzo wysoki poziom ochro-
ny – mówi prof. dr. hab. n. med. 
Andrzej Gładysz w  rozmowie 
z Maciejem Sasem.

Maciej Sas: Rok od wybuchu epidemii można zaryzykować stwierdzenie, że nie-
mal wszystko na ten temat zostało już napisane i powiedziane. Pan, wypowiadając 
się na temat COVID-19, wielokrotnie podkreślał, że wygrana z koronawirusem jest 
możliwa tylko pod warunkiem, że zjednoczymy się w działaniach, a więc ma to być 
wysiłek nie tylko lekarzy, środowiska medycznego, ale również całego społeczeń-
stwa, które musi w sposób dobrze zorganizowany stosować się do procedur sani-
tarnych, nawyków higienicznych itd. Dlaczego to tak ważne?
Prof. dr. hab. n. med. Andrzej Gładysz: Za każdym razem podkreślam, że na tym polu 
walki liczy się współdziałanie nas wszystkich – nie tylko lekarzy, świata nauki, ale każde-
go człowieka, bo dotyczy to wszystkich. W dużej mierze to nasze zachowania społeczne 
są istotnym czynnikiem, który wpływa na rozprzestrzenianie się chorób i nie zawęża się 
to tylko do COVID-19. 

M.S.: Rozumiem, że to dotyczy również, a może przede wszystkim środków bezpie-
czeństwa, jakie stosujemy i w jakim stopniu ich przestrzegamy w kontaktach spo-
łecznych. Wiele informacji z różnych źródeł przybliża nam wiedzę na temat sposo-
bu ochrony górnych dróg oddechowych. Czy uważa Pan, że w tej sprawie również 
powiedziano już wszystko? 
A.G.: Faktycznie, wydawałoby się, że temat został zupełnie wyczerpany. Jak sądzę, niewiele 
pozostało takich osób, które należałoby przekonywać do używania masek ochronnych. » 
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Dzisiaj, zamiast pytania CZY potrzebujemy masek, należy raczej 
postawić sobie pytanie JAKICH masek używać. Pandemia trwa 
na dobre od roku, dlatego wiele procedur i  nawyków utrwa-
liło się w  naszym życiu społecznym i  gospodarczym. Ludzie 
nauczyli się funkcjonować w tej nowej rzeczywistości. Wiedzą 
o znaczeniu i potrzebie noszenia masek, zachowania dystansu, 
mycia rąk i – co najważniejsze – stosują się do tych zasad, które 
rozumieją i akceptują.

M.S.: Większość z  nas wielokrotnie szukała w  ostatnich 
miesiącach informacji dotyczących tego, jakie maski są 
najskuteczniejsze. Informacji na ten temat jest ogromnie 
dużo. Brakuje, niestety, jednoznacznego głosu, który roz-
wiałby wątpliwości na temat tego, jakich masek (chodzi mi 
o jakość) używać podczas pandemii. 
A.G.: Faktycznie, w  tym względzie wiedza wymaga uporząd-
kowania. Na początku zwrócę uwagę na kwestię, która być 
może nam umyka lub która nie jest dość jednoznaczna. Otóż 
maska medyczna, której powszechnie używają lekarze, pielę-
gniarki i inny personel medyczny (oraz wiele osób spoza tego 
grona) niestety kompletnie nie spełnia oczekiwań, jakie z  jej 
użyciem są wiązane, a wręcz należy powiedzieć, że nie nadaje 
się do używania podczas pandemii. Dlaczego? Bo jej parame-
try techniczne i konstrukcja miały na celu spełnić całkiem inną 
funkcję! Natomiast w walce z pandemią koronawirusa potrze-
bujemy bardziej wyrafinowanego urządzenia. Mam na myśli 
na przykład półmaski filtrujące, czyli urządzenia, które są środ-
kami ochrony indywidualnej. Tylko takie urządzenia stanowią 
skuteczną ochronę zarówno dla użytkownika, jak i jego otocze-
nia. Koronawirus, z którym się zmagamy, niestety, jest bardziej 
podstępny i  tym samym skuteczniejszy w  transmisji niż inne 
wirusy, dlatego wymusza stosowanie narzędzi sprawdzonych 
– skutecznych zarówno dla użytkownika, jak i osoby ekspono-
wanej. W obecnych warunkach maska medyczna powinna zo-
stać odłożona na bok, bo niestety nie zapewnia wystarczającej 
ochrony w czasie trwającej pandemii.

M.S.: Jakich urządzeń w takim razie używać? I dlaczego? 
A.G.: Jak wspomniałem, koronawirus ma naturalny dar do sku-
teczniejszej transmisji niż inne wirusy. Potrafi utrzymywać się 
dość długo w  powietrzu, jest względnie odporny na różnice 
temperatury. Jest w stanie przetrwać na różnego rodzaju po-
wierzchniach (ubraniach, włosach czy skórze) przez długi czas, 
różny dla każdej z wymienionych struktur. Dlatego tak ważna 
jest m.in. nieustanna dbałość o higienę rąk. Przy tego rodzaju 
epidemii znacznie bardziej istotnym elementem jest właśnie 
ochrona górnych dróg oddechowych, szczególnie nosa. Z tego 
powodu powinniśmy używać najskuteczniejszych urządzeń, 
jakie są dostępne. W  tym przypadku taki warunek spełniają 
półmaski filtrujące typu FFP2 i FFP3, które cechują się spraw-
dzalnym, bardzo wysokim poziomem ochrony. Pamiętajmy, że 
skuteczność ochrony zależy zarówno od poziomu filtracji, który 
w przypadku tych urządzeń jest bardzo wysoki, jak również od 
ilości powietrza, którą zasysamy poprzez nieszczelności maski. 
To jest właśnie podstawowa różnica pomiędzy maską medycz-
ną a  półmaską filtrującą: konstrukcja tych ostatnich bardzo 
ogranicza możliwość oddychania powietrzem, nieprzecho-
dzącym przez materiał filtrujący. Uzyskanie tej cechy istotnej 
z  punktu widzenia epidemiologicznego bada się stosownym 
testem. W przypadku maski medycznej cecha ta nie była naj-
ważniejsza, bo urządzenie miało spełniać inną funkcję – chro-
nić pacjenta, a nie lekarza. W masce medycznej duża cześć po-
wietrza przedostaje się poprzez szczeliny i niedopasowanie do 

twarzy. Podkreślam zawsze, że ta maska nie została stworzona 
w  celu ochrony użytkownika, lecz w  celu ochrony pacjenta 
przed skażonym aerozolem – skażonym, czyli wydychanym 
przez lekarza!

Jestem przekonany o zasadności tego argumentu, zalecając 
używanie w stanach epidemii półmasek filtrujących. Regulują 
to ponadto argumenty prawne oraz obowiązujące europejskie 
normy w tym zakresie, czyli: EN 14683 dla masek medycznych 
i  EN 149 dla półmasek filtrujących. W  tym rozumieniu prawo 
i normy wyraźnie wskazują, że w przypadku ochrony użytkow-
nika i pacjenta zaleca się urządzenia o normie EN 149. I z tych 
względów w  epidemii wirusowej należy właśnie używać pół-
masek filtrujących FFP2 oraz FFP3. 

Pamiętajmy jednak, że środowisko medyczne to specyficz-
ne warunki pracy, gdzie reguły bezpieczeństwa obowiązują 
w bardziej rygorystycznym wymiarze, ponieważ każdy pacjent 
może być potencjalnym źródłem ekspozycji zakaźnej. Zatem 
wszystkie maski używane w tym środowisku winny być (szcze-
gólnie w czasie epidemii) bezpieczne dla użytkownika, a z tym 
wiąże się ich jakość techniczna i czystość biologiczna. 

Maskę zakładamy na twarz (usta, nos), a  to miejsca, w  któ-
rych łatwo może dojść do dodatkowego zakażenia bakteryj-
nego. Czasami z przerażeniem obserwuję, jak maski medyczne 
nieposiadające jednostkowego opakowania są przekazywane 
z rąk do rąk przez personel medyczny. Za chwilę szpitale będą 
walczyć z  infekcjami bakteryjnymi rozprzestrzenianymi przez 
pacjentów i personel. Dlatego bardzo ważne jest, by nie tylko 
w  czasie tej pandemii używać właściwych urządzeń. Podsu-
mowując, do ochrony używajmy (także w środowisku medycz-
nym) półmasek filtrujących FFP2 i FFP3, czystych biologicznie. 
One muszą być koniecznie bez zaworów wentylacyjnych, które 
jednostronnie chronią tylko użytkownika maski. To ważne tym 
bardziej, że na rynku są już dostępne maski o właściwościach 
spełniających obie wymagane normy bezpieczeństwa oraz za-
pewniające swobodę oddychania. 

M.S.: Wspomniał Pan, że bardzo ważne jest bezpieczeństwo 
pracy w środowisku medycznym. Ale nie brakuje opinii le-
karzy związanych z  tym, że ciągła praca z  zakrytą twarzą 
staje się bardzo uciążliwa za sprawą ograniczeń w swobod-
nym oddychaniu.  
A.G.: Oczywiście, sam słyszę to bardzo często, ale jest to kwe-
stia wyboru sprzętu o  właściwej jakości. W  tym przypadku 
chodzi o urządzenia, które posiadają niskie opory oddychania, 
bo ten parametr bezpośrednio wpływa na jakość oddychania, 
a tym samym na komfort pracy. W Polsce mamy już producen-
tów, którzy oferują takie urządzenia – wprowadzają na rynek 
półmaski testowane na skuteczność ochrony nawet wobec tak 
małej cząstki, jaką jest koronawirus. Państwowy Instytut Ba-
dawczy w Warszawie opracował i wprowadził metodę badaw-
czą sprawdzającą maski pod tym kątem. Półmaski, o  których 
mówię i które znam, posiadają certyfikat Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy właśnie w tym zakresie. Dzisiaj stosowanie wła-
ściwych urządzeń to w równym stopniu kwestia świadomości, 
jak i  dostępności tej klasy produktów. Szczególnie mając na 
uwadze, że wirus rozprzestrzenia się również za pośrednic-
twem osób bezobjawowych, optymalnym rozwiązaniem było-
by stosowanie półmasek filtrujących FFP2 i FFP3, a także upo-
wszechnienie ich w użyciu – zarówno w każdym miejscu pracy, 
jak i  poza nim. Podkreślmy jeszcze, że osoby starsze, będące 
częściej pacjentami szpitali i przychodni, są najbardziej narażo-
ne na działanie koronawirusa. Dlatego powinny być zachęcane 
do używania wyłącznie takich urządzeń. 

PANDEMIA NIE ZWALNIA TEMPA
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Galopujące tempo przyrostu zakażeń COVID-19 
rozlewa się w naszym kraju szeroką falą. Niewie-
le brakuje, by pod jej naporem doszło do zerwa-
nia linii obrony przeciążonego systemu opieki 
zdrowotnej. To wszystko dodatkowo dzieje się 
w  chaosie szczepionkowym i  wciąż zmieniają-
cych się deklaracjach producentów odnośnie 
do ich dostępności dla poszczególnych krajów. 
Dlatego w  pandemicznym kryzysie intensyw-
nie i na niespotykaną wcześniej skalę szuka się 
skutecznych rozwiązań wspomagających walkę 
z koronawirusem. Także za pomocą istniejących 
rozwiązań z zakresu ochrony patentowej.

Tekst Mariusz Kielar

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Zakład Promocji 
Zdrowia i e-Zdrowia IZP UJ CM), pasjonat nowoczesnych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych w opiece zdrowotnej, dziennikarz medyczny, muzyk

  ▶ MARIUSZ KIELAR 

OCHRONA PATENTOWA W CZASACH PANDEMII: 

SIŁA ARGUMENTU 
CZY ARGUMENT SIŁY? 

Wszystkie ręce na pokład! – pod tym hasłem 
przewodnim ministra zdrowia toczy się obec-
nie coraz trudniejsza walka z  niewidzialnym 

przeciwnikiem, która niestety jak dotąd nie motywuje do 
sloganowej, marynarskiej determinacji w  zespołowym 
współdziałaniu. Co smutniejsze, dzieje się tak nie tylko na 
poziomie krajowej strategii przeciwepidemicznej, ale rów-
nież w wymiarze europejskiej polityki zdrowia publicznego 
na niespotykaną dotychczas skalę kryzysu pandemiczne-
go. To kluczowe przesłanie dla wszystkich – bez wyjątku –  
państw członkowskich Unii Europejskiej. 

W  miejsce poczynionych kilka miesięcy temu global-
nych porozumień w  sprawie powszechnej dostępności 
szczepionek przeciwko koronawirusowi dla całego świa-
ta stosunkowo szybko pojawiły się narastające problemy 
z  ich realizacją, by ostatecznie ustąpić miejsca dominu-
jącym egoizmom szczepionkowym – w  myśl zasady „jak 
największej ochrony własnych wyborców i społeczeństwa 
własnego kraju”. Niestety takie postępowanie nie ma nic 
wspólnego z  długofalową strategią współpracy na rzecz 
skutecznego ograniczania skutków pandemii. Dokonują-
cy się na naszych oczach rozdźwięk między publicznymi 
deklaracjami a  ich rzeczywistą realizacją tylko potęguje 
wątpliwości i  niepewność obywateli państw członkow-
skich coraz częściej kwestionujących rzeczywiste intencje 
działań w obliczu tak poważnego zagrożenia zdrowotne-
go, z jakim przychodzi się dziś mierzyć. 

Przykładem dobrze ilustrującym skalę twardych party-
kularyzmów w przestrzeni europejskiej polityki zdrowot-
nej wydaje się być obecny chaos szczepionkowy wyni-
kający ze zbyt dużego zapotrzebowania na szczepionki 
w odniesieniu do ich obecnej dostępności i możliwości za-
spokojenia gigantycznego, nieobserwowanego wcześniej 
popytu. Ciągła zmienność deklaracji na temat wielkości 
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wolumenów i  szczegółowych terminów realizacji zakontrak-
towanych dostaw szczepionek przez ich producentów wpro-
wadza permanentne zaburzenia łańcucha ich dystrybucji. Czy 
istnieje sposób dozwolonego prawnie ograniczania dyktatu 
skalkulowanych strategii rynkowych, gdy w grę wchodzi naj-
poważniejszy kryzys zdrowia publicznego w dobie pandemii? 

Jedną z takich możliwości stanowią tzw. licencje przymu-
sowe, na podstawie których polskie firmy farmaceutyczne 
mogłyby produkować szczepionki w  naszym kraju na pod-
stawie dobrowolnego udzielenia licencji na patenty będące 
w posiadaniu firm rynku globalnego bądź zastosowania tzw. 
licencji przymusowej, o co coraz częściej apelują naukowcy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz politycy. 
Okazuje się, że zgodnie z  prawem własności przemysłowej 
Urząd Patentowy RP może zezwolić na korzystanie z opaten-
towanego wynalazku innego podmiotu w ramach powyższej, 
szczególnej licencji, jeśli takie postępowanie jest niezbędne 
w  celu zapobiegania zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
w szczególności w dziedzinie obronności, porządku publicz-
nego, ochrony życia i zdrowia oraz ochrony środowiska natu-
ralnego. W tym celu konieczna jest wydanie decyzji admini-
stracyjnej przez właściwego ministra lub wojewodę, w której 
określa się zakres i okres korzystania z wynalazku. Takie po-
stępowanie organu administracji publicznej nie odbywa się 
jednak ze szkodą dla uprawnionego podmiotu – posiadacza 
licencji: zgodnie z prawem powinien on otrzymać odpowied-
nią kwotę ze środków budżetu państwa w wysokości odpo-
wiadającej wartości rynkowej „przejmowanej” przez państwo 
licencji. Powyższa decyzja administracyjna jest zaskarżalna 
do sądu administracyjnego. 

Zgodnie z  tzw. deklaracją z Doha z 2001 r. każde państwo 
członkowskie może samodzielnie określać, co dla niego stano-
wi stan zagrożenia, przy czym stanem zagrożenia mogą być 
sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego, w  tym 
epidemii. Co istotne instytucja licencji przymusowej może 
dotyczyć nie tylko patentów, ale także praw z  wzorów użyt-
kowych, wzorów przemysłowych czy topografii układów sca-
lonych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama 
Bodnara „skoro zostały stworzone tego typu instytucje praw-
ne, jak ograniczanie ochrony patentowej i  licencje przymu-
sowe ze względu na ważny interes publiczny, nie ma obecnie 
lepszej okazji do tego, aby je stosować”.

Choć z  pewnością nie byłoby to rozwiązanie przyjęte en-
tuzjastycznie przez koncerny farmaceutyczne, w  obecnej 
rzeczywistości może nie być innego wyjścia. Dlatego właśnie 
stwarzanie silnego nacisku przez opinię publiczną, organi-
zacje społeczne i  świat nauki na administrację Unii Europej-
skiej i rządy poszczególnych państw z żądaniem ograniczania 
ochrony patentowej lub przynajmniej dążenia do dobrowol-
nego udzielania licencji na produkcję szczepionek przez ich 
producentów wydaje się ważniejsze, niż kiedykolwiek wcze-
śniej. Jak przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich firmy 
farmaceutyczne opracowały obecne szczepionki m.in. z  wy-
korzystaniem ogromnych środków publicznych mających naj-
bardziej, jak to możliwe, przyśpieszyć proces ich powstania. 
Można zatem oczekiwać, by w  ramach społecznej odpowie-
dzialności biznesu w czasach pandemii doinwestowane środ-
kami publicznymi firmy przekazywały nieodpłatnie – w  ra-
mach dobrowolnej licencji – patenty na leki i  szczepionki 
przeciwdziałające poważnym, globalnym chorobom, jak miało 
to miejsce w przeszłości – choćby w latach 50. i 60. ubiegłego 
wieku w czasie walki z polio. 

Dlaczego takie rozwiązanie mogłoby okazać się nawet sku-
teczniejsze od zastosowania licencji przymusowych? Ponie-

waż istnieje obawa, że same ograniczenie ochrony patentowej 
dzięki mechanizmowi licencji przymusowych może nie wy-
starczyć, żeby zapewnić dostęp do szczepionek – konieczne 
do tego jest posiadanie tzw. know-how i dostęp do badań kli-
nicznych umożliwiających uruchomienie produkcji szczepio-
nek w  sposób odpowiedzialny. Społecznie odpowiedzialny, 
czyli właśnie taki, jakim często afiszuje się biznes. Czy w tym 
przypadku zadziała podobno niezawodny patent na ludzką 
solidarność w obliczu globalnego zagrożenia? 

Piśmiennictwo u autora

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

Okazuje się, że zgodnie z  prawem własno-
ści przemysłowej Urząd Patentowy RP może 
zezwolić na korzystanie z opatentowanego 
wynalazku innego podmiotu w ramach po-
wyższej, szczególnej licencji, jeśli takie po-
stępowanie jest niezbędne w  celu zapobie-
gania zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
w  szczególności w  dziedzinie obronności, 
porządku publicznego, ochrony życia i zdro-
wia oraz ochrony środowiska naturalnego. 
W  tym celu konieczna jest wydanie decyzji 
administracyjnej przez właściwego ministra 
lub wojewodę, w  której określa się zakres 
i okres korzystania z wynalazku.

Zgodnie z tzw. deklaracją z Doha z 2001 r. 
każde państwo członkowskie może samo-
dzielnie określać, co dla niego stanowi stan 
zagrożenia, przy czym stanem zagrożenia 
mogą być sytuacje kryzysowe dotyczą-
ce zdrowia publicznego, w tym epidemii. 
Co istotne instytucja licencji przymusowej 
może dotyczyć nie tylko patentów, ale także 
praw z wzorów użytkowych, wzorów prze-
mysłowych czy topografii układów scalo-
nych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatel-
skich prof. Adama Bodnara „skoro zostały 
stworzone tego typu instytucje prawne, jak 
ograniczanie ochrony patentowej i licencje 
przymusowe ze względu na ważny interes 
publiczny, nie ma obecnie lepszej okazji do 
tego, aby je stosować”.



M MEDIUkwiecień 2021 18

Pamiętnik drugiej kwarantanny
(…)
Poniedziałek, 22.03.2021
Od sierpnia 2020 roku czas odmierza mi polowy Hamilton w nie-
dorzecznie praktycznym rozmiarze 38 mm. Białe, pokryte fosfo-
ryzującą masą wskazówki nieubłaganie kreślą kręgi po antracy-
towej tarczy. Ten sam zegarek, tylko z kremowo białą tarczą nosił 
Giancarlo Giannini jako René Mathis w „Quantum of Solace”. Ze 
swoją rezerwą chodu ok. 80 godzin, przy odchyłce +/-15 sekund 
na dobę jest do bólu praktyczny. Idealny zegarek na czas wojny.

Idealny zegarek na dziś.
Moja kochana żona, Hercia, od kilku dni namawia mnie na pu-

blikację wspomnień. W życiu tego nie zrobię – moje wspomnie-
nia, moja sprawa.

Poza tym dzień jak co dzień – pan premier i minister zdrowia 
dzielnie walczą na froncie, nie poddają się pandemii.

Wtorek, 23.03.2021
Znów zaczęli powoływać emerytów, matki karmiące i zmarłych. 
Czekam na wezwanie – jak je dostanę może wreszcie będę miał 
okazję spotkać kumpli ze studiów, albo siedzą w domach albo 
w pracy. No i wtedy, jak mnie powołają, to już będzie absolutny 
kabaret!

Wczoraj zapomniałem dopisać, że premier nosi się z zamiarem 
wprowadzenia kolejnej kwarantanny narodowej, „lockdownu od-
powiedzialności”. Pewnie wprowadzi. W końcu nawet konsultant 
krajowy anestezjologii i intensywnej terapii uznał, że po przekro-
czeniu progu 30 tysięcy zakażeń dziennie będzie rekomendował 
zniesienie ustnej części PES po zdanej części testowej, żeby uwol-
nić parę setek lekarzy na już. Siedzą kolejny miesiąc uziemieni, 
a mogliby pracować dla chwały Narodu i lepszego jutra.

Środa, 24.03.2021
Minister zdrowia negocjuje warunki lockdownu z przedstawiciela-
mi Komisji Episkopatu Polski.

Minister Zdrowia kolejny dzień odmawia rozmów z lekarzami, 
stwierdza, że na rozmowy „będzie czas po pandemii”. Czyli za 5 
lat. A może nigdy.

Minister zdrowia nie odwoła ustnej części PES, bo nie jest to 
rekomendowane przez konsultantów krajowych, którzy w  dużej 
części uważają przeprowadzenie egzaminu ustnego za ostatni 
bastion do sprawdzenia wiedzy przyszłego specjalisty przed jego 
wkroczeniem w „dorosłe lekarskie życie”. Co nie zmienia faktu, że 
miejskie legendy mówią często raczej o ostatniej możliwości po-
kazania, kto tu rządzi przez komisje egzaminacyjne. Ale nie dawaj-
my wiary plotkom – ustny egzamin jest zawsze obiektywny i łatwo 
mierzalny. Nie to, co test. „Przez test można się prześlizgnąć”, jak 
stwierdził prof. Gellert.

Czwartek, 25.03.2021
Podczas wspólnej konferencji premier i minister zdrowia strzela-
ją rewelacjami, każdy ma lepsze. Premier stwierdza na początek, 
że prywatny sektor w ogóle nie włączył się w walkę z pandemią, 
wszystko stoi na barkach państwowej „służby zdrowia”. Potem 
było tylko ciekawiej – apel do opozycji, by nie przeszkadzała i za-
częła działać ponad podziałami, co nie przeszkadzało panu pre-
mierowi na opozycję trochę napsioczyć, wiadomo, „cztery nogi 
– dobrze, dwie nogi – lepiej”. Potem minister zdrowia wprowadził 
nową, po chirurgicznej „jeszczechwilce”, miesiącu ortopedycznym 
jednostkę czasu – dwa tygodnie solidarności. Trwają już od marca 
2020 roku. Zamykamy wszystkie, jak leci obiekty sportowe, skle-
py budowlane, a  obiekty kultu religijnego pozostawiamy otwar-
te pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego, jedna osoba 
na dwadzieścia metrów kwadratowych, minimalne odstępy 1,5 
m. Elektorat, przepraszam, Episkopat zezwolił. Bo przecież kapłan 
ma czyste ręce. Nie dość że bakteriologicznie, to jeszcze duchowo. 

W kościele zatem zarazić się nie można. Co innego boiska piłkar-
skie i korty tenisowe. A pola golfowe to już w szczególności! Tam 
chmura wirusa unosi się metr nad ziemią. 

Piątek, 26.03.2021
Minister zdrowia podczas ekstraordynaryjnego spotkania z  panią 
prezes jednej z komercyjnych placówek zapewnia, że pan premier 
na pewno się pomylił i nie miał na celu nikogo obrazić, wszak wia-
domo, że sektor prywatny żywo partycypuje w walce z pandemią, 
a szpital (całkowicie prywatny, z zerowym udziałem państwa), który 
należy do sieci zarządzanej przez panią prezes jako jeden z pierw-
szych najpierw udostępnił tysiąc łóżek, następnie przekształcił się 
w całkowicie covidowy.

Minister zdrowia z rezydentami nadal się nie spotkał.
Szef KPRM narzeka na „obstrukcję korporacji lekarskiej”, która 

powoduje opóźnienie we wprowadzeniu do systemu ochrony 
zdrowia tych kilkunastu lekarzy spoza UE, którzy oświadczyli już, 
że posługują się językiem polskim w stopniu wystarczającym do 
prowadzenia chorych oraz, że posiadają odpowiednie kwalifika-
cje. Szef KPRM mówi o przynajmniej 200 lekarzach, izby o kilku-
nastu wnioskach, które spłynęły.

Pan premier podczas konferencji prasowej we Wrocławiu roz-
płynął się nad płynnością przeprowadzanych szczepień przeciw-
ko COVID-19. Był w  tym tak płynny, że szpital tymczasowy już 
mianował stałym. Lekarzom oddelegowanym do pracy w  nim 
mogę tylko pogratulować – wirtualny uścisk dłoni pana premiera 
mają gwarantowany.

Były marszałek senatu stwierdza na antenie nieprawomyślnej te-
lewizji, że Polaków wracających z Wielkiej Brytanii na Boże Narodze-
nie AD 2020 nie testowano w obawie przed hejtem.

Sobota, 27.03.2021
Minister zdrowia podczas konferencji prasowej dementuje plot-
ki, jakoby w grudniu miano nie testować – co więcej, mówi, że 
testowano wszystkich chętnych. Odniósł się nawet do ustnych 
PES-ów. Stwierdził, że opozycja sprawę wyolbrzymiła do poli-
tycznej, większość zaszczepiona (co zostało dogłębnie zbadane, 
na pewno każdy inspektor RODO, u którego pan minister zasię-
gał rady, uznał, że najprościej będzie po PESEL-u sprawdzić, nikt 
się nie będzie czepiał o gupoty, kierowniku), poza tym 600 osób 
już po obu częściach, a nie zmienia się reguł w czasie trwania gry, 
no i konsultanci mówią, że to konieczne! W październiku też mó-
wili i też część osób już zdała. Wtedy odwołał. Nieważne, że spora 
część internistów podchodzi w maju, a do tego czasu nie zajmu-
je się raczej pracą, a bardziej siedzi w książkach. Cóż, wiadomo, 
że nie ma woli w  samorządzie lekarskim, który celowo blokuje 
wpuszczenie nowych lekarzy do kraju. A oni są akurat w ogóle 
niepotrzebni u  siebie. No i  z  tych nudów postanawiają przyje-
chać do Polski, ratować nas biedaków. Ah! Jestem wzruszony 
wielkodusznością establishmentu, że tak bardzo chce im ułatwić 
przyjazd. W jakiś sposób w końcu muszą zrekompensować zale-
cenie pani poseł: #niechjada.

Niedziela, 28.03.2021
Zmiana czasu.

Według https://www.worldometers.info/coronavirus/ jeste-
śmy tuż za podium pod względem nowych przypadków. A  już 
byliśmy na pierwszym miejscu.

Nie włączam jutro internetu.

Konstanty Kupść-Kociubiński,  
emerytowany lekarz weterynarii z Krakowa pod Pcimiem

PANDEMIA NIE ZWALNIA TEMPA
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MEDYCYNA NARRACYJNA

Z cyklu „Zróbmy także i u nas w szpitalach, przychodnich i na uniwersytetach trochę miejsca dla  
medycyny narracyjnej”

Pochodzący z elitarnego Uniwersytetu Columbia twórcy medycyny narracyjnej 
przyjmują, że prowadzona przez nich praktyka kliniczna opiera się na trzech 
filarach. Stanowią je: attention, representation, affiliation. Dziś będzie mowa 
o pierwszym z nich, o attention tłumaczonym jako uważność. Dr Rita Charon, 
matka chrzestna medycyny narracyjnej, naucza adeptów sztuki medycznej, że 
lekarze muszą wreszcie porzucić postawę bezstronnego obserwatora. Tego, 
który w kontakcie z pacjentem przeszukuje w swojej głowie, niczym w zesta-
wach danych komputerowych, katalogi symptomów znanych mu chorób, a na-
stępnie zestraja je z katalogami znanych mu leków. Zamiast takiego dopasowy-
wania puzzli lekarze powinni „dostrajać się” do pacjenta, wytwarzając w sobie 
postawę kreatywnej obecności, współuczestniczenia w  doświadczaniu scho-
rzenia. W ten sposób mają szansę, aby stać się aktywnym odbiorcą rodzącego 
się na ich oczach świadectwa choroby.

Kierownik Zakładu Medioznawstwa, 
Instytut Dziennikarstwa i  Komunikacji 
Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, 
antropolog kultury, literaturoznawca, 
filozof i  medioznawca. W  2020 roku 
wydał autorską książkę pt. „Scenariusze 
kultury w mediach i w medycynie narra-
cyjnej” (link do bezpłatnego egzempla-
rza: http://www.wuwr.com.pl/upfiles/
products/Wozny_Scenariusze_CNS_
SxAYL.pdf ).

▶ PROF. DR HAB. 
     ALEKSANDER WOŹNY 
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Praktykowanie 
etyki bezpiecznego 
statku kosmicznego 
pozwala jedynie na 
krótko przebywać 
poza dramatycznym 
losem tych z planety 
Szpital, którzy ciężko 
chorują i umierają, 
a lądowanie na swojej, 
wyimaginowanej 
i tylko pozornie 
bezpiecznej planecie, 
okazuje się często nie 
do zniesienia, o czym 
brutalnie przypomniała 
pandemia.

(…) dr Charon 
zaleca założenie 
alternatywnej karty 
zdrowia, w której 
lekarz zapisuje kilka 
zdań o pacjencie.  
Nie o jego parametrach 
biomedycznych,  
ale o nim samym.

„Nikt nigdy tak 
mnie nie słuchał”  

Mój ulubiony socjolog medycyny, Kanadyjczyk Arthur Frank, który jak nikt potrafi czytać i ro-
zumieć zranione narracje pacjentów, wypomina lekarzom, że posługują się na co dzień 
etyką statku kosmicznego. Otóż wydaje się im, że przybywają jedynie chwilowo na planetę 

Szpital, na której dzieją się różne „przypadki” związane z ludzką biologią, bo przecież wieczorem wsia-
dają do swojego statku kosmicznego i wracają do domów, na swoją planetę, gdzie życie jest normal-
ne, gdzie nie ma tamtych „okropnych rzeczy”. Praktykowanie etyki bezpiecznego statku kosmicznego 
pozwala jedynie na krótko przebywać poza dramatycznym losem tych z planety Szpital, którzy ciężko 
chorują i umierają, a  lądowanie na swojej, wyimaginowanej i  tylko pozornie bezpiecznej planecie, 
okazuje się często nie do zniesienia, o czym brutalnie przypomniała pandemia.

Nie jest łatwo wydostać się ze swojego kaftana: opowieści opinającej szczelnie lekarzy w wygod-
nym sposobie widzenia świata. A  przecież jedynie wtedy, gdy przyjmą oni czy choćby dopuszczą 
do świadomości punkt widzenia innych, zwłaszcza tych pozbawionych uprzywilejowanej pozycji, 
milczących i zamkniętych w cierpieniu choroby, będą mogli ten szczelnie opinający kaftan własnej 
opowieści nieco poluzować. Usłyszą wtedy zupełnie inne wersje zdarzeń od tych, które dotychczas 
traktowali jako jedynie obowiązujące, czyli własne. Dopiero wtedy będą mogli rozpoznać świadec-
twa, których racji zupełnie nie dopuszczali do istnienia. Dopiero wtedy będą mogli wyswobodzić się 
z jedynie słusznej narracji i dopuścić do głosu inną opowieść. To ważne, bo dobra medycyna opiera 
na słuchaniu historii. I tak było od zawsze.

Wystarczy przypomnieć rangę anamnezy, pierwszej rozmowy z  chorym i  wskazać na Platońskie 
korzenie tego pojęcia. Anamneza u filozofa to wiedza pierwsza, poprzedzająca postrzeganie, to droga 
do nadrzędnego świata idei. Czy przeprowadzający dziś wywiad z pacjentem, najczęściej rezydent, 
ma świadomość tego, o czym przed laty pisał prof. Andrzej Szczeklik, przypominjący swoim studen-
tom, że lekarz zobowiązany jest do nadania bezwzględnego pierwszeństwa wysłuchaniu „opowieści 
z przeszłości”, że ta wiedza budowana ma być, zanim rozpocznie się opukiwanie czy osłuchiwanie 
pacjenta. Lekarz musi być przy tym, nauczał prof. Szczeklik, „ciekaw tej historii, tak, aby chory czuł, 
że ktoś, może po raz pierwszy, interesuje się naprawdę jego biedą. Trzeba, aby mówił z chorym jed-
nym językiem. Nierzadko rytm rozmowy, barwa głosu skierują jego uwagę na właściwe rozpoznanie. 
Zdania wyrzucane szybko, goniące jedno drugie, jakby przynaglane jeszcze przez wilgotne, ruchliwe 
dłonie, niepokój frazy, a nawet jej wzburzenie każą myśleć o nadczynności tarczycy. Ochrypły, niski 
głos, wydobywający się wolna z nabrzmiałej twarzy o odcieniu wosku, mówi o niedoczynności tego 
samego gruczołu. Wystarczy słuchać”.

Tej wypowiedzi mógłby sekundować inny mądry profesor, który podobnie jak Andrzej Szczeklik – 
wybitny uczony, specjalista z zakresu kardiologii i pulmonologii, ale i znawca sztuki, autor setek prac, 
spośród których tu warto wymienić „Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki”, poprzedzo-
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nej entuzjastycznym wstępem Czesława Miłosza – nie wiedział, 
że jest prekursorem medyny narracyjnej, wszak na pierwszym 
miejscu stawiał słuchanie chorego. Profesor Antoni Kępiński, bo 
o nim mowa, był także wybitnym humanistą, ale przede wszyst-
kim – lekarzem. Jego dewizą były słowa: „Nie ma pacjenta, jest 
człowiek”. Moment nawiązania kontaktu z osobą chorą traktował 
jako rodzaj doznania estetycznego „podobnego do krótkotrwa-
łego olśnienia, jakie przeżywamy, gdy nagle potrafimy ujrzeć 
piękno sztuki czy jakiegoś krajobrazu>>. Uważał, że można wte-
dy zobaczyć <<wewnętrzną strukturę chorego w całej jej wielko-
ści i pięknie>>”. Dla prof. Kępińskiego nie było niczego ważniej-
szego od tego spotkania. 

A czy lekarze starożytności, tacy jak Ewangelista Łukasz, mogli 
przypuszczać, że zrodzona na przełomie dwudziestego i dwudzie-
stego pierwszego stulecia na nowojorskim uniwersytecie medycy-
na narracyjna mogłaby ich także powołać w poczet swoich prekur-
sorów? Łukasz pochodził z Antiochii i, podobnie jak wielu innych 
lekarzy zamieszkujących dzisiejsze tereny Turcji, Syrii czy Palesty-
ny, ukończył najprawdopodobniej jedną ze szkół lekarskich, które 
kształciły okulistów, pediatrów czy chirurgów-ortopedów, o czym 
wymownie świadczy blisko czterdzieści opisów i diagnoz medycz-
nych zawartych w  spisanej przez niego Ewangelii, poświadcza-
jących uzdrowienia, jakich dokonał Jezus. I  podobnie jak tamci 
medycy należał do ówczesnych elit, do kręgu wybitnych przedsta-
wicieli swojej kultury, posługujących się doskonałą znajomością 
języka greckiego. Potwierdza to w pełni mistrzowski styl, w jakim 
spisana została ta Ewangelia, spełniający najwyższe kanony pięk-
na przewidziane dla starożytnej greki. 

I oto „lekarstwo”, jakim jest słuchanie, zalecane przez najbardziej 
znaną w  świecie reprezentantkę medycyny narracyjnej, dr Ritę 
Charon z Columbia University. Rozmowę z pacjentem lekarka-nar-
ratolog (specjalistka od opowieści) zaczyna od deklaracji: „Chcę 
być twoim doktorem. Muszę wiedzieć jak najwięcej o twoim cie-
le, twoim zdrowiu i o twoim życiu. Proszę, powiedz mi, co twoim 
zdaniem powinnam wiedzieć o twojej sytuacji?”. I pacjenci mówią, 
a dr Charon, jak mówi sama o sobie, przytrzymuje ręce, żeby nie 
zapisywać, odsuwa krzesło od ekranu komputera i  koncentruje 
całą swoją uwagę na tym, co mówią i  jak mówią. Na sposobach 
wyrażania przez nich swoich myśli, na metaforach, jakich używa-
ją, na przerwach w mówieniu, na ich gestach i mimice, a także, co 
bardzo ważne, na ich milczeniu. Kiedy po raz pierwszy tak zrobiła, 
pacjent po kilku minutach zaczął płakać, a na pytanie Charon, dla-
czego płacze, odpowiedział: „Nikt nigdy tak mnie nie słuchał”. 

Domyślam się argumentu, jaki można wysunąć przeciw postu-
latowi uważnego wsłuchiwanie się w  opowieści pacjentów. Ale 
przypomnę, o czym już była mowa, kiedy odpowiadałem na py-
tania lekarzy zadawane mi podczas webinaru zorganizowanego 
w  stycznia przez Komisję Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekar-
skiej: w amerykańskiej służbie zdrowia lekarz ma także zaledwie 
od siedmiu do dwunastu minut na pacjenta, a i biurokracja zwią-
zana z publiczną opieką zdrowia nie ustępuje naszej. Dlatego dr 
Charon zaleca założenie alternatywnej karty zdrowia, w  której 
lekarz zapisuje kilka zdań o  pacjencie. Nie o  jego parametrach 
biomedycznych, ale o nim samym. Można to zanotować w smart-
fonie, stojąc w korku w drodze powrotnej do domu, a następnego 
dnia zapytać swojego pacjenta o to, co dla niego ważne. 

W  medycynie narracyjnej przyjmuje się tezę, że nie ma uwa-
żanego słuchania bez „close reading”, bez opanowania techniki 
uważnej lektury. Termin „uważnego czytania” wyłonił się blisko 
sto lat temu, a na dobre okrzepł w krytyce literackiej w latach 50. 
ubiegłego stulecia. Zainteresowanie metodą „close reading”, skie-
rowaną na sposoby interpretacji tworzonych przez czytelników 
tekstów literackich, połączyło w sobie tak odległe dziedziny huma-
nistyki, jak estetykę, retorykę, semiotykę, filozofię i  psychologię. 
Jeden z twórców tej metody Ivor Armstrong Richards, po wielu ba-

daniach nad interpretacją dokonywanej przez czytelników lektury 
uznał, że tekst literacki przynosi jego odbiorcy liczne korzyści, łą-
cząc w harmonijną całość wiele chaotycznych i nierzadko sprzecz-
nych jego doświadczeń. 

Pomimo że przebiegamy myślą całe stulecia i wsłuchujemy się 
w  refleksje humanistów tak różnych specjalności, pozostajemy 
przecież w  samym sercu medycyny narracyjnej. Doktor Charon, 
przypomnijmy – lekarka i  literaturoznawczyni w  jednej osobie – 
postuluje doskonalenie u  lekarzy perceptywnego, otwartego na 
pacjentów słuchania poprzez systematyczny trening uważnego 
czytania. Metoda narracyjna, włączana do praktyki klinicznej, ma 
na celu opanowanie umiejętności podążania za opowieścią pa-
cjenta, stopniowego przyswajania tego, co dla niego jest ważne, 
co skłoniło go do wizyty u lekarza. Chodzi o to, by zrozumieć pro-
blem będący przyczyną wizyty osoby chorej, by pokazać jej, że le-
karz chce się zaangażować w jego wspólne rozwiązywanie. To, być 
może, jeden z najważniejszych sposobów pozyskiwania zaufania 
ze strony pacjenta i droga wiodąca do umacniania autentyczne-
go, nie fasadowego autorytetu lekarza. Bowiem opieka zdrowot-
na – jak stwierdził jeden z uczestników warsztatów prowadzonych 
przez Ritę Charon – służyć ma przede wszystkim nawiązaniu kon-
taktu, wyzwoleniu zaangażowania po obu stronach stetoskopu. 
Taką odpowiedź dr Charon uznała za kodę wieńczącą cykl szkoleń 
z medycyny narracyjnej, a jej autorem był ojciec dziewczynki, któ-
ra zmarła z powodu nowotworu mózgu. 

Na warsztatach, które w czasach pandemii zmieniły się w webi-
naria organizowane przez lekarzy narracyjnych z  Columbia Uni-
versity, ich uczestnicy rozwijają umiejętności słuchania. Kształcą 
kompetencje polegające na wsłuchiwaniu się w każde słowo, na 
angażowaniu się w  to, co mówi druga strona. Uczą się solidnie 
wykonywać „swoją narracyjną robotę”, dają świadectwa swojego 
zaangażowania, okazując sobie we wzajemnym słuchaniu najwyż-
szą uwagę i szacunek. Zanim wybuchała pandemia warsztaty były 
prowadzone w klinikach, szpitalach i na uczelniach medycznych. 
Łączyły one we wspólnych grupach lekarzy, rezydentów, pielę-
gniarki, recepcjonistów i pracowników socjalnych – wszyscy po raz 
pierwszy w życiu mogli usłyszeć się nawzajem bez hierarchii wła-
dzy, która zwykle rządzi, która daje przyzwolenie, kto może mówić. 

Podejmując polemikę z akceptowanym powszechnie modelem, 
warto mieć na uwadze opisywaną przez dr Charon zmianę ko-
munikacyjnego statusu lekarza. Ma on być przygotowany do za-
oferowania siebie jako instrumentu terapeutycznego, co więcej – 
zgodnie z ustaleniami medycyny narracyjnej „lekarze angażują się 
w uważne pisanie z wielu powodów: mogą to być próby przepro-
wadzenia autoterapii, dotarcia do nieznanych wcześnie aspektów 
własnej osobowości, ale może to być rodzaj katharsis, uzdrowienia 
traumy, przezwyciężania poczucia wypalenia. Do motywów kieru-
jących wzrastającym wśród lekarzy zainteresowaniem medycyną 
narracyjnej zalicza się także pragnienie umocnienia zawodowej 
wspólnoty oraz chęć dzielenia się podobnymi doświadczenia z in-
nymi jej uczestnikami. Podkreśla się również etyczną perspekty-
wę: medycyna narracyjna odpowiada najgłębszym, tradycyjnym 
celom medycyny”. 
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Jest internistą, specjalizuje się też w  leczeniu otyłości 
oraz medycynie ekstremalnej i  medycynie podróży. Ta 
ostatnia to wciąż rzadko spotykana w Polsce specjalizacja 
lekarza ekspedycyjnego, która pozwala m.in. towarzy-
szyć grupom w wyprawach górskich. Ma 42 lata i 14 lat 
doświadczenia zawodowego, w tym 10 lat w POZ.

▶ LEK. ADRIAN MROZEK

Robert Migdał: Ogłosił Pan na Facebooku, że każda osoba nieubezpie-
czona czy bezdomna, może przyjść do Pana na wizytę lekarską w każ-
dy poniedziałek. I dostanie pomoc medyczną. Skąd taki pomysł? 
Lek. Adrian Mrozek: Chociaż jestem młodym człowiekiem, to bardzo cięż-
ko przeszedłem COVID-19. Czas choroby bardzo mną wstrząsnął. Postano-
wiłem więc wprowadzić trochę zmian w swoim życiu: przechodzę w pracy 
lekarza zupełnie na swoje – otwieram własną przychodnię i postanowiłem 
też pomagać, jako lekarz, innym ludziom – bezpłatnie. Dodatkowo spotka-
łem w swoim życiu kobietę, która mnie zainspirowała do takiego działania. 
To były takie dwa impulsy. 

R.M.: Wcześniej pewnie spotykał Pan na swojej prywatnej i zawodo-
wej drodze sporo osób, które potrzebowały pomocy lekarskiej, a nie 
mogły jej otrzymać.
A.M.: Mnóstwo. Takie osoby spotykam od 14 lat swojej pracy zawodowej 
i  takie osoby przyjmowałem, takim osobom pomagałem, w różnych pla-
cówkach, w  których pracowałem. Teraz jednak postanowiłem otworzyć 
osobny gabinet, tylko dla nich. 

R.M.: Nie od razu zaczęły przychodzić do Pana tłumy.
A.M.: Pierwsze otwarcie, na początku stycznia 2021 roku, było bez żadnego 
efektu. Wynająłem gabinet na poniedziałki, na ul. Skarbowców we Wrocła-
wiu. W pierwszy dzień, choć powiedziałem znajomym, którzy działają po 
różnych instytucjach charytatywnych, żeby poinformowali ludzi o tym, że 
przyjmuję osoby nieubezpieczone, bezdomne, za darmo, nie było większe-

Postanowiłem robić coś dla innych, 
tak po prostu, z dobroci serca

Doktor Adrian Mrozek z Wrocławia 
pomaga osobom, które nie mają 
ubezpieczenia lub są bezdomne. 
Za darmo, z dobroci serca, za zwy-
kłe „dziękuję”. – W domu rodzinnym 
zostałem wychowany w duchu sza-
cunku do każdego człowieka, nieza-
leżnie od tego czy jest bogaty, czy 
biedny – mówi lekarz. A  rozmawia 
z nim Robert Migdał.

Rozmawia Robert Migdał

Chociaż jestem młodym człowie-
kiem, to bardzo ciężko przeszedłem 
COVID-19. Czas choroby bardzo 
mną wstrząsnął.
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go odzewu. Dlatego postanowiłem ogłosić się na Facebooku. 
I wtedy zaczęło się to, co się zaczęło.

R.M.: Co takiego? Proszę opowiedzieć. 
A.M.: Po pomoc zaczęło zgłaszać się od kilku do kilkunastu 
osób. Teraz zmieniłem lokalizację – ze Skarbowców na ul. Przy-
jaźni 54. Przychodzą do mnie ludzie z bardzo różnymi proble-
mami: od „zwykłych” infekcji, przeziębień, do bardzo poważ-
nych problemów zdrowotnych, którym ja, osobiście, nie jestem 
w stanie sprostać. Oczywiście mogę powiedzieć, co pacjent po-
winien zrobić, gdzie pójść po dalszą pomoc, do jakiego lekarza 
specjalisty się udać, ale to tylko część pomocy, której ci ludzie 
potrzebują. Dlatego ten gabinet, w którym przyjmuję pacjen-
tów nieubezpieczonych, to pierwszy etap niesienia pomocy.

R.M.: Bo w planach jest… 
A.M.: Powołanie fundacji. Już nad nią pracujemy, ale jej stwo-
rzenie wymaga czasu: prawnie, finansowo to musi mieć „ręce 
i  nogi”. Kilkoro ludzi jest już w  nią zaangażowanych. Dzięki 
fundacji będzie można łatwiej i skuteczniej pomagać: np. kie-
dy stwierdzę, że pacjent wymaga specjalistycznej pomocy, nie 
tylko mojej, internistycznej czyli dalszej diagnostyki, operacji, 
to fundacja będzie mogła pomóc. Na przykład z zebranych pie-
niędzy sfinansować dalsze leczenie, badania, zabiegi. 

R.M.: A leki? Czy nieubezpieczonych stać, żeby je wykupić?
A.M.: Z lekami nie ma dużego problemu. Nawiązałem współ-
pracę z dwiema fundacjami i one są w stanie zakupić leki, np. 
dla osób bezdomnych. I  jeżeli osoba bezdomna zgłosi się do 
tych instytucji, to dostanie potrzebne jej lekarstwa za dar-
mo. To nie jest problem do obejścia – w 3/4 przypadków jest 
opanowana. Bywa też tak, że znajomi, rodzina, wykupują leki 
osobom nieubezpieczonym. Leki standardowe nie kosztują na 
szczęście majątku. Więcej problemów sprawia przeprowadze-
nie badań dodatkowych. 

R.M.: A teraz jak Pan sobie radzi, gdy np. pacjent nieubez-
pieczony potrzebuje USG, prześwietlenia płuc?
A.M.: Próbowałem nawiązać kontakt z różnymi ośrodkami, ale 
dostałem odpowiedź, że „za darmo tego nie można zrobić, ale 
można otrzymać... rabat na usługę”. Niestety ten obszar po-
mocy nie jest przeze mnie, na tę chwilę, opanowany. Ale już 
fundacja, by sobie z tym poradziła – dlatego musi powstać. Po 
prostu fundacja zbierałaby pieniądze na taką pomoc i mogła-
by ją finansować: badania diagnostyczne, wizyty i konsultacje 
u lekarzy specjalistów. Ba. W przyszłości może uda się fundacji 
stworzyć osobne centrum medyczne dla osób potrzebujących, 
bez ubezpieczenia. 

R.M.: Na razie Pana inicjatywa jest jednoosobowa.
A.M.: Ale wspomagają mnie ludzie dobrej woli – znajomi, lu-
dzie spoza kręgu znajomych. 

R.M.: A finansowanie? 
A.M.: Na razie z własnej kieszeni, ale to nie pokrywa wszystkich 
potrzeb. 

R.M.: We Wrocławiu jest duża grupa osób nieubezpieczo-
nych, które potrzebują pomocy lekarskiej? 
A.M.: Bezdomnych jest wielu. Natomiast ciągle przybywa, i to 
bardzo szybko, osób nieubezpieczonych. Z powodu epidemii 
bardzo dużo ludzi potraciło pracę w różnych branżach.

R.M.: W  jaki sposób ludzie reagują, kiedy już przyjdą do 
Pana? Są zdziwieni, że otrzymują pomoc lekarską i  to za 
darmo? 
A.M.: Są zaskoczeni. Zawsze mówią parę ciepłych słów, bo są 
wdzięczni, że ktoś im w ich problemach zdrowotnych pomaga. 
Dodatkowo proszą też o pomoc w innych sprawach, nie tylko 
medycznych: zdarzają się prośby o pomoc w znalezieniu pracy, 
o znalezienie mieszkania, o pomoc finansową... Niestety, jed-
noosobowo, nie jestem im w stanie w tym pomóc. Nie zastąpię 
innych organizacji – moja działalność jest celowana. Ja poma-
gam tylko w kwestiach zdrowotnych. 

R.M.: Jak koledzy po fachu, inni lekarze, reagują na to, co 
Pan robi?
A.M.: Niektórzy mówią: „fajnie”, „super” – i  to mnie cieszy. Ale 
takie słowa poparcia dostaję nie tylko od lekarzy, ale i od ludzi, 
którzy dowiedzieli się o tym, co robię. 

R.M.: A opinie nieprzychylne? Hejt?
A.M.: Zdarza się, ale to po mnie „spływa”. Nie interesują mnie 
opinie ludzi sfrustrowanych, którym wszystko i wszyscy się nie 
podobają. Nie reaguję na hejt, nie wchodzę w interakcje z taki-
mi osobami. 

R.M.: Inni lekarze proponowali, że przyłączą się do Pana 
i też będą leczyć za darmo osoby nieubezpieczone?
A.M.: Zgłosiły się dwie chętne osoby, ale kontakt się urwał 
– nie wiem czemu. Umawialiśmy się nawet na spotkania, ale 
z ich strony na umawianiu się skończyło. Nie ma odzewu. Cisza. 
Pomaga mi teraz pani psycholog – sama się zgłosiła do mnie, 
podała swój numer telefonu i jeśli ktoś potrzebuje jej pomocy, 
to kieruję do niej potrzebujących pacjentów. Pomaga też za 
darmo pani pielęgniarka – jeśli jest potrzeba, żeby zrobić jakieś 
iniekcje, podać leki, kroplówki, to ona pomaga. I zgłosił się do 
mnie też fizjoterapeuta, który też chce pomagać, razem z nami.

R.M.: „Drużyna dobra” się rozrasta…
A.M.: I  bardzo cieszę się z  tego powodu. Jeżeli ktoś chce do 
mnie dołączyć i pomagać za darmo, ma chęć, czas i możliwości, 
to zapraszam. 

R.M.: Tę chęć niesienia pomocy innym wyniósł Pan z domu 
rodzinnego? Pana rodzice byli lekarzami?
A.M.: Oboje byli nauczycielami. W domu rodzinnym zostałem 
wychowany w  duchu szacunku do każdego człowieka, nie-
zależnie od tego czy jest bogaty czy biedny. Każdy z nas jest 
wartościowym człowiekiem. A w życiu nie tylko od nas zależy 
to, czy nam się powodzi, czy też nie. Ja sam byłem w różnych 
sytuacjach, trudnych, które dały mi do myślenia, że niekoniecz-
nie moje życie może się potoczyć tak, jakbym chciał, jak sobie 
zaplanowałem. »

Postanowiłem więc wprowadzić trochę 
zmian w swoim życiu: przechodzę w pracy le-
karza zupełnie na swoje – otwieram własną 
przychodnię i  postanowiłem też pomagać, 
jako lekarz, innym ludziom – bezpłatnie.
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R.M.: Wspominał Pan, że COVID-19 mocno Panem 
wstrząsnął… 
A.M.: To był wielki przełom w  moim życiu: ja, młody, zdrowy 
człowiek, bardzo aktywny zostałem ścięty z nóg. Przejście z łóżka 
do toalety, pięć metrów, zajmowało mi mnóstwo czasu i okupio-
ne było strasznym wysiłkiem – dwa przystanki po drodze, a od-
dech łapałem tak, jakbym był wysoko w  górach. A  chodzę po 
górach i wiem, jak się czuje człowiek, któremu zaczyna brakować 
tlenu. Ja tak się czułem. I miałem oczywiście czarne myśli: prze-
cież może się tak zdarzyć, że będę miał ostre powikłania i  tak, 
jak w trakcie choroby, będę się poruszał przez kolejne miesiące, 
lata. 10 lat temu miałem kilka komunikacyjnych „przygód”, m. in. 
na rowerze górskim i mój kręgosłup szyjny odmówił posłuszeń-
stwa: nagle okazało się, w ciągu kilku dni, że nie mogę normalnie 
funkcjonować, poruszać się. Ból był tak potężny, że nie mogłem 
pracować. W jednej chwili znalazłem się w sytuacji, w której nie 
mogłem normalnie żyć, funkcjonować. Dopiero roczna rehabili-
tacja przywróciła mnie do życia. Wie pan – to co spotyka mnie, 
moich znajomych, daje do myślenia nad tym, co zrobić z resztą 
życia – np. sporo moich bliskich znajomych zmarło na raka w cią-
gu ostatnich lat. Dlatego postanowiłem robić coś dla innych, tak 
po prostu, z dobroci serca.

R.M.: Oprócz tej pomocy pro bono, po latach pracy w przy-
chodniach i szpitalach, stawia Pan na swoją prywatną klini-
kę we Wrocławiu. Jest Pan internistą. 
A.M.: Tak, a dodatkowo zrobiłem studia podyplomowe z me-
dycyny ekstremalnej i medycyny podróży.

R.M.: No właśnie. Co to takiego?
A.M.: To jest bardziej znane na zachodzie, w  Polsce raczkuje 
– istnieje dopiero od czterech lat. Jest nas, lekarzy, pielęgniarek, 
ratowników medycznych, zajmujących się medycyną podróży 
i  medycyną ekstremalną, około stu osób. To daje nam możli-
wość połączenia pracy zawodowej z aktywnością. Mogę być na 
przykład lekarzem ekspedycyjnym – mieć nadzór, organizować 
opiekę medyczną nad osobami, które np. wyjeżdżają na wypra-
wę w Himalaje, nad naszymi zdobywcami ośmiotysięczników, 
ale też nad wyprawami komercyjnymi, w różne rejony świata.

R.M.: Przygotowuje Pan uczestników do wyprawy, ale i jedzie 
z nimi i na miejscu ich Pan „pilnuje” od strony medycznej.
A.M.: Tak to się odbywa. Zrobiłem te studia, bo chciałem po-
łączyć przyjemne z pożytecznym – sam uwielbiam chodzić po 
górach (uśmiech).

R.M.: Zajmuje się Pan też telemedycyną.
A.M.: Tak, jestem pasjonatem nowych technologii medycz-
nych. Staram się być na bieżąco i jeżeli da się coś przełożyć na 
nasze polskie warunki, to chętnie to robię. 

R.M.: Telemedycyna w Polsce jest bardzo rozwinięta? 
A.M.: Pięć lat temu zupełnie raczkowała, teraz jest w miarę roz-
winięta, ale to nie jest to, co można spotkać w krajach Europy 
Zachodniej, w USA. Współczesna telemedycyna daje nam wie-
le możliwości: są np. stetoskopy elektroniczne, które pacjent 
może mieć u  siebie w  domu, przykładać do ciała i  lekarz go 
może zbadać na odległość. EKG, holter na odległość – to już się 
dzieje. Muszę przyznać, że telemedycyna w Polsce jest bardzo 
rozwinięta na poziomie kardiologii. Są już centra monitorują-
ce, 24 godziny na dobę, które pozwalają na odległość wykonać 
holter, nadzorować osoby ze schorzeniami kardiologicznymi, 
które mają np. wszczepy kardiowerterów, defibrylatorów. Go-

rzej telemedycyna wygląda w  tzw. internie. Teraz COVID-19 
nam przyspieszył telemedycynę, tylko że w podstawowej opie-
ce zdrowotnej teleporada nie rozwiązuje wszystkich proble-
mów zdrowotnych: przez słuchawkę tradycyjnego telefonu nie 
zbadam pacjenta. W  wielu przypadkach musiałem organizo-
wać spotkania twarzą w twarz z pacjentem, bo jak jakaś osoba 
zgłosiła, że ją od kilku dni bardzo boli brzuch, to oczywiście wy-
wiad medyczny może mnie ukierunkować, ale ja brzuch muszę 
dotknąć, zbadać bezpośrednio: czy to coś ostrego i konieczna 
jest interwencja chirurga, czy też to coś przewlekłego i trzeba 
zacząć robić diagnostykę jamy brzusznej. Przez telefon tego 
nie da się zrobić. W pewnych dziedzinach telemedycyna bar-
dzo przyspieszyła, w pewnych nadal jest w powijakach.

R.M.: Co Pan czuje, gdy słyszy o sobie „doktor Judym z Wro-
cławia”?
A.M.: Ten przydomek mi się nie podoba. Nie uważam się za 
doktora Judyma. Bardziej za lekarza, który chciałby coś zmienić 
na lepsze, bo widzę pewne niedomagania naszego systemu 
ochrony zdrowia. 
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Po pomoc zaczęło zgłaszać się od kilku do 
kilkunastu osób. Teraz zmieniłem lokali-
zację – ze Skarbowców na ul. Przyjaźni 54. 
Przychodzą do mnie ludzie z  bardzo róż-
nymi problemami: od „zwykłych” infekcji, 
przeziębień, do bardzo poważnych proble-
mów zdrowotnych, którym ja, osobiście, nie 
jestem w  stanie sprostać. Oczywiście mogę 
powiedzieć, co pacjent powinien zrobić, 
gdzie pójść po dalszą pomoc, do jakiego le-
karza specjalisty się udać, ale to tylko część 
pomocy, której ci ludzie potrzebują. Dlatego 
ten gabinet, w  którym przyjmuję pacjen-
tów nieubezpieczonych, to pierwszy etap  
niesienia pomocy.

Z lekami nie ma dużego problemu. Nawiąza-
łem współpracę z dwiema fundacjami i one 
są w  stanie zakupić leki, np. dla osób bez-
domnych. I jeżeli osoba bezdomna zgłosi się 
do tych instytucji, to dostanie potrzebne jej 
lekarstwa za darmo. To nie jest problem do 
obejścia – w 3/4 przypadków jest opanowa-
na. Bywa też tak, że znajomi, rodzina, wy-
kupują leki osobom nieubezpieczonym. Leki 
standardowe nie kosztują na szczęście ma-
jątku. Więcej problemów sprawia przepro-
wadzenie badań dodatkowych.
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Doktor nauk medycznych, specjalista chorób za-
kaźnych, asystent w  Klinice Chorób Zakaźnych 
i  Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wro-
cławiu, starszy asystent w I Oddziale Chorób Zakaź-
nych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Stypendystka 
Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (Univer-
sitätsklinikum Frankfurt). Autorka i  współautorka 
publikacji naukowych i monografii z zakresu cho-
rób zakaźnych i hepatologii, w tym współredaktor-
ka (wespół z prof. Simonem) i współautorka świeżo 
wydanej monografii „Choroby zakaźne u  pacjen-
tów leczonych onkologicznie”. Członkini Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-
kaźnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologiczne-
go, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Z  zamiłowania: 
literatka. Autorka 3 zbiorów opowiadań („Kino ob-
jazdowe”, „Saudade”, „Irga karmiona przez lawinę”) 
oraz tomu poetyckiego „Abisynia”. Laureatka na-
grody kulturalnej WARTO 2020 w  kategorii litera-
tura, przyznanej przez Gazetę Wyborczą za ostatni 
zbiór opowiadań „Irga karmiona przez lawinę”.

▶ DR N. MED. MARTA KUCHARSKA

W balansowaniu między  
tymi dwoma światami  
odnajduje korzyści zarówno  
dla medycyny, jak i pisarstwa.

Rozmawia Aleksandra Szołtys

Lekarz, który pisze;  
pisarz, który leczy »
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WYWIAD „MEDIUM”

Pasję do pisania nosiła w sobie od najmłodszych lat. 
W swojej twórczości bawi i wzrusza, skłaniając czy-
telnika do zmierzenia się tematami trudnymi. Jest 
autorką trzech zbiorów opowiadań oraz tomiku po-
ezji. Na co dzień pracuje we Wrocławiu jako lekarz 
chorób zakaźnych. W roku 2020 wyróżniona nagro-
dą „Warto” Gazety Wyborczej za książkę „Irga kar-
miona przez lawinę”. Doktor n. med. Marta Kuchar-
ska, poetka i pisarka, opowiada o swojej przygodzie 
z pisarstwem, wyzwaniach, z którymi mierzy się na 
co dzień oraz o próbie połączenia na pozór odmien-
nych od siebie zawodów medyka i literata.

Aleksandra Szołtys: Medycyna i  literatura to dwie odmienne 
od siebie dziedziny. Ta pierwsza niesie za sobą ogromną od-
powiedzialność. A druga? Jest pasją, odskocznią od pracy za-
wodowej? A może daje Pani coś zupełnie innego?
Dr n. med. Marta Kucharska: Literatura jest moją pasją od 
najmłodszych lat. Na pytanie, kim być w przyszłości, zadawane 
samej sobie w wieku 10 lat, odpowiadałam: poetą. Jest to więc 
impuls, który noszę w  sobie od samego początku i  pragnienie, 
które pojawiło się naprawdę wcześnie. Z  racji nieuniknionych 
w  życiu zmian, kształcenia się oraz innych czynników, pewne 
tematy schodziły na plan bliższy lub dalszy, ale potrzeba pisa-
nia we mnie została. Mimo ograniczeń, trudności wynikających 
z  nadmiaru pracy czy obowiązków, udało mi się to pragnienie 
pielęgnować i bardzo się z tego cieszę.

A.Sz.: Zawód lekarza bywa czasochłonny, a  pracę niejedno-
krotnie przenosi się do domu. Pisarstwo z kolei wymaga wyci-
szenia i natchnienia. Jak łączy Pani bycie lekarką i pisarką jed-
nocześnie? Czy jedno, teoretycznie, nie wyklucza drugiego?
M.K.: Na pewno jedno drugiemu nie pomaga. Są momenty, w któ-
rych pisanie koliduje z moim zawodem medycznym, więc w jakiś 
sposób te dwie dziedziny ze sobą rywalizują, szczególnie o czas, 
który jest ograniczony. Natomiast coraz bardziej w  mojej pracy 
pisarskiej doceniam możliwość bycia lekarzem, chociażby dlate-
go, że w szpitalu, lecząc ludzi, poznając różne sytuacje i historie, 
jestem zmuszona pewne tematy w  głowie przerobić i  się z  nimi 
zmierzyć. Dzięki medycynie nie muszę szukać natchnienia i pomy-
słów, ponieważ szpital jest specyficznym mikroświatem, gdzie pa-
cjenci są obnażeni z różnych masek, za którymi często się chowają, 
a  ich forma obrony jest mniejsza i  łatwiej dostać się do „środka”. 
Jest więc tak, że jedna dziedzina potrafi ubogacić drugą. 

Wcześniej medycynę traktowałam jako coś, co przeszkadza-
ło mi w pisaniu, zabierało za dużo czasu – tak było przez studia 
i pierwsze lata rezydentury oraz doktoratu. Obecnie znajduję się 
w  sytuacji bardziej komfortowej, mam większą możliwość kon-
trolowania swojego czasu i  świadomego zarządzania nim, np. 
poprzez redukcję etatu w szpitalu. Kiedyś myślałam, że będę bar-
dzo szczęśliwa, jeśli będę mogła poświęcić się pisarstwu. Życie 
w Polsce wyłącznie dzięki książkom jest prawie nierealne, za wy-
jątkiem kilku wybitnych nazwisk, a przez to, że działam i w me-
dycynie, i w pisaniu, z jednej strony stąpam twardo po ziemi, bo 
muszę podejmować decyzje związane z życiem lub zdrowiem in-
nych ludzi, ale dzięki pisarstwu mogę czasami bujać głową w ob-
łokach. Zauważam też, że jeśli zbyt długo izoluję się w pustelni 
pisząc, po pewnym czasie zaczyna mi brakować ludzi, relacji, 
dynamicznego, choć stresującego świata szpitalnego. W  balan-
sowaniu między tymi dwoma światami odnajduje korzyści za-
równo dla medycyny, jak i pisarstwa.

A.Sz.: Wspomniała Pani o swojej pustelni. Czy oprócz niej ma 
Pani rytuały i zwyczaje, które sprzyjają wenie twórczej?

M.K.: Spokój jest pożądany, aby móc zebrać myśli. Lubię pisać 
rano, w  ciszy, bez dodatkowych bodźców; niekoniecznie musi 
być zbyt wygodnie, bo wtedy nie chce się pracować. W telefonie 
włączam tryb samolotowy, aby zbyt duża liczba informacji nie wy-
bijała mnie z  pisarskiego rytmu. Najczęściej pracuje przy swoim 
biurku, ale mam też bazę na Pogórzu Kaczawskim i tam również, 
w naturze, pod drzewkiem lub winoroślą, dobrze mi się pisze. Naj-
ważniejsza jest dla mnie cisza i możliwość wyłączenia się na kilka 
godzin podczas kreowania bohaterów czy historii.

A.Sz.: W  swoich opowiadaniach opisuje Pani bardzo różne 
typy bohaterów oraz wyjątkowe, nierzadko zadziwiające zda-
rzenia, które ich spotykają. Czy szpitalny oddział zakaźny jest 
miejscem, w  którym odnajduje Pani inspiracje do przedsta-
wianych historii, a życiorysy niektórych pacjentów mają swoje 
odzwierciedlenie na kartach Pani twórczości?
M.K.: Historie pacjentów mogą być impulsem, inspiracją, za-
czątkiem czegoś, co później biegnie w jakąś swoją stronę, ale 
zazwyczaj nie przekładają się one bezpośrednio na opisywa-
ne przeze mnie fabuły. Owszem, zdarzają się historie pacjen-
tów czy ich rodzin w  pewien sposób inspirujące, wywołujące 
konkretną myśl, którą później chcę uchwycić i  przedstawić. 
Niektórzy pacjenci są prawdziwymi bohaterami w swoich do-
świadczeniach, trudnościach i cierpieniach, a dzięki temu mnie 
samej jest łatwiej zdystansować się do swoich problemów. Pra-
ca z  ludźmi chorymi i  umierającymi jest sporą lekcją pokory, 
z której można wiele wynieść dla siebie. Ale nie zawsze przed-
stawiane przeze mnie historie mają pochodzenie „medyczne”, 
wynikające z mojej pracy w szpitalu. Czasami jest to spotkanie 
towarzyskie z przyjaciółmi, spacer, rozmowa, po których poja-
wia się w głowie pomysł. Wtedy spisuje go na kartce lub w te-
lefonie i po jakimś czasie do niego wracam, już z inną świado-
mością, bo czasami coś, co o godzinie 22 wydaje się genialne, 
następnego dnia z  rana już takie nie jest. Moja twórczość to 
pewna mozaika różnych ludzi, historii i  zdarzeń, do tego do-
chodzi koktajl z własnej wyobraźni i w ten sposób powstaje re-
alistyczno-fantastyczny kolaż.

A.Sz.: Jaka była reakcji Pani znajomych, również tych ze szpital-
nego otoczenia, kiedy dowiedzieli się, że wydała Pani książkę?
M.K.: Pierwsza książka pojawiła się w  roku 2012, a  więc w  po-
czątkowym etapie mojej rezydentury. Było to pewne zaskoczenie 
i zdziwienie, ale odzew okazał się pozytywny. Wiem, że koleżanki 
i koledzy mi kibicują. Mam tę przyjemność, że moim szefem jest 
osoba wspierająca i doceniająca różnego rodzaju pasje, zarówno 
moje, jak i reszty zespołu, co też jest dla mnie pomocne i mobilizu-
jące. Czasami pacjenci jakimś trafem dowiadują się o moich poza-
medycznych działaniach i też jest to miłe.

A.Sz.: Jak przebiega u Pani proces tworzenia książki? Pomysły 
przychodzą znienacka, w trakcie pisania, czy może od począt-
ku do końca realizuje Pani z góry zaplanowaną koncepcję?
M.K.: Zazwyczaj jest tak, że mniej więcej wiem, co chcę napisać 
i znam pierwsze zdanie, a dopiero później, gdy wnoszę w to ele-
menty swojej codzienności, przedstawione światy zaczynają się 
rozszerzać i powiększać. Dotychczas było też tak, że na danym eta-
pie pisania książki jakiś temat się wybijał, był mi bliższy, bardziej 
mnie dotyczył i  miałam potrzebę wewnętrznego przepracowa-
nia go. Ogólny plan zawsze więc jest, ale na pewno nie ułożony 
od A  do Z. Nawet jeżeli miałam z  góry zaplanowaną koncepcję, 
to kończyło się to fiaskiem, gdyż trzymanie się na siłę planu nie 
sprzyja budowaniu fikcji literackiej. I  to jest właśnie fantastyczne 
w pisaniu – niby wiem, jaki jest bohater, niby znam początek, śro-
dek i zakończenie, natomiast w trakcie pisania pojawiają się takie 
zwroty akcji, historie i postacie, że to jest aż zdumiewające. Oczy-
wiście czasem jest odwrotnie – pisanie idzie jak po grudzie, coś nie 
pasuje, coś nie wychodzi. Mimo wszystko ten element zaskocze-
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nia, dokąd poprowadzi mnie tekst, jest bardzo przyjemny i przy-
nosi wiele satysfakcji. 

A.Sz.: Czy podczas pisania swoich książek myśli Pani o  kon-
kretnym odbiorcy, czytelniku idealnym i modelowym?
M.K.: Oczywiście warto myśleć o czytelniku pisząc coś, żeby go nie 
zwieść na manowce lub nie zanudzić, jednak nie piszę książek po 
to, by trafić do określonego grona odbiorców. Nie piszę ich też dla 
najlepszej sprzedaży, bo to nie są zbyt populistyczne, łatwe w od-
biorze historie. Wydaje mi się, że jestem przesiąknięta literaturą 
piękną Europy Środkowo-Wschodniej, która jest specyficzna, nie-
koniecznie prosta i moje literackie aspiracje dotyczą właśnie takie-
go typu literatury. I, jak to w życiu bywa, zawsze jest coś za coś, bo 
takie teksty nie są łatwe w odbiorze i popularne. Obecnie, pracując 
nad powieścią, muszę więcej myśleć o czytelniku, aby dostarczyć 
mu konkretnych przeżyć i emocji, ale mam świadomość, że każdy 
z nas ma całkowicie inne potrzeby kulturowe, więc nie ma sensu 
próbować dostosować się do każdego. Jest to cena, którą gotowa 
jestem ponieść, pozostając wierną sobie i swojemu stylowi.

A.Sz.: Co w całym procesie tworzenia nowego dzieła jest dla 
Pani najprzyjemniejsze i najciekawsze?
M.K.: Najcudowniejsze są okresy, kiedy w swoich książkach jestem 
głęboko zanurzona i odczuwam wtedy wielką radość. Ale te okre-
sy są też przeplatane chwilami trudniejszymi, podczas których 
nie wiem, jaki będzie ciąg dalszy, nie mam pomysłu, jak pewne 
kwestie dalej poprowadzić. Wiem jednak, że takie momenty są 
potrzebne i nie da się ich ominąć. W pisaniu uwielbiam też moż-
liwość tworzenia czegoś „mojego”, odmiennego, twórczego, połą-
czonego z mieszanką absurdu i humoru, a czasami też nostalgii, 
tęsknoty. Chciałabym, żeby moje książki potrafiły i wzruszać, i wy-
woływać uśmiech na twarzy czytelnika.

A.Sz.: Poezja i  proza to dwie zupełnie różne formy wyrazu. 
Charakteryzuje je też odmienny proces twórczy. Większym 
wyzwaniem jest dla Pani sztuka prozatorska czy liryczna?
M.K.: Podobnie jak większość autorów, zaczynałam od poezji, po-
nieważ jest ona dobra na rozgrzewkę, na warsztat, by wyćwiczyć 
się w pewnym konstrukcjach, słowach, metaforach. Wiersze pisa-
łam już w  podstawówce, później w  liceum, ale tak na poważnie 
odważyłam się dopiero za sprawą kolegi z liceum, który wydał to-
mik wierszy białych, co pokazało mi, że można pisać inaczej; był 
to impuls, by spróbować odciąć się od moich nastoletnich, gór-
nolotnych, pełnych wzniosłych fraz wierszy. Zaczęło się więc od 
warsztatów Biura Literackiego działającego we Wrocławiu i spo-
tkań dla młodych autorów. Tam trenowałam się w pisaniu wier-
szy, po drodze były konkursy i  wyróżnienia, aczkolwiek przed 
długi czas nie miałam możliwości wydania tomiku poezji. W któ-
rymś momencie poczułam w sobie możliwość pisania prozy, ale 
najpierw była to proza mocno poetycka, co widać w „Kinie objaz-
dowym”. Wtedy poczułam, że pisząc prozę mogę bardziej wyra-
zić siebie, a moja wyobraźnia domagała się ujścia, nie potrafiła 
zmieścić się w wierszu. Wiedziałam, że jeśli będę pisać wiersze, to 
będą one przegadane. Obecnie lepiej odnajduje się w opowia-
daniach. Bardziej czuję się prozaikiem niż poetą, chociaż skłon-
ności do poetyckości nadal mam i lubię sięgnąć po język liryczny. 
Nie wykluczam, że za jakiś czas tomik poezji powstanie, ale na 
razie pozostanę przy dłuższych formach.

A.Sz.: W zbiorze opowiadań „Saudade” silnie wybrzmiewa tę-
sknota, głębokie uczucie, wyrażające obecność nieobecności, 
pozostawiające czytelnika ze słodko-gorzkim poczuciem nie-
spełnienia. Za czym, w tych naznaczonych niepewnością cza-
sach, tęskni Pani najbardziej?
M.K.: Uczucie tęsknoty przewija się w  wielu moich opowiada-
niach. Myślę, że tęsknimy chyba wszyscy. Tęsknimy za miłością, 
za drugim człowiekiem, za potrzebą wyrażenia siebie, za sensem. 

Poczucie braku zakorzenione jest w  nas od samego początku. 
W „Saudade” pojawia się tęsknota za miłością, w „Irdze karmionej 
przez lawinę” za możliwością świadomego i  samodzielnego wy-
boru, za poczuciem wolności. Wchodząc głębiej w  zagadnienie 
tęsknoty najprawdopodobniej dotarlibyśmy do jej sedna wynika-
jącego z samotności metafizycznej, którą każdy z nas w sobie ma 
i w pewnym sensie odczuwa. Czasami to uczucie wydaje nam się 
intensywniejsze, czasem staramy się je rozproszyć w różnych zda-
rzeniach i podejmowanych działaniach. Jest to tęsknota za czymś 
wręcz nieokreślonym i oczywiście mnie też ona dotyka, stając się 
jednocześnie inspiracją do pisania.

A.Sz.: W  Pani twórczości fikcja miesza się z  faktami, rzeczy-
wistość z iluzją. Można powiedzieć, że w swojej prozie wodzi 
Pani czytelnika za nos, pozostawiając go w ciągłej niepewno-
ści. Jaki był cel zastosowania takiego zabiegu?
M.K.: Myślę, że mam dystans do siebie i świata, a przede wszyst-
kim świadomość, że rzeczywistość postrzegamy cząstkowo, przez 
pryzmat naszych ograniczeń, poglądów, doświadczeń. Dlatego 
właśnie pozwalam sobie na puszczenie oka w stronę czytelnika, by 
pokazać mu możliwość spojrzenia na jakąś kwestię inaczej. W tym 
samym celu lubię czasem moich bohaterów skonfundować, obna-
żyć, pokazać z gorszej strony, zrobić im jakiegoś psikusa. Przez dłu-
gi czas byłam zafascynowana m.in. Bohumilem Hrabalem, który 
pięknie pisał o człowieku i kondycji ludzkiej z przymrużeniem oka, 
o bohaterach, którzy myślą, że nie wiadomo, co osiągną, stroją się, 
a ostatecznie wdeptują, w co nie trzeba. Powątpiewam w ludzki 
brak skazy, w związku z czym moi bohaterowie też są skażeni.

A.Sz.: Swoją pierwszą książkę wydała Pani już jakiś czas temu, 
natomiast „Irga karmiona przez Lawinę” miała premierę 
w 2019 roku. Czy dostrzega Pani różnice porównując swój styl 
literacki sprzed laty z obecnym?
M.K.: Pisanie jest pasją, na której bardzo mi zależy. Jeżeli chcemy 
być w  czymś dobrzy, to wymaga naszej pracy, naszego wkładu, 
energii. Jeśli na coś narzekam, to głównie na brak czasu, gdyż 
jest wiele książek, które chciałabym przeczytać, autorów, których 
chciałabym poznać. Wchodząc w dany temat, dostrzegamy nowe, 
interesujące rzeczy, które chcemy zgłębić i w pisaniu jest podob-
nie. Przez ostatnie dwa lata poznałam różne mechanizmy, których 
używam w prozie, ale nie wiem, czy tym tematem kiedyś się na-
sycę. Nie wykluczam, że kiedyś sięgnę po inne formy wyrazu; na 
razie moim wyzwaniem jest ukończenie powieści. Wielu rzeczy 
dowiaduję się samodzielnie, ponieważ jestem samoukiem, ale 
nie jest to chronologicznie poukładana wiedza. Raczej jest tak, że 
w zależności od moich potrzeb, sięgam po konkretnych autorów, 
po konkretne dzieła z danego tematu.

A.Sz.: Czy w  najbliższej przyszłości możemy spodziewać 
się kolejnej Pani książki? Jeśli tak, czy planuje Pani konty-
nuować swoje pisarskie zamiary w  innych gatunkach lub 
konwencjach?
M.K.: Od dwóch lat piszę powieść, mam nadzieję, że w tym roku się 
ona ukaże. Czerpię z niej ogromną radość, ale ta przygoda rozpo-
częła się w określonym momencie, czyli po wydaniu trzech tomi-
ków opowiadań, w których pewne rzeczy sobie przerobiłam. Szczę-
śliwie udało mi się trafić na wspaniałego wydawcę Jacka Bieruta, 
który założył wydawnictwo i  w  pewnym momencie dostałam od 
niego zaproszenie na dwuletnie warsztaty dla prozaików z Dolnego 
Śląska, które początkowo odbywały się w Teatrze Współczesnym, 
obecnie z powodu pandemii odbywają się online, a ich celem głów-
nym jest to, by każdy z nas napisał powieść. Kiedyś wydawało mi 
się to nierealne, natomiast z czasem okazało się wielką przygodą. 
Poznaję różne chwyty, niekiedy muszę wspomagać się książkami 
z dramatopisarstwa, uczę się planować akcje i punkty zwrotne, zbie-
rać informacje o bohaterach. Jest to wyzwanie, które przekształciło 
się w przygodę, by ostatecznie dać mi dużo radości. »
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A.Sz.: Mogłaby Pani zdradzić, o czym będzie ta powieść i jaki 
będzie jej gatunek?
M.K.: To będzie trochę taka książka drogi, ale, jak to w książkach, 
pojawią się elementy z  różnych gatunków. Pierwszym impulsem 
do napisania powieści była śmierć bardzo bliskiej mi osoby, któ-
ra „maczała palce” w moim pisaniu, m.in. wysyłając opowiadania 
na jeden z  konkursów ogólnopolskich. Zaczynałam pisać z  per-
spektywą, że napiszę coś o śmierci, coś o umieraniu, natomiast jak 
mówi cytat Virginii Woolf: „Chciałam pisać o śmierci, ale jak zwykle 
przeszkodziło mi życie”. Ostatecznie okazało się, że śmierć będzie 
jednym z  elementów tej powieści, a  większość dotyczyć będzie 
życia – ludzkich wyborów, historii, własnych ścieżek. Książkę naj-
prawdopodobniej nazwę „Tarnina”, co akcentuje moje upodobania 
do motywów roślinnych. Realia będą leśno-podgórskie, w których 
główna bohaterka będzie musiała z pewnymi tematami się zmie-
rzyć. Na pewno też nie zabraknie elementów zaskoczenia i absur-
du, bo nie byłabym sobą, gdybym nie wplotła w  fabułę historii, 
które w ogóle nie mają prawa się wydarzyć.

A.Sz.: W  przypadku wyższej konieczności, gdyby zmuszona 
była Pani zrezygnować z praktyki lekarskiej lub pisarstwa, co 
byłaby gotów Pani poświęcić?
M.K.: Tak z serca? Myślę, że wybrałabym pisarstwo. To jest jednak pra-
gnienie, które pojawiało się we mnie dość wcześnie i mimo wszelkich 
trudności mam w sobie tyle determinacji, by tę pasję utrzymać. Być 
może w jakimś momencie mojego życia uznam, że pewnych aktyw-
ności mi już starczy, osiądę w górach i będę pisać. Chociaż, tak jak 
już wspomniałam, kiedy za bardzo zanurzam się w pisarstwie, nie jest 
to najlepsze dla mojej głowy, ponieważ lubię kontakt z ludźmi, inte-
rakcje, zdarzenia. Szalenie się cieszę, że w końcu o swojej pasji mogę 
mówić otwarcie, bo na początku był etap wstydliwy. Teraz już cztery 
książki za mną, ostatnia dostała nagrodę Gazety Wyborczej „Warto”, co 
jest dla mnie sygnałem, że to, co robię, nie jest wyłącznie moim widzi-
misię, ale może być też docenione i krytycy literaccy, autorzy, pisarze 
widzą w tym wartość. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę się ujawnić 
i przedstawiać nie tylko jako lekarz, specjalista chorób zakaźnych, ale 
że coraz pewniej, choć wciąż z dozą niepewności, także jako pisarz. 

„Choroby zakaźne u pacjentów leczonych onkologicznie”, red. 
Krzysztof Simon, Marta Kucharska (Termedia, Poznań 2020)

To pierwsze tak duże monograficzne opracowanie poświęcone chorobom za-
kaźnym w  kontekście pacjentów z  chorobą nowotworową; dzieło blisko trzy-
dziestu autorów, którzy dołożyli starań, aby poszczególne rozdziały prezento-
wały najbardziej aktualny stan wiedzy i uwzględniały rekomendacje w oparciu 
o EBM (Evidence-based medicine – medycynę opartą na faktach). Inspiracją co 
do tematyki książki były codzienne problemy diagnostyczno-terapeutyczne pa-
cjentów z chorobami nowotworowymi i różnorodnymi zakażeniami. Publikacja 
w sposób wyczerpujący przedstawia zagadnienia dotyczące chorób zakaźnych 
w  onkologii, obejmując niezbędne podstawy teoretyczne, ale przede wszyst-
kim zasady postępowania w ujęciu praktycznym z zakresy diagnostyki, leczenia 
i profilaktyki zakażeń u pacjentów onkologicznych. Zgodnie z wolą autorów ma 
stanowić ”narzędzie codziennego użytku” dla lekarzy różnych specjalności zaj-
mujących się pacjentem z chorobą nowotworową.

Ze zdumieniem przeczytałem w marcowym numerze „Medium” 
artykuł pt. „Zielone wspomnienia” autorstwa Bohdana Słończew-
skiego składający się z kilku anegdot z egzaminów przeprowa-
dzanych przez prof. Tadeusza Marciniaka. W  humorystycznym? 
z  założenia tekście znalazł się opis niedopuszczalnych moim 
zdaniem praktyk, których dopuszczał się profesor w stosunku do 
składających przed nim egzamin studentów. Konkretnie chodzi 
mi o komentarze typu: „to lepiej byłoby, żeby w tym wojsku zo-
stał” oraz nazwanie innego studenta „leniem” i szyderstwa na te-
mat jego trudnej sytuacji rodzinnej. Oczywiście w samym opisie 
sytuacji, która miała miejsce w przeszłości, nie ma nic złego i nie 
miałbym nic przeciwko, gdyby przedstawione sytuacje  miały na 
celu pokazanie negatywnych postaw egzaminatora względem 
studentów. Niestety, zakończenie artykułu nie pozostawia złu-
dzeń co do intencji autora – słowa „dręczyciel” i „szyderca” zesta-
wione  w jednym rzędzie z „niekwestionowany autorytet”, legen-
da” oraz napisanym wielką literą i z wykrzyknikiem określeniem 
„Człowiek!” jednoznacznie wskazują na traktowanie przez autora 
cech opisywanej osoby jako pozytywnych. Do tego żal (sic!), że 
dziś profesor w taki sposób traktujący studentów „niestety mógł-
by mieć kłopoty”.

Uważam, że w obecnych czasach, kiedy powszechnie podno-
szony jest problem „feudalnych stosunków” oraz niewłaściwego 

traktowania studentów i młodych lekarzy na uczelniach medycz-
nych oraz na oddziałach szpitalnych gloryfikowanie tego typu 
postaw jest wysoce niewłaściwe. Przypomnę tylko niedawne 
skandale na Uniwersytetach Medycznych w Katowicach (komen-
towany nawet na łamach „Gazety Lekarskiej” 9/2020) i Gdańsku, 
które potwierdzają, że opisywane patologie są szeroko rozpo-
wszechnione w naszym środowisku. Jestem zdania, że samorząd 
lekarski, stojąc na straży zasad etycznych, powinien wspomniane 
patologie piętnować i zwalczać, a nie w pseudozabawnej formie 
postawy takie pochwalać – studenci to nasi przyszli koledzy, 
traktujmy ich tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Co pod-
daję pod rozwagę zarówno autorowi, jak i zespołowi redakcyjne-
mu „Medium”.

PS: Jeśli wyraziłem się nie dość jasno chciałbym uściślić, że moja 
krytyka nie odnosi się do osoby czy postępowania prof. Marci-
niaka. Rozumiem, że opisywanie sytuacje miały miejsce w cza-
sach minionych, o innych normach zachowania, stosunków spo-
łecznych itp. Mój sprzeciw budzi jedynie pochwała opisywanych 
postaw przez autora artykułu.

dr n. med. Przemysław Janusz,
przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy DIL

LISTY DO REDAKCJI

WYWIAD „MEDIUM”



28 M EDIUM kwiecień 2021

BLIŻEJ STOMATOLOGII

Minęło już ponad 12 miesięcy, od kiedy pra-
cujemy i  żyjemy w  nowej rzeczywistości… 
Rzeczywistości, która postawiła przed nami 

– całym środowiskiem medycznym – nowe wyzwania 
i zmusiła do zmiany zasad, według których postępo-
waliśmy podczas leczenia naszych pacjentów. Ryzyko 
związane z drogą zakażeń COVID-19 sprawia, że praca 
lekarza stomatologa i  dentysty staje się jeszcze bar-
dziej wymagająca. Wszyscy zdajemy sobie już sprawę 
z faktu, iż SARS-CoV-2 nie jest wyłącznie sezonowym 
zagrożeniem i pozostanie z nami na dłużej. Dynami-
ka rozwoju pandemii przybrała na sile, liczba zakażeń 
wzrasta z dnia na dzień, a statystyczne prawdopodo-
bieństwo przyjęcia bezobjawowego pacjenta w gabi-
necie dentystycznym znacząco wzrasta. Model epide-
miologiczny przygotowany przez Interdyscyplinarne 
Centrum Modelowania Matematycznego i Kompute-
rowego Uniwersytetu Warszawskiego zakładał, że do 
drugiej połowy kwietnia liczba zakażeń będzie stale 
wzrastała, nawet do 34 tys. nowych stwierdzonych 
przypadków na początku kwietnia. Jak pokazują 
dane z końca z 4 tygodnia marca 2021 r. – osiągnęli-
śmy próg znacznie szybciej niż do tej pory zakładano. 
Analizując obecną sytuację, nie można pominąć in-
formacji dotyczącej coraz to większego udziału bry-
tyjskiej mutacji koronawirusa w  Polsce. Wariant ten 
odznacza się ok. 30% większą zaraźliwością i dotyka 
częściej osób w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, 
co jednoznacznie obala mit krążący w społeczeństwie 
o tym, iż powyższe zagrożenie nie dotyczy młodszej 
grupy. Fakt rozwoju epidemii w Polsce może być po-
dyktowany zarówno większym procentowym udzia-
łem bardziej zaraźliwych wariantów wirusa, okresem 
zimowo-wiosennym, który sprzyja rozwojowi chorób 
wirusowych oraz nieuwadze związanej z  długotrwa-
łą ekspozycją na stres. Badania naukowe wskazują, 
że emocje związane z pandemią mogą utrudniać my-
ślenie analityczne i twórcze. 

Biorąc pod uwagę powyższe trendy, kluczowym 
aspektem bezpieczeństwa pozostaje zdecydowanie 
odpowiedni poziom zabezpieczeń operatora, asy-
sty i  całego personelu uczestniczącego w  przyjęciu 
pacjenta oraz procedury, które będą stanowiły zbiór 
zasad chroniący nas nawet w obliczu zmęczenia zwią-
zanego z pracą, jak i sytuacją wokół nas. Akademicka 
Poliklinika Stomatologiczna wprowadziła koncepcje 
4 barier zapobiegania zarażeniu SARS-CoV-2, które 
jak pokazały ostatnie miesiące, okazały się skuteczne 
w  walce z  rozwojem zakażeń wśród personelu jed-
nostki. Pierwszą z nich jest telefoniczny wywiad epi-
demiologiczny. Przeniesienie znacznego procento-
wego udziału rejestracji osobistej w kierunku metod 
bezkontaktowych, jakimi bez wątpienia są systemy 
telefoniczne czy rejestracja za pośrednictwem inter-
netu, minimalizuje możliwość potencjalnego zakaże-
nia oraz ogranicza liczbę osób w  jednostce medycz-
nej. Drugą barierę stanowi sam protokół wejścia do 
placówki medycznej, opierający się na ponownym 
wywiadzie epidemiologicznym oraz bezdotykowym 
pomiarze temperatury. Osoby manifestujące objawy 
chorobowe, jeśli nie wymagają natychmiastowej in-
terwencji medycznej, powinny wstrzymać się od wi-
zyt planowych. Trzecią barierę stanowi sam wywiad 
lekarski, przeprowadzony już bezpośrednio w  gabi-
necie lekarskim oraz środki PPE. Nie mamy złudzeń, 
że maski FFP2 oraz jednorazowe fartuchy zostaną już 

BARIERY ZAPOBIEGANIA 
ZARAŻENIU SARS–COV-2

Telefoniczny wywiad 
epidemiologiczny

Wejście przez śluzę z zachowaniem 
bezpiecznego odstępu, bezdotykowym 
pomiarem temperatury ciała, deklaracją 
dotyczącą narażenia na zakażenie. 

Wywiad lekarski bezpośrednio 
przed wizytą i używanie pełnego PPE

1

2
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4  SZCZEPIENIA

Rok z pandemią? I co dalej…

w  naszych miejscach pracy, nie tylko ze względu na swoją praktyczność, ale 
również z powodu poczucia bezpieczeństwa lekarza i pacjenta. 

I  tak płynnie przechodzimy do 4 bariery – w  ostatnich dniach chyba naj-
ważniejszej… Temat gorący i  budzący wiele kontrowersji – szczepienia. Kie-
dy procedury zawiodą, a zmęczenie spowoduje wystąpienie błędu (jakim jest 
chociażby błędne zdejmowanie PPE po przyjęciu pacjenta i autoinfekcja), od-
porność nabyta w skutek przyjętej szczepionki ochroni nie tylko nas samych, 
ale będzie przerwaniem możliwej transmisji wirusa pomiędzy naszymi pacjen-
tami. Prawdopodobieństwo zakażenia i wystąpienia drastycznie zostaje zmini-
malizowane, co jest również gwarancją bezpieczeństwa naszych najbliższych. 

Publiczna dyskusja dotycząca procesu produkcji szczepionek, technologii za-
stosowanej przy jej projektowaniu, firmy od której pochodzi czy koniecznej ilości 
przyjętych dawek oraz odstępów czasowych pomiędzy nimi zdaje się przeważać 
względem nałożenia mocnego akcentu możliwych korzyści płynących z  jej za-
stosowania. Pamiętajmy, że należenie do grupy „0” i możliwość przyjęcia dawek 
szczepionki w  pierwszej kolejności stanowi wielki przywilej. Zastanawiającym 
jest jednak fakt dużego odsetka rezygnacji ze szczepień… Obawa przed nowym 
zagrożeniem, możliwymi powikłaniami jest naturalna. Ale czy tych samych py-
tań nie zadawaliśmy w marcu ubiegłego roku? Obecnie pracujemy i leczymy pa-
cjentów oswajając i akceptując nowe reguły gry walki z pandemią. 

Szczepienia są kolejnym krokiem, który musimy podjąć dla bezpieczeństwa 
swojego i swoich pacjentów. Z każdym kolejnym tygodniem otrzymujemy wy-
niki badań, które potwierdzają skuteczność szczepień i  ich wielkiej wartości 
dla populacji. Każda stosowana w  Europie szczepionka przechodzi przez ry-
gorystyczne wytyczne Europejskiej Agencji Leków (EMA), która ocenia ryzyko 
związane z  udostępnieniem danego leku na terenie państw członkowskich. 
Co wiemy na pewno…

Szczepionki są skuteczne, to fakt. 50%, 60%, 70%, 90% – różne badania prze-
rzucają się z  tygodnia na tydzień statystykami, która to szczepionka uzyska 
w kolejnych testach wyższy odsetek skuteczności. 

Prostym wnioskiem wydaje się być natomiast fakt, że nawet 60% nabytej 
odporności jest bardziej efektywne niż jej brak. Ostatnie doniesienia i  po-
twierdzenie informacji, iż nie zależnie którą szczepionkę przyjmiemy, ryzyko 
ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 i  hospitalizacji spada praktycznie do 
zera. Ważnym aspektem jest również potwierdzenie skuteczności szczepionek 
wobec nowych wariantów wirusa. Dostępność do szczepień będzie sukce-
sywnie wzrastać, EMA wydała kolejne zgody na rozpoczęcie produkcji szcze-
pionek w  nowych zakładach koncernów na terenie Unii Europejskiej. Każda 
zaszczepiona osoba przybliża koniec trawiącej pandemii – tym bardziej jeśli 
stanowimy jako środowisko medyczne ważne ogniwo w przenoszeniu zakażeń 
ze  względu na charakter i  specyfikę zawodu. Parafrazując anegdotę pytania, 
które często pada w gabinetach dentystycznych: „Jaka szczoteczka jest najlep-
sza? –  Ta używana”, wyjątkowo sensowna wydaje się odpowiedź na pytanie: 
„Która szczepionka jest najlepsza?” – Zdecydowanie ta dostępna. 

Tekst Amadeusz Kuźniarski

AMADEUSZ KUŹNIARSKI
Dyrektor ds. medycznych, Akademicka Poliklinika Stomatologiczna 
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WYDARZYŁO SIĘ

Medal 75-lecia Misji Jana Kar-
skiego zaprojektowany przez 
polskiego artystę mieszkają-
cego w USA Janusza Kapustę 
został wybity Polsce zaledwie 
w 30 egzemplarzach. Na liście 
osób uhonorowanych znajdują 
się m.in. Ojciec Święty, a tak-
że prezydenci Polski, Stanów 
Zjednoczonych i Izraela, czyli 
państw, których obywatelstwo 
posiadał Jan Karski.

Towarzystwo Jana Karskiego honorując Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego 
prof.  Krzysztofa Simona, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uni-

wersytetu Medycznego we Wrocławiu i wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie cho-
rób zakaźnych, chciało zwrócić uwagę na zaangażowanie profesora w walkę z pan-
demią. Zauważono, że działania i postawa prof. Simona przypominają misję patrona 
medalu podczas II wojny światowej.

– Kiedy poproszono lata temu laureata Pokojowej Nagrody Nobla i kreatora pojęcia 
Holocaust Elie Wiesela, aby jednym zdaniem odniósł się do postaci Jana Karskiego, pa-
dła odpowiedź: „Gdyby było więcej Karskich, mniej byłoby ofiar Holocaustu” – powie-
dział Marek St. Wieczerzak, sekretarz wykonawczy Towarzystwa Jana Karskiego, wrę-
czając wyróżnienie prof. Simonowi. – Dziś możemy bez ryzyka powiedzieć: „Gdyby było 
więcej Simonów, mniej byłoby ofiar koronawirusa”.  

Profesor Simon otrzymał odznaczenie za to, że potrafi dotrzeć do całego społeczeń-
stwa, za głos rozsądku, „który nie pozwala na obojętność”. Towarzystwo Jana Karskiego 
podkreśla, że głos prof. Simona jest „często wstrząsający, ale wnoszący w sytuację walki 
ze śmiertelnym wrogiem nie tylko wiedzę medyczną, ale również ład moralny”. 

– Wykonuję swoją pracę jako zwykły lekarz-dydaktyk, profesor medycyny i pasjonat. 
Bo to, czym się zajmuję, jest dla mnie pasją – powiedział podczas odbierania medalu 
prof. Simon. – Moja walka z epidemią jest walką z ciemnogrodem i złem, który nas ota-
cza. Narzuciliśmy pewne standardy leczenia w naszym kraju, co zaowocowało poprawą 
stanu zdrowotnego pacjentów – zauważył profesor i dodał, że nie byłoby to możliwe 
bez grona licznych współpracowników, osób wspierających, a także bardzo dobrej 
współpracy z politykami różnych opcji. – To wszystko pozwoliło przetrzymać nam ten 
pierwszy etap uderzenia, kiedy nie było niczego poza strojami ochronnymi. Z epidemią 
damy sobie radę. Zachęcam państwa do przestrzegania zaleceń rządowych, zachęcam 
do wytrwałości, do szczepień i do zachowania zdrowego rozsądku – a po roku będzie-
my mogli mówić o pewnym spokoju.

O tym, jak duży wpływ na otoczenie ma głos prof. Simona mówił także prof. Tomasz 
Zatoński, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. – Jestem studentem Pana Profesora, który uczył nas jak po-
stępować z pacjentem zarażonym wirusem HIV w czasach, kiedy ta choroba wszystkich 
przerażała. Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło – mówił prof. Tomasz Zatoński. – 
Nikt w tamtych czasach nie spodziewałby się jednak, że pojawi się epidemia, która tak 
bardzo nas zaskoczy skalą, rozmachem i wpływem na nasze życie. Pan Profesor poka-
zuje nam azymut, wskazuje jak mamy w dzisiejszych czasach z epidemią walczyć, jak 
przed nią się zabezpieczać i jak ją leczyć. 

Biuro prasowe UMW

– W czasie pandemii koronawi-
rusa świadectwa wiedzy i  po-
święcenia są bezcenne – tak 
o zasługach w walce z pande-
mią prof. Krzysztofa Simona, 
wirusologa i hematologa mówi 
Towarzystwo Jana Karskiego, 
przyznając mu medal 75-lecia 
Misji Jana Karskiego. 

uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego
PROF. KRZYSZTOF SIMON

Fot. biuro prasowe UMW

Profesor Simon otrzymał 
odznaczenie za to, że 
potrafi dotrzeć do całego 
społeczeństwa, za głos 
rozsądku, „który nie 
pozwala na obojętność”. 
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Jeden z mobilnych systemów do zapewnienia bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu 
trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. I. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

Certyfikat z rąk dr. n. med. Pawła Wróblewskiego, członka Zarządu FLL i prezesa DRL odebrał 
szef placówki Janusz Jerzak. 

Lampa MoonBeam 3, bo o niej mowa, to urządzenie przeznaczone do dezynfekcji, dzięki pro-
mieniowaniu ultrafioletowemu (UVC). Promienie świetlne UVC zabijają patogeny (takie jak MRSA, 
VRE, C. difficile), dezaktywując ich DNA (dimeryzację), niszcząc ich zdolność do namnażania się 
i wywoływania chorób. 

– Od momentu wybuchu pandemii Fundacja przeznaczyła na różne środki [pomocy – red.] pra-
wie 24 mln złotych. Na początku były to – czego najbardziej potrzebowaliśmy, a czego brakowało 
– środki ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego – mówił prezes FLL Mariusz Jani-
kowski. Zaznaczył też, że w tym roku Fundacja obchodzi 10-lecie. Na przełomie 2020-2021 r. dzięki 
datkom firmy Allegro FLL ponownie zakupiła i przekazała m.in. blisko 80 tys. maseczek. 

Zakup lamp bakteriobójczych to już szósta inicjatywa Fundacji Lekarze Lekarzom. Przypomnij-
my, że w ramach akcji pomocowej FLL: rozdysponowała dotąd 10 tysięcy przyłbic ochronnych dla 
szpitali ufundowanych przez POLOmarket; dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation  zakupiła 58 ton 
maseczek, kombinezonów, gogli i przyłbic ochronnych u producenta w Chinach; przekazała OIL 
47 tys. masek FFP2 dla lekarzy opieki ambulatoryjnej; zakupiła w Polsce rękawiczki dla medyków; 
dzięki Nestle Polska SA zapewniła posiłki pracownikom polskiej ochrony zdrowia. 

Dyrektorka ds. zarządzania kategoriami w Allegro (Commercial Category Management Direc-
tor Allegro) Dagmara Brzezińska zauwazyła, że od początku pandemii Allegro zainicjowało szereg 
działań mających na celu walkę z negatywnymi skutkami COVID-19. – Ważne jest również dla nas 
wsparcie polskiej opieki zdrowotnej, która znajduje się na pierwszej linii frontu. Dzisiaj przekazu-
jemy 16 mobilnych systemów do szybkiej i bezpiecznej dezynfekcji pomieszczeń. W całej Polsce, 
w każdym województwie – od Łańcuta po Szczecin, od Krakowa do Kościerzyna – placówki me-
dyczne będą dysponowały najnowocześniejszym sprzętem, który pozwoli im na szybkie i skutecz-
nie przygotowanie pomieszczeń dla pacjentów. Urządzenia, w które wyposażamy szpitale wspól-
nie z Fundacją Lekarze Lekarzom oraz Naczelną Izbą Lekarską zapewnią bezpieczeństwo i ochronę 
przed bakteriami i wirusami dla pacjentów również, kiedy się to wszystko skończy, a tego właśnie 
czego sobie i Państwu życzymy – podkreślała. 

Spotkanie zakończyło się apelem prezesa FLL do środowiska medycznego. – Jeśli mają Państwo 
pomysły, jak możemy Was wesprzeć, piszcie do nas. 

M.J./opracowanie na podstawie NIL 

Fundacja Lekarze Lekarzom i Allegro kupiły  
16 lamp bakteriobójczych. Jeden z mobilnych systemów  
dla WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 

19 marca 2021 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie miała miejsce 
konferencja prasowa Fundacji Lekarze Lekarzom. W  jej trakcie zaprezentowano 
lampy bakteriobójcze firmy Diversey Polska Sp. z  o.o. A  dzięki współpracy z  Di-
versey Polska oraz darowiźnie Allegro, FLL kupiła aż 16 urządzeń! Symbolicznie 
(w formie certyfikatu) przekazano urządzenia dyrektorom placówek medycznych 
w każdym województwie.

– Lampa to symbol wiedzy, życia i nieśmiertel-
ności – powiedział wiceprezes NRL dr Krzysztof 
Madej, otwierając spotkanie w siedzibie NIL.

Certyfikat z rąk dr. n. med. Pawła Wróblew-
skiego, członka Zarządu FLL i prezesa DRL 
odebrał szef placówki Janusz Jerzak. 

Prezentacja lampy MoonBeam 3
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Konferencja „Okulistyka – Młode Talenty odbyła się 6 lutego 2021 roku w trybie online, ze względu na pande-
mię wirusa SARS-CoV-2. Konferencję zorganizowali prof. Marta Misiuk-Hojło wraz z dr. n. med. Wojciechem 
Czakiem oraz Biurem InspireCongress. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie w uporządkowany 
sposób osiągnięć naukowych młodych okulistów. Atrakcyjna formuła konferencji, poruszająca aktualne pro-
blemy diagnostyczne oraz terapeutyczne w okulistyce, przyciągnęła wielu słuchaczy.

Konferencja składała się z kursów prowadzonych przez spe-
cjalistów w swoich dziedzinach oraz toczących się równo-

legle pięciu sesji. Przedstawiono 40 prezentacji ze wszystkich 
ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

Jednym z  tematów kursu była „Chirurgia okuloplastyczna 
w  porażeniu nerwu twarzowego”. Prowadził go dr Bartłomiej 
Markuszewski z Wrocławskiego Centrum Okulistycznego. Ko-
lejny kurs, prowadzony przez dr n. med. Joannę Adamiec-Mro-
czek z  Katedry i  Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, dotyczył angio-OCT w codziennej praktyce oku-
listy. Ostatni kurs był przewidziany dla młodych operatorów. 
Prowadzący – dr Andrzej Dmitriew z Katedry i Kliniki Okulistyki, 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przedstawił krok po kroku 
ścieżkę nauki chirurga refrakcyjnego.

Sesja pierwsza i  trzecia poruszała tematykę niezwykłych 
przypadków medycznych, nie zabrakło zagadnień dotykają-
cych m.in. współczesnego problemu pandemii SARS-CoV-2:
•	autorstwa Julii Kręcickiej i  wsp. z  Kliniki Wrocławskiej Infek-

cja Covid-19 jako czynnik wyzwalający olbrzymiokomórkowe 
zapalenie tętnic;

•	autorstwa Mateusza Jacuńskiego i  wsp. Ropowica oczodołu 
u pacjenta z COVID-19 – opis przypadku;

•	w  sesji ciekawych przypadków klinicznych uwagę zwróciła 
także praca Aleksandry Krasińskiej Mięsak prążkowanoko-
mórkowy oczodołu u 19-letniej pacjentki.

Tematyką drugiej sesji była futurologia okulistyczna, gdzie 
ukazano m.in. choćby temat terapii genowej w leczeniu jaskry 
w pracy dr. hab. n. med. Adriana Smędowskiego Przyszłość le-
czenia jaskry zapisana w genach – terapie genowe nowym stan-
dardem medycyny przyszłości. 

W sesji czwartej przedstawiono najciekawsze prace doktor-
skie z dziedziny okulistyki z całej Polski m.in.:

•	Ocena głębokości blaszki sitowej twardówki – zastosowania 
w  praktyce klinicznej autorstwa Wojciecha Czaka z  Katedry 
i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Organizacją konferencji zajmowało się Biuro InspireCongress, 
które mimo ograniczeń i  trudności, jakie towarzyszą nam od 
zeszłego roku, przyciągnęło rzeszę okulistów – 520 uczestni-
ków z całej Polski. Konferencja okazała się sukcesem na każdym 
szczeblu od organizacji po merytorykę prac. Liczba zgłoszonych 
prac oraz rejestracja uczestników potwierdziła przypuszczenia 
organizatorów o  istnieniu zapotrzebowania na taką formę ak-
tywności. Spotkanie to uzupełniło ofertę konferencyjną dla oku-
listów o platformę wymiany doświadczeń młodych, pełnych za-
pału naukowców. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przyszłe 
edycje będą mogły odbyć się w formie stacjonarnej. 

lek. Karolina Pawłowska, Katedra i Klinika 
Okulistyki UM we Wrocławiu 

Konferencję 
zorganizowali 
prof. Marta 
Misiuk-Hojło 
wraz z dr. n. med. 
Wojciechem Cza-
kiem oraz Biurem 
InspireCongress.
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I edycja Ogólnopolskiej Konferencji  
„Okulistyka – Młode Talenty” za nami
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PIERWSZY PACJENT PO PRZESZCZEPIE SERCA

26-letni pacjent, któremu jako pierwszemu na Dolnym Śląsku spe-
cjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prze-
szczepili serce, wyszedł 16 marca do domu. Jednocześnie w ponie-
działek w  placówce wykonano kolejną, trzecią już, transplantację. 
Biorcą jest młody mężczyzna.

Pan Paweł nowy narząd i drugie życie otrzymał 25 lutego br. 
Wcześniej cierpiał na niewydolność serca, wywołaną wro-

dzoną kardiomiopatią rozstrzeniową. Przez lata był skutecz-
nie leczony farmakologicznie, ale przebyty kilka miesięcy temu 
COVID-19 doprowadził do gwałtownego zaostrzenia choroby. 
Operację przeszedł pomyślnie i już w czwartej dobie po zabie-
gu mówił, że czuje się dobrze. 

16 marca, po niespełna trzech tygodniach, wrócił do domu 
na Śląsku, gdzie czekali na niego rodzice, narzeczona, dwóch 
synków i przyjaciele. – Pierwsze, co zrobię, to zjem porządny 
obiad, a jutro będzie mój ulubiony żur. Śląski żur to chyba naj-
lepsza zupa na świecie – żartował przed wypisem ze szpitala 
przy ul. Borowskiej.

Wyniki kontrolnych biopsji pacjenta, które przeszedł od 
czasu operacji, wykazały że układ immunologiczny nie odrzu-
cił przeszczepionego narządu, a młody, silny organizm szyb-
ko się regeneruje. Dobrze wypadły też próby wysiłkowe. 

– Pan Paweł bardzo szybko odzyskał siły i rozpoczął rehabili-
tację – ocenia prof. Michał Zakliczyński, transplantolog z Cen-
trum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu. – Gdyby nie konieczność proceduralnego wykona-
nia trzech biopsji, właściwie moglibyśmy wypisać go już około 
siódmej doby, tak jak pacjentów po standardowych operacjach 
kardiochirurgicznych.

Teraz przed 26-letnim pacjentem dalsza rehabilitacja, zmiana 
trybu życia i diety oraz regularne wizyty w poradni transplanta-
cji serca. Najbliższa już za tydzień.

– Leczenie immunosupresyjne, stosowane po przeszcze-
pach, wiąże się z  dodatkowym ryzykiem innych schorzeń 
i wymaga stałej kontroli lekarskiej – wyjaśnia prof. Zakliczyński. 
– Jednak poza tym pacjent będzie mógł wrócić do tzw. normal-
nego życia i korzystać z niego, wyłączając jedynie ekstremalny 
wysiłek czy zachowania sprzyjające infekcjom, które są niebez-
pieczne dla osób po transplantacjach.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest szóstą pla-
cówką w Polsce, która ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na prze-
szczepianie serc. Stosowne pozwolenie otrzymał 3 lutego br. 
po prawie półtorarocznych przygotowaniach. Pierwszą trans-
plantację wykonał zaledwie trzy tygodnie później.

– Marzyliśmy o tej chwili od czasu powstania Centrum Cho-
rób Serca. I choć wielu osobom wydawało się, że jest to marze-
nie nierealne, dziś nasz pierwszy pacjent po przeszczepie serca 
pojechał do domu – mówi prof. Piotr Ponikowski, kierownik 
centrum oraz rektor Uniwersytetu Medycznego. – Mamy kolej-
ne marzenia i kolejne plany, które zamierzamy realizować. 

Źródło: USK

WRÓCIŁ DO DOMU
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PIERWSZYCH 95 ŁÓŻEK ZOSTANIE ODDANYCH 
DO UŻYTKU WE WTOREK 9 MARCA W SZPITALU 
TYMCZASOWYM WE WROCŁAWIU

Pacjenci chorzy na COVID-19, będą pod opieką per-
sonelu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala 

Klinicznego, który został wytypowany do prowadzenia 
placówki.

Decyzję o budowie szpitali tymczasowych rząd podjął 
w połowie października, gdy do Polski dotarła tzw. druga 
fala wirusa SARS-CoV-2. Obowiązek ich utworzenia spo-
czął na wojewodach. Szpital tymczasowy dla pacjentów 
z  Dolnego Śląska powstał w  Centrum Konferencyjnym 
przy ul. Rakietowej we Wrocławiu, a pierwsza część hali 
ok 100 łóżkami była gotowa na początku grudnia. 

W  środę minister zdrowia Adam Niedzielski zapowie-
dział, że w związku z gwałtownym przyrostem zarażonych 
wirusem SARS-CoV-9 (tzw. trzecią falą) szpitale tymczaso-
we zostaną uruchomione w dziewięciu województwach 
- także ten we Wrocławiu. Na wniosek wojewody Jarosła-
wa Obremskiego placówka ma ruszyć 9 marca. Będzie nią 
zarządzał Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

- W tej chwili trwają ostatnie prace przygotowawcze - 
mówi dr Piotr Pobrotyn, dyrektor Uniwersyteckiego Szpi-
tala Klinicznego we Wrocławiu. - Już jesienią, gdy zosta-
liśmy wytypowani na operatora szpitala tymczasowego, 
wiedzieliśmy, że będziemy mieli 72 godziny na rozpoczę-

cie działalności, od chwili wydania decyzji w tej sprawie. 
Opracowaliśmy więc wszystkie procedury niezbędne 
w tej placówce i zamówiliśmy niezbędny sprzęt.

W  pierwszej kolejności w  szpitalu przy ul. Rakietowej 
zostanie uruchomionych 95 łóżek internistycznych. - Jeśli 
jednak zajdzie taka potrzeba, będziemy otwierać kolejne 
moduły - wyjaśnia dr Piotr Pobrotyn. - Docelowo w  pla-
cówka ma dysponować 400 miejscami. Jest w  niej także 
sala zabiegowa oraz pracownia tomografii komputerowej. 

Początkowo opiekę nad chorymi będzie sprawował 
personel medyczny oddelegowany z  USK, który ma już 
doświadczenie w leczeniu pacjentów z COVID-19 - nawet 
tych najciężej chorych, którzy wymagali pomocy specja-
listów z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK. 

- Dysponujemy także listą osób, które zgłosiły się 
w  ramach pierwszej rekrutacji personelu szpitala tym-
czasowego. Bardzo chętnie skorzystamy z  ich wsparcia, 
natomiast jeśli ktoś jeszcze chciałby nawiązać z  nami 
współpracę, prosimy o kontakt, bo na chwilę obecną nikt 
niestety nie wie, jaką skalę osiągnie epidemia w najbliż-
szych tygodniach - dodaje dr Piotr Pobrotyn. 

Źródło: USK
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Zestawienie otwiera prof. Krzysztof Simon. 11. miejsce zajął prof. Piotr Ponikowski, na 13. uplasowała 
się prof. Alicja Chybicka. W gronie wyróżnionych znaleźć można prof. Krzysztofa Kałwaka, prof. Marka 

Jutela i prof. Marię Sąsiadek.
W kategorii „System Ochrony Zdrowia” wyróżnieni zostali: dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas oraz dyrek-

tor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu dr Piotr Pobrotyn. 
Od 19 lat Puls Medycyny wyróżnia osoby, które mają szczególny wpływ na rozwój polskiej medycyny, 

a od 6 lat także te, które przyczyniają się do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jurorzy brali pod 
uwagę osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2020 roku, reputację zawodową i wpływy w środowisku 
oraz siłę publicznego oddziaływania. 

Źródło: UMW

Nasi lekarze na liście 100 
Pulsu Medycyny
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Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

PRAWO 
NA CO DZIEŃ 

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

Źródło grafiki: www.flickr.com/photos/27256428336_682f1baabd_h/weiss_paarz_photos
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22 lutego 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 329 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywie-
nia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

23 lutego 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w  dziedzi-
nie anestezjologii i  intensywnej terapii, opublikowane w Dz. U. 
z 2021 r., poz. 333. 

Lekarz, który uzyskał kwalifikacje poza terytorium państw człon-
kowskich UE i  posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytu-
łu specjalisty w  dziedzinie anestezjologii i  intensywnej terapii, 
może wykonywać następujące czynności: 

•	 zapoznaje się z  dokumentacją medyczną pacjenta, skompleto-
waną wraz z niezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych przez 
lekarza prowadzącego, oraz przeprowadza, nie później niż 24 go-
dziny przed zabiegiem w trybie planowym, badanie w celu zakwa-
lifikowania pacjenta do znieczulenia, zgodnie ze stanem zdrowia 
pacjenta i wskazaniami medycznymi oraz może zlecić dodatkowe 
badania i konsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do 
znieczulenia;

•	nadzoruje transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym 
znieczuleniu, w razie potrzeby z użyciem przenośnego źródła tle-
nu, respiratora, urządzeń monitorujących podstawowe funkcje 
życiowe i innego niezbędnego sprzętu;

•	udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii.

Wymieniony lekarz, który wykonuje zawód na oddziale anestezjolo-
gii i  intensywnej terapii na terytorium RP przez co najmniej 2 lata, 
może przejmować na wezwanie prowadzenie resuscytacji oraz po 
konsultacji z lekarzem specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii 
podejmować decyzję o jej zakończeniu. 

Za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i  inten-
sywnej terapii lub oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii dla 
dzieci lekarz może wykonywać znieczulenie pacjentów wymienio-
nych oddziałów, jeżeli:
•	wykonuje zawód lekarza przez okres co najmniej 2 lat na oddziale 

anestezjologii i intensywnej terapii na terytorium RP oraz 
•	posiada pisemne potwierdzenie wydane przez lekarza kierujące-

go oddziałem, że dysponuje wiedzą i umiejętnościami odpowied-
nimi do wykonywania znieczulenia. 

Lekarz może wykonywać powyższe czynności, jeżeli wskazane zo-
stały w decyzji ministra zdrowia.
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23 lutego 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane  
w Dz. U. z 2021 r., poz. 336. 

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w  przypadku prze-
kraczania granicy RP przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie 
o  wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szcze-
pionką, która została dopuszczona do obrotu w UE. 

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby: 
1. wykonującej zawód medyczny,  
2. która poddaje się testowi diagnostycznemu w  kierunku SARS-

-CoV-2:
a) bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
b) przed rozpoczęciem: 

od 15 marca 2021 r. 
•	 rehabilitacji leczniczej albo turnusów rehabilitacyjnych, 
•	uczestnictwa w  projekcie „Wypracowanie i  pilotażowe wdrożenie 

modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub po-
wrót do pracy” realizowanym przez PFRON, 

od 11 marca 2021 r.
•	 leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, 
•	 świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykony-

wanego pod opieką dorosłych.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia: 
•	 rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie sta-

cjonarnym, 
•	 turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczniczych 

nadzorowanych przez MON przez osoby uprawnione, 
•	 turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczniczych 

utworzonych przez MSWiA, w  których są udzielane stacjonarne 
i  całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z  zakresu leczenia 
uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby 
uprawnione, 

•	 turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
* podmiotach leczniczych utworzonych przez MSW i A, w których są 

udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowot-
nej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowi-
skowej,

* jednostkach organizacyjnych podległych MON,
•	 turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych 

i nadzorowanych przez MSWiA, 
•	 turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w  ramach zamówień 

udzielanych przez ZUS w trybie stacjonarnym 
– 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 ośrodek re-
habilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą. Testy 
diagnostyczne są finansowane ze środków publicznych. Podstawą 
wykonania testu diagnostycznego w przypadku turnusów rehabilita-
cyjnych realizowanych przez ZUS jest zawiadomienie o  skierowaniu 
na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, wystawione 
przez właściwą jednostkę organizacyjną ZUS.

Wprowadzone zostały następujące zmiany w szczepieniach ochron-
nych przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”:
•	osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, 
•	nauczyciele, wychowawcy i  inni pracownicy pedagogiczni, osoby 

prowadzące zajęcia rozwijające zainteresowania, pomoc nauczycie-
la i  pomoc wychowawcy, zatrudnieni w  przedszkolu, innej formie 
wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w sys-
temie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w  systemie 
oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium RP, Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyj-
nych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opie-

kuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne 
osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczycie-
le skierowani do pracy za granicą i  instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu prowadzący zajęcia praktyczne.

23 lutego 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
337 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 10 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację 
recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept.

24 lutego 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 22 lutego 2021 r. w  sprawie Lekarskiego Egzaminu 
Weryfikacyjnego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfi-
kacyjnego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 341. 

Zakres problematyki uwzględnianej przy opracowaniu pytań testo-
wych LEW i  LDEW obejmuje wiedzę w  zakresie zagadnień objętych 
programem jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim 
albo lekarsko-dentystycznym na terytorium RP.

LEW zawiera pytania z  następującego zakresu: chorób wewnętrz-
nych z medycyną rodzinną, pediatrii z neonatologią, chirurgii ogólnej 
z chirurgią urazową, położnictwa i ginekologii, medycyny ratunkowej 
i intensywnej terapii, psychiatrii.

LDEW zawiera pytania z  następującego zakresu: stomatologii za-
chowawczej, chirurgii stomatologicznej wraz z chirurgią szczękowo-
-twarzową, protetyki stomatologicznej, ortodoncji, stomatologii dzie-
cięcej, periodontologii.

Wnioskodawca przekazuje do CEM podpisany własnoręcznie wnio-
sek wraz z dokumentami, w terminie do 5 marca danego roku dla sesji 
wiosennej, do 5 sierpnia danego roku dla sesji jesiennej. 

W celu sprawdzenia, czy zdający posiada przy sobie urządzenia słu-
żące do kopiowania oraz przekazywania i odbioru informacji, członko-
wie zespołu egzaminacyjnego mogą posługiwać się elektronicznym 
wykrywaczem takich urządzeń. Zdający dany LEW albo LDEW ma 
prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń. 
Książeczki testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośred-
nio po ogłoszeniu końca danego LEW albo LDEW.

Wysokość opłaty za LEW albo LDEW wynosi 700 zł.

26 lutego 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych 
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji 
lub izolacji w  warunkach domowych oraz obowiązku kwa-
rantanny lub nadzoru epidemiologicznego, opublikowane  
w Dz. U. z 2021 r., poz. 351. 

Obowiązkowej hospitalizacji podlegają: 
1. osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uza-

sadnionym podejrzeniem o prątkowanie; 
2. osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o  zakażenie lub za-

chorowanie na: błonicę, cholerę, dur brzuszny, dury rzekome A, 
B, C, dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera), dżumę, Ebolę 
(EVD), wysoce zjadliwą grypę ptaków u ludzi (HPAI), w szczegól-
ności spowodowaną szczepami H7 i  H5, ospę prawdziwą, ostre 
nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) oraz inne ostre 
porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barrégo, tularemię, wą-
glik, wściekliznę, wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółtą go-
rączkę, zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi 
wywołującymi zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej 
(SARI) lub innej niewydolności narządowej, w szczególności: – bli-
skowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), – zespół 
ostrej niewydolności oddechowej (SARS), zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych lub mózgu; »
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3. osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-
-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-
-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, 
jeżeli nie zostały przez lekarza lub felczera skierowane do leczenia 
lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ra-
mach obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych. 

Obowiązkowej izolacji lub izolacji w  warunkach domowych 
podlegają osoby, u  których stwierdzono zakażenie wywołane 
wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wi-
rusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub za-
chorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obo-
wiązkowej hospitalizacji.

Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie lub 
chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby: 
•	 kieruje osobę, o której mowa w:

* pkt. 1 i 2 do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten 
szpital o tym fakcie;

* pkt. 3 do wskazanego szpitala oraz niezwłocznie informuje ten 
szpital o tym fakcie, chyba że po dokonaniu oceny stanu klinicz-
nego tej osoby kieruje ją do leczenia lub diagnostyki laboratoryj-
nej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, do miejsca izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych; 

•	niezwłocznie przekazuje informację o skierowaniu, o którym mowa 
w pkt. 1, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu 
lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właści-
wemu dla miejsca pobytu osoby podejrzanej o  zakażenie lub za-
chorowanie albo zakażonej lub chorej na chorobę zakaźną;

•	poucza osobę chorą lub osobę podejrzaną o chorobę zakaźną lub 
osobę sprawującą prawną pieczę nad chorą lub podejrzaną o cho-
robę zakaźną osobą małoletnią lub bezradną albo jej opiekuna 
faktycznego o powstałym obowiązku hospitalizacji albo izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych oraz odnotowuje ten fakt w doku-
mentacji medycznej pacjenta;

•	 zleca transport sanitarny do wskazanego szpitala albo miejsca izo-
lacji albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, 
który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać lub którego 
stan zdrowia to uzasadnia, albo przekazuje pacjentowi informację 
o konieczności nieprzemieszczania się środkami publicznego trans-
portu zbiorowego;

•	podejmuje inne działania zapobiegające szerzeniu się zachorowań. 

Osoby skierowane do izolacji w  warunkach domowych z  rozpo-
znaniem zakażenia wywołanym wirusem SARS-CoV-2 lub zachoro-
wania na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) nie 
później niż w  siódmej dobie odbywania izolacji w  warunkach do-
mowych otrzymują na numer telefonu wskazany w systemie telein-
formatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministro-
wi zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony 
zdrowia, wiadomość tekstową o  konieczności skontaktowania się 
z lekarzem POZ, w celu uzyskania informacji o czasie trwania izolacji 
w warunkach domowych.

Zakończenie izolacji następuje:
•	po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony ukła-

du oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystą-
pienia objawów – w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi: 
* w izolacji szpitalnej albo w izolatorium, chyba że lekarz sprawują-

cy opiekę nad pacjentem przedłuży okres tej izolacji;
* w izolacji w warunkach domowych, chyba że lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej, który udzielił teleporady lub porady w warun-
kach domowych nie wcześniej niż w ósmej dobie odbywania tej 
izolacji, przedłuży okres jej trwania;

•	po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku pa-
cjenta bez objawów klinicznych, chyba że lekarz POZ, który udzielił 
teleporady lub porady w warunkach domowych nie wcześniej niż 
w ósmej dobie odbywania tej izolacji, przedłuży okres jej trwania.

W przypadku osób, o których mowa wyżej, warunku zakończenia izo-
lacji szpitalnej albo w izolatorium nie stanowi wykonanie testu mole-
kularnego RT-PCR.

W szczególnych sytuacjach, w tym w przypadku osób wykonu-
jących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami 
przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach 
uzasadnionych klinicznie, zakończenie izolacji pacjenta, w przy-
padku którego uzyskano dodatni wynik testu diagnostycznego 
w  kierunku SARS-CoV-2, następuje po uzyskaniu dwukrotnie 
ujemnego wyniku tego testu z  próbek pobranych w  odstępach 
co najmniej 24-godzinnych, niezależnie od liczby dni, które upły-
nęły od ostatniego dodatniego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, i od rodzaju objawów klinicznych. 

W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych okres izolacji 
może zostać przedłużony do 20 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w szpitalu albo izolatorium 
albo lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby upoważnione przez lekarza POZ do wystawiania recept lub 
skierowań mogą w imieniu tego lekarza dokonywać czynności zwią-
zanych z przedłużeniem izolacji w warunkach domowych.

W przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę pod-
legającą obowiązkowi hospitalizacji ordynator oddziału, lekarz kie-
rujący oddziałem albo osoba upoważniona odpowiednio przez tego 
ordynatora albo lekarza informuje o  tym niezwłocznie państwowe-
go powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania chorego.

Obowiązek kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego 
u osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami chorymi 
na choroby zakaźne, powstaje w przypadku narażenia na następujące 
choroby zakaźne lub pozostawania w styczności ze źródłem biologicz-
nych czynników chorobotwórczych je wywołujących: cholerę, dżumę 
płucną, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), chorobę 
wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), bliskowschodni zespół 
niewydolności oddechowej (MERS), Ebolę (EVD), ospę prawdziwą, wi-
rusowe gorączki krwotoczne. 
Okresy obowiązkowej kwarantanny wynoszą: 
* 5 dni – w przypadku cholery, 
* 6 dni – w przypadku dżumy płucnej,
* 10 dni – w  przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej 

(SARS),
* 14 dni – w  przypadku bliskowschodniego zespołu niewydolności 

oddechowej (MERS), 
* 21 dni – w  przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wiruso-

wych gorączek krwotocznych 
– licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio nara-
żenia albo styczności.

Okres obowiązkowej kwarantanny z  powodu narażenia na 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u  osób, u  których nie wystąpiły 
objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia 
ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po 
ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Państwo-
wy powiatowy inspektor sanitarny, w  uzasadnionych przypad-
kach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia 
obowiązkowej kwarantanny.

W  przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne 
gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wi-
rusem SARS-CoV-2 i  która została poddana z  tej przyczyny izolacji 
w  warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega 
zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Pań-
stwowy powiatowy inspektor sanitarny, w  uzasadnionych przypad-
kach, decyduje o  skróceniu albo zwolnieniu z  obowiązku odbycia 
obowiązkowej kwarantanny. 

Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagno-
styki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ulega zakończe-
niu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od 
dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagno-
stycznego w kierunku SARS-CoV-2. 
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W  przypadku osoby uczestniczącej w  udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wiru-
sem SARS-CoV-2, obowiązku kwarantanny nie stosuje się, jeżeli 
osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia 
w  udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po 
dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobo-
twórczych badana testem antygenowym. 

3 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., poz. 
391 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 24 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej.

3 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., poz. 
399 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 19 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wyda-
wania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, 
wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzw-
spólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psy-
chotropowych lub prekursorów kategorii 1.

4 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., 
poz. 406 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 
2021 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu substancji psy-
chotropowych, środków odurzających oraz nowych sub-
stancji psychoaktywnych.

 
5 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., 
poz.  411 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 24 lutego 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia ministra zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy.

6 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zakazów 
w  związku z  wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 415. 

Do 30 września 2021 r. do skierowań potwierdzonych przez oddział 
wojewódzki NFZ nie stosuje się terminu doręczenia świadczeniobior-
cy potwierdzonego skierowania.

W ramach etapu „I” zostaną zaszczepione osoby powyżej 18. roku 
życia urodzone po 1951 r. z  następującymi stanami zwiększającymi 
ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: – dializowane z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek lub – z chorobą nowotworową, u których 
po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radio-
terapią, lub – poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub – 
po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzo-
no leczenie immunosupresyjne.

Osoby, którym przed 15 stycznia 2021 r. zostało wystawione skiero-
wanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, 
w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

9 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., poz. 
430 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 24 lutego 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w  podmiocie leczniczym nie-
będącym przedsiębiorcą. 

10 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 4 marca 2021 r. w  sprawie wzoru wniosku o  zwrot 
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza grani-
cami kraju, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 429. 

16 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 427. 

Ustala się standard organizacyjny teleporady udzielanej w  ramach 
POZ, który obejmuje informowanie przez świadczeniodawcę POZ 
w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej tego 
świadczeniodawcy, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o wa-
runkach udzielania teleporad z  uwzględnieniem prawa pacjenta do 
zgłoszenia w  trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z  właści-
wym personelem medycznym.
Informacja określa między innymi:
1. świadczenia realizowane wyłącznie w  bezpośrednim kontakcie 

z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:
•	w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził 

zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłącze-
niem świadczeń: 
* dotyczących wystawienia recepty niezbędnej do kontynuacji le-

czenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako 
kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uza-
sadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w doku-
mentacji medycznej;

* związanych z wydaniem zaświadczenia;
•	podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę 

lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru;
•	w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do po-

gorszenia lub zmiany objawów;
•	w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;
•	dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w  trakcie 

leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, któ-
rych udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego; 

•	 z wyłączeniem świadczeń, określonych w rozporządzeniu ministra 
zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej 
nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2, dotyczących dokonania przez lekarza oceny stanu 
zdrowia pacjenta w formie teleporady, z wyłączeniem dzieci do 
ukończenia 2. roku życia, których stan zdrowia jest oceniany przez 
przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego oraz w sytuacji 
skierowania pacjenta do odbycia izolacji w  warunkach domo-
wych, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela pacjentowi, 
nie wcześniej niż w  ósmej dobie odbywania tej izolacji, porady 
albo teleporady, podczas której dokonuje oceny stanu zdrowia 
pacjenta,

2. systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu któ-
rych świadczeniodawca POZ udziela teleporad. 

11 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w  spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 436. 

Dotychczasowy termin obowiązywania ograniczeń, nakazów i  zaka-
zów (14 marca 2021 r.), ze wskazanymi wyjątkami, został określony na 
28 marca 2021 r.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku prze-
kraczania granicy RP w ramach wykonywania czynności zawodowych 
przez osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izola-
cję albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie 
później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u któ-
rej stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszku-
jąca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie »  
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wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego 
w  kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie 
trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą 
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. 

Powyższego obowiązku nie stosuje się do osób zaszczepionych 
przeciwko COVID-19 oraz osób, które były poddane izolacji w  wa-
runkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z  powodu zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania 
przez osobę, u  której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Nakazu zakrywanie ust i nosa nie stosuje się w przypadku za-
awansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego 
lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub 
krążenia, udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim lub in-
nym dokumentem potwierdzającym schorzenie.

Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 są obszary województwa warmińsko-mazurskiego 
i (od 13 marca 2021 r.) województwa pomorskiego. 

Uprawnione do szczepień w  ramach etapu „I” są osoby po prze-
szczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono lecze-
nie immunosupresyjne, lub u których zdiagnozowano chorobę nowo-
tworową, a nie rozpoczęto leczenia lub oczekujące na przeszczepienie.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko 
COVID-19 w  terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia 
uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Warunek ten nie dotyczy osób po przeszczepach komórek, tkanek 
i  narządów, u  których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub 
u  których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a  nie rozpoczęto 
leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 , którym przed 11 marca 2021 r. zostało wystawione skie-
rowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnio-
ne do poddania się szczepieniu, bez konieczności upływu 3 miesięcy.

12 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021  r., 
poz.  447 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 
12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu roz-
porządzenia rady ministrów w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i  zakazów w  związku z  wystąpie-
niem stanu epidemii.

13 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w  spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i  zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 446. 

Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
są obszary województwa warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, ma-
zowieckiego i lubuskiego (od 15 marca 2021 r.).

Uprawnione do szczepień w  ramach etapu „I” są osoby po prze-
szczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono lecze-
nie immunosupresyjne, u których zdiagnozowano chorobę nowotwo-
rową i  zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, 
a nie rozpoczęto leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie.

Wymienione osoby, którym przed 13 marca 2021 r. zostało wysta-
wione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są 
uprawnione, w  okresie ważności tego skierowania, do poddania się 
temu szczepieniu. 

19 marca 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., 
poz.  504 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 17 lutego 
2021  r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia ministra zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami 
w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

  

20 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, opubliko-
wane w Dz. U. z 2021 r., poz. 511.

Po złożeniu zwłok w  trumnie i  przymocowaniu wieka trumny nie 
wolno otwierać. Powyższy zakaz nie dotyczy otwarcia w kremato-
rium trumny ze zwłokami sprowadzonymi z  zagranicy na teryto-
rium RP, które będą podlegały spopieleniu w celu ich pochowania 
na terytorium RP.

20 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 19 marca 2021 r. w  sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 512. 

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

Do 9 kwietnia 2021 r. osoba przekraczająca granicę państwową 
stanowiącą granicę zewnętrzną w strefie Schengen w celu udania się 
do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest 
obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiąz-
kową kwarantannę trwającą 10 dni, licząc od dnia następującego po 
przekroczeniu tej granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny jest równoważny z  obowiązkiem 
wynikającym z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się. 

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku 
przekraczania granicy RP stanowiącej granicę zewnętrzną w stre-
fie Schengen, w  ramach wykonywania czynności zawodowych 
m.in. przez osobę wykonującą zawód medyczny, która uzyskała 
kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium 
RP i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowot-
nych na terytorium RP.

Przekraczając granicę należy udokumentować funkcjona-
riuszowi Straży Granicznej udzielanie świadczeń zdrowot-
nych na terytorium RP zaświadczeniem wystawionym przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą albo decyzją mi-
nistra zdrowia wyrażającą zgodę na wykonywanie na teryto-
rium RP zawodu medycznego.

Wymieniona osoba może rozpocząć udzielanie świadczeń zdro-
wotnych na terytorium RP po spełnieniu warunków określonych 
przepisami dotyczącymi ich udzielania oraz uzyskaniu negatywnego 
testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2 albo zaszczepieniu 
się przeciwko COVID-19. Ponadto obowiązek odbycia kwarantanny 
nie dotyczy osób, którym wystawiono zaświadczenie o  wykonaniu 
szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która zo-
stała dopuszczona do obrotu w  UE oraz osób posiadających nega-
tywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wyko-
nanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od 
momentu wyniku tego testu, a także osób, które zakończyły izolację 
w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu za-
każenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem 
przekroczenia granicy RP.

Osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wiru-
sa SARS-CoV-2 zgodnie ze standardem organizacyjnym w przypadku 
postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia wystawie-
nia skierowania do wykonania testu diagnostycznego w  kierunku 
SARS-CoV-2, chyba że skierowanie na test nastąpiło za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego.

Obowiązku poddania się kwarantannie, o  której mowa wyżej nie 
stosuje się do osoby:
•	wykonującej zawód medyczny;
•	 która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2: 

a) bez związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19,
b) przed rozpoczęciem: – rehabilitacji leczniczej albo turnusów re-

habilitacyjnych, 
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•	uczestnictwa w  projekcie „Wypracowanie i  pilotażowe wdrożenie 
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub po-
wrót do pracy” realizowanym przez PFRON;

•	 leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej; 
•	 świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykony-

wanego pod opieką dorosłych.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w  warunkach 
domowych ulega zawieszeniu w celu przeprowadzenia przez lekarza 
lub felczera badania fizykalnego zgodnie ze standardem organizacyj-
nym w przypadku postępowania z pacjentem podejrzanym o zakaże-
nie wirusem SARS-CoV-2 lub na czas udania się do miejsca pobrania 
materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wi-
rusa SARS-CoV-2 – oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny 
albo izolacji w warunkach domowych.

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

Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u któ-
rej stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszku-
jąca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego 
w  kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie 
trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą 
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. 

Minister cyfryzacji udostępnia oprogramowanie służące do po-
twierdzania realizacji obowiązku izolacji w warunkach domowych.

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwa-
rantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem 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 łączno-
ści, w tym przez telefon.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji 
w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu 
obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w  warunkach domo-
wych, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, 
jest informacja w  systemie teleinformatycznym o  objęciu tej osoby 
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS udostępnia bezpłatnie informację płatnikowi składek na profilu 
informacyjnym płatnika składek. W przypadku nieprzekazania płatni-
kowi składek tej informacji, osoba, o której mowa wyżej, w terminie 3 
dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo 
izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmioto-
wi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu cho-
roby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej 
kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to 
można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych.

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

Do 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest do-
puszczalne wyłącznie m.in. dla osób wykonujących zawód medyczny, 
dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki 
zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, dla zda-
jących oraz przeprowadzających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.
Do odwołania warunkiem rozpoczęcia: 
•	 rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie sta-

cjonarnym; 
•	 turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczniczych 

nadzorowanych przez MON przez osoby uprawnione; 
•	 turnusów leczniczo-profilaktycznych w  podmiotach leczniczych 

utworzonych przez MSWiA, w  których są udzielane stacjonarne 
i  całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z  zakresu leczenia 

uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby 
uprawnione; 

•	 turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:
* podmiotach leczniczych utworzonych przez MSWiA, w których są 

udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowot-
nej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowi-
skowej;

* jednostkach organizacyjnych podległych MON;
•	 turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych 

i nadzorowanych przez MSWiA;
•	 turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w  ramach zamówień 

udzielanych przez ZUS w trybie stacjonarnym 
– 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 ośrodek re-
habilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, 
do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą.

Testy diagnostyczne są finansowane ze środków publicznych. Pod-
stawą wykonania testu diagnostycznego w przypadku turnusów re-
habilitacyjnych realizowanych przez ZUS jest zawiadomienie o  skie-
rowaniu na rehabilitację leczniczą w  ramach prewencji rentowej, 
wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną ZUS.

Świadczeniobiorca, który w  okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii przerwał rehabilitację leczni-
czą realizowaną w  warunkach stacjonarnych, może ją kontynuować 
u świadczeniodawcy, u którego nastąpiło jej przerwanie, na podsta-
wie dotychczasowego skierowania na rehabilitację leczniczą. 

Kontynuacja rehabilitacji leczniczej odbywa się na dotychcza-
sowych warunkach realizacji świadczenia opieki zdrowotnej, przy 
uwzględnieniu liczby zrealizowanych, przed przerwaniem tej rehabili-
tacji, zabiegów lub osobodni. 

Świadczeniodawca, u  którego świadczeniobiorca przerwał reha-
bilitację leczniczą uzgadnia ze świadczeniobiorcą termin rozpoczę-
cia kontynuacji tej rehabilitacji. W  przypadku, w  którym przerwanie 
rehabilitacji leczniczej grozi poważnym pogorszeniem stanu zdro-
wia, świadczeniobiorca może kontynuować tę rehabilitację u innego 
świadczeniodawcy. 
Do odwołania warunkiem rozpoczęcia: 
•	 leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, 
•	 świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykony-

wanego pod opieką dorosłych
– jest negatywny wynik testu diagnostycznego w  kierunku SARS-
-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z  materiału pobranego 
w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia 
leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo za-
szczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka przeciwko COVID-19. 

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na le-
czenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, potwierdzone 
przez oddział wojewódzki NFZ. 

Do 9 kwietnia 2021 r. ustanawia się czasowe zaprzestanie wykony-
wania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilita-
cyjnego dla osób niepełnosprawnych. 

Do 9 kwietnia 2021 r. warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuń-
czo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum 
stacjonarnego oraz oddziału medycyny paliatywnej jest negatywny 
wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta z ma-
teriału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed ter-
minem przyjęcia.  

Powyższych przepisów nie stosuje się do osób zaszczepionych prze-
ciwko COVID-19. Osobie zaszczepionej przeciwko COVID-19, będącej 
świadczeniobiorcą, udziela się świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych innych niż określone wyżej, bez ko-
nieczności wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Do 9 kwietnia 2021 r. warunkiem przyjęcia do domu pomocy 
społecznej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 
4 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia. »
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Powyższych przepisów nie stosuje się do osób zaszczepionych prze-
ciwko COVID-19.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącz-
ności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy na podstawie da-
nych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem 
tych systemów, w tym przez telefon.

Do odwołania wymóg dostarczenia oryginału skierowania nie póź-
niej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczeku-
jących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania. 

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

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

W  przypadku gdy świadczeniodawca z  przyczyn organizacyjno-
-technicznych nie może zidentyfikować i określić w systemie teleinfor-
matycznym statusu skierowania w  celu wpisania świadczeniobiorcy 
na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 
lub udzielenia mu świadczenia opieki zdrowotnej wystarczające jest 
podanie przez świadczeniobiorcę, za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych lub systemów łączności, podstawowych informacji 
zawartych w  skierowaniu oraz: klucza dostępu do skierowania albo 
kodu dostępu oraz numeru PESEL, a w przypadku jego braku – serii 
i numeru paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość, albo numeru identyfikującego skierowanie. 

W  powyższym przypadku świadczeniobiorca składa oświadczenie 
o niedokonaniu zgłoszenia w celu udzielenia świadczenia opieki zdro-
wotnej u innego świadczeniodawcy na podstawie tego skierowania. 

Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony 
termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i  został z  tego po-
wodu skreślony z listy oczekujących, podlega przywróceniu na tę listę 
bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło 
z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących 
świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
odwołania stanu epidemii.

Do odwołania oświadczenia woli świadczeniobiorców o wyborze 
świadczeniodawcy, lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ mogą być 
składane zgodnie z wzorami obowiązującymi 13 marca 2020 r.

Do odwołania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zle-
cenia naprawy mogą być wystawiane za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności.

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

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

Do 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy ma-
seczki ust i nosa. Nakazu nie stosuje się m.in. w przypadku osoby, która 
nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
•	 całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepeł-

nosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim;

•	 trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; 
•	 zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego  

lub krążenia, przebiegających z  niewydolnością oddechową lub 
krążenia, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego lub innego doku-
mentu potwierdzającego wymienione zaburzenia lub schorzenia.

Do 9 kwietnia 2021 r. zakazuje się organizowania zgromadzeń z wy-
łączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomie-
nia organu gminy lub decyzji wojewody, przy czym maksymalna licz-
ba uczestników nie może być większa niż 5.

Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone po-
wyżej zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich 
rodzaju, z wyłączeniem:
•	 spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych,
•	 imprez i spotkań do 5 osób, które odbywają się w lokalu lub budyn-

ku 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 prze-
prowadzania m.in. szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w za-
wodach medycznych.

Wprowadzono dodatkowe ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązu-
jące na obszarze szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-
-CoV-2 § 27, którym jest województwo warmińsko-mazurskie.

Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko CO-
VID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w  następującej 
kolejności:
– w ramach etapu „0”:
•	osoby zatrudnione w  podmiocie leczniczym wykonujące zawód 

medyczny lub których praca pozostaje w  bezpośrednim związku 
z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie;

•	osoby wykonujące zawód w  ramach działalności leczniczej jako 
praktyka zawodowa oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę wy-
konujące zawód medyczny lub których praca pozostaje w bezpo-
średnim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej 
praktyce; 

•	przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 
37. tygodnia ciąży, które w  dniu podania ich przedstawicielom 
ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są 
hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany 
okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla oso-
by poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2; 

•	osoby inne niż określone wyżej zatrudnione w podmiocie wykonu-
jącym działalność leczniczą;

•	 farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólno-
dostępnej;

•	nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w in-
nej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do 
wykonywania zawodu medycznego oraz doktoranci i studenci tych 
uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach 
z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z bio-
logicznym materiałem zakaźnym;

•	osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej 
lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepeł-
nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

•	urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w inspekcji we-
terynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowa-
nia zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, 

– w ramach etapu „I”:
•	pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-

-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddzia-
łu medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomo-
cy społecznej lub w  placówce zapewniającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w po-
deszłym wieku;

•	osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach;
•	osoby urodzone:
•	nie później niż w 1941 r., 
•	w  latach 1942–1951, lub osoby powyżej 18. roku życia urodzo-
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ne po 1951 r. z  następującymi stanami zwiększającymi ryzyko 
ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane z powodu przewle-
kłej niewydolności nerek lub z chorobą nowotworową, u których 
po 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub 
radioterapią, lub poddawane przewlekłej wentylacji mechanicz-
nej, lub po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których 
prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub u których zdiagno-
zowano chorobę nowotworową i  zakwalifikowano do leczenia 
chemioterapią lub radioterapią, a  nie rozpoczęto leczenia, lub 
oczekujące na przeszczepienie;

•	w latach 1952–1961;
•	nauczyciele, wychowawcy i  inni pracownicy pedagogiczni, osoby 

prowadzące zajęcia rozwijające zainteresowania, pomoc nauczycie-
la i  pomoc wychowawcy, zatrudnieni w  przedszkolu, innej formie 
wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w sys-
temie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w  systemie 
oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium RP, Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyj-
nych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opie-
kuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 
w  ramach form opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3, nauczyciele 
skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki za-
wodu prowadzący zajęcia praktyczne;

•	nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż medyczna oraz 
inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktoran-
tami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia;

•	osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w  wyż-
szych seminariach duchownych; 

•	 funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych RP, policji, Straży Gra-
nicznej, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więzien-
nej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażni-
cy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i  asesorzy prokuratury 
oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy 
i wodni wykonujący działania ratownicze.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko 
COVID-19 w  terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia 
uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-
-CoV-2. Powyższy warunek nie dotyczy osób, u których stwierdzono 
stan zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.

W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:
•	 jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o któ-

rych mowa wyżej w ramach jednego etapu, lub 
•	 szczepienie osób wchodzących w  skład różnych grup, w  ramach 

różnych etapów. 

Minister zdrowia informuje podmioty, w których przebywają albo są 
zatrudnione lub pełnią służbę osoby uprawnione do szczepień w ra-
mach etapu „I”, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie 
przeciwko COVID-19.

Minister zdrowia podaje do publicznej wiadomości informację 
o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących w skład poszcze-
gólnych grup. 

Osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki 
przeciwko COVID-19, a które nie zostały wymienione w rozporządze-
niu są uprawnione do otrzymania drugiej dawki tej szczepionki.

23 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 marca 2021 r. zmienia-
jące rozporządzenie w  sprawie wzoru rocznego zestawienia 
zbiorczego przyczyn przebywania policjantów na zwolnieniach 
lekarskich, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 465.

31 marca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przy-
sługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki 
zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 475. 

1 kwietnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowi-
skowego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 480. 

Załącznik do rozporządzenia określa poziom finansowania przez 
świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanato-
rium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu.

8 kwietnia 2021 r. wchodzi w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia sto-
matologicznego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 417. 

Załączniki do rozporządzenia zawierają wykazy świadczeń gwaranto-
wanych oraz warunki ich realizacji w przypadku:
•	 świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i  młodzieży do 

ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym 
zlokalizowanym w szkole;

•	profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzie-
ży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w  gabinecie denty-
stycznym zlokalizowanym w szkole. 

Reklama
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ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1968

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Akademii Medycznej we Wrocławiu, które 
odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 r. Miej-
scem spotkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort 
Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
17 września 2021 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
18 września 2021 r. (sobota) 
godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz. 10.30 Wykład pt. Zieleniec – 

wczoraj, dzisiaj, jutro
 dr Józef Dziąsko, prezes 

Stowarzyszenia „Zieleniec”
godz. 12.00 Msza święta – kościół 

św. Anny w Zieleńcu
godz. 13.00 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 15.00 Obiad
po obiedzie Czas wolny
godz. 19.00-2.00 Uroczysta kolacja
19 września 2021 r. (niedziela) 
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 500 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 
2590 0000 0001 3393 3014 do 30.04.2021 r.
z dopiskiem „Zjazd 1968”. Panie prosimy o poda-
nie nazwiska obecnego oraz panieńskiego.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Czernik, Wojciech Durek, Andrzej 

Karmowski, Bogusław Kudyba
Wanda Poradowska-Jeszke, Wacław 

Weyde, Krzysztof Wronecki

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1970

W  związku z  obecnym stanem epidemiologicz-
nym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pan-
demią SARS-CoV-2 podjęliśmy decyzję o odwoła-
niu spotkania rocznika 1970. O  nowym terminie 
spotkania, który przewidujemy w roku 2022, po-
informujemy w późniejszym okresie.

Za Komitet Organizacyjny
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Henryk Lisiak

JUBILEUSZOWY ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1971

W  związku z  obecnym stanem epidemiologicz-
nym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pan-
demią SARS-CoV-2 podjęliśmy decyzję o odwoła-
niu spotkania rocznika 1971. O  nowym terminie 
spotkania, który przewidujemy w roku 2022, po-
informujemy w późniejszym okresie.

Za Komitet Organizacyjny
Krzysztof Bąk, Bogdan Durynek, 

Magdalena Koziorowska,
Wanda Man-Widerska, Alicja Marczyk-Felba 

ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1976

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  oka-
zji 45-lecia ukończenia Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 11-12 
czerwca 2021 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
11 czerwca 2021 r. (piątek)
dla zainteresowanych – płatne dodatkowo 100 zł
godz. 19.00 Zwiedzanie z przewodnikiem 

Afrykarium, ZOO Wrocław, ul. 
Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

godz. 20.00 Kolacja w restauracji „Laguna 
Bistro” (w budynku Afrykarium)

12 czerwca 2021 r. (sobota)
godz. 9.30 Msza święta (kościół pw. 

Najświętszego Serca Jezusowego, 
pl. Grunwaldzki 3)

 Część oficjalna – Collegium 
Anatomicum, ul. Chałubińskiego 
6A, 50-368 Wrocław

godz. 11.30 Śniadanie studenckie
godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Haston City 

Hotel (sala Chrysler, I piętro), ul. 
Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 300 zł, 
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł, 
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 100 zł, 
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 26 1140 2004 
0000 3702 7737 0761 (odbiorca Krystyna Ślusarek) 
do 30.04.2021 r. z  dopiskiem „Zjazd 1976”. Kole-
żanki prosimy o podanie nazwiska obecnego oraz 
panieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w Haston 
City Hotel po preferencyjnych cenach pod nu-
merem telefonu 71 322 50 00 lub 71 320 97 01 
(prosimy o  podanie hasła „rocznik 1976”). Płat-
ność za hotel indywidualna (nie jest wliczona 
w cenę zjazdu).

Za Komitet Organizacyjny
Krystyna Awzan (Ślusarek), Lucjan Ilnicki

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1977

W  związku z  obecnym stanem epidemiologicz-
nym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pan-
demią SARS-CoV-2, podjęliśmy decyzję o  odwo-
łaniu spotkania rocznika 1977. O nowym terminie 
spotkania, który przewidujemy w roku 2022, poin-
formujemy w późniejszym okresie.

Za Komitet Organizacyjny
Andrzej Bugajski, Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka, 

Małgorzata Rudnicka, Danuta Sidor

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1981

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
40-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 17-19 września 2021 r. w hotelu „Las” 
(58-573 Piechowice, Turystyczna 8).

Program zjazdu
17 września 2021 r. (piątek) 
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w hotelu
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
18 września 2021 r. (sobota) 
godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed hotelem
godz. 14.00 Obiad
godz. 19.00-2.00 Bankiet
19 września 2021 r. (niedziela) 
godz. 8.00-10.00 Śniadanie i pożegnania

W  sobotę o  godz. 11.00 msza św. dla osób chęt-
nych w intencji lekarzy z naszego roku oraz wspo-
mnienia tych, którzy odeszli (Rzymskokatolicka 
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego, Kryszta-
łowa 40, Piechowice).

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej:
piątek-niedziela z noclegami – 500 zł, 
sobota-niedziela z noclegiem – 350 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 30.04.2021 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1981”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz panieńskiego.

Jeżeli z powodu pandemii nie będzie można zor-
ganizować zjazdu w planowanym terminie, zosta-
nie on przeniesiony na przyszły rok. Termin i koszt 
pozostaną te same. Wpłacone pieniądze również 
zostaną przekazane na termin późniejszy.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W  hotelu zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kortu tenisowego, basenu, jacuzzi, 
sauny, jak również dostęp do bezprzewodowego 
internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Adam Ciemięga, Halina Dembolecka-Ciemięga, 

Mariusz Markuszewski, Mariola Sędzimirska

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1985

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
35-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie się 
w dniach 28-30 maja 2021 r. w Ośrodku Vital & SPA 
Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
28 maja 2021 r. (piątek) 
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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29 maja 2021 r. (sobota) 
godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz. 10.15 Msza św. – kościół św. Anny 

w Zieleńcu, czas wolny, 
spacer po Zieleńcu

godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie gru-
powe przed ośrodkiem

godz. 14.00 Obiad
godz. 15.00 Czas wspomnień, prezentacje
godz. 19.00-2.00 Bankiet
30 maja 2021 r. (niedziela) 
godz. 8.00-10.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej:
piątek-niedziela z noclegami – 500 zł, 
sobota-niedziela z noclegiem – 350 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 22 1050 1908 
1000 0097 2210 6052 (odbiorca Dorota Radziszewska) 
do 30.04.2021 r. z dopiskiem „Zjazd 1985”. Panie prosi-
my o podanie nazwiska obecnego oraz panieńskiego.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Jacek Chodorski, Dorota Radziszewska, 

Andrzej Stawarski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1990

W  związku z  obecnym stanem epidemiologicz-
nym w Polsce oraz niestety pogłębiającą się pan-
demią SARS-CoV-2 podjęliśmy decyzję o odwoła-
niu spotkania rocznika 1990. O  nowym terminie 
spotkania, który przewidujemy w roku 2022, po-
informujemy w późniejszym okresie.

Za Komitet Organizacyjny
Wojciech Apoznański, Ewa Willak-Janc, 

 Teresa Żak (Biercewicz)

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1994

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 18-20 
czerwca 2021 r. w  Kudowie-Zdroju (hotel Kudo-
wa**** Manufaktura Relaksu, ul. Pogodna 16, 57-
350 Kudowa-Zdrój).

Program zjazdu
18 czerwca 2021 r. (piątek) 
od godz. 15.00 Zakwaterowanie w hotelu
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce
19 czerwca 2021 r. (sobota) 
godz. 7.00-10.00 Śniadanie, czas wolny, 

spacer po uzdrowisku
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie gru-

powe przed hotelem
godz. 14.00 Obiad
godz. 19.00-2.00 Bankiet
20 czerwca 2021 r. (niedziela) 
godz. 7.00-10.00 Śniadanie i pożegnania
do godz. 11.00 Wymeldowania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 550 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 
2590 0000 0001 3393 3014 do 30.04.2021 r.
z dopiskiem „Zjazd 1994”. Panie prosimy o poda-
nie nazwiska obecnego oraz panieńskiego.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i Koleża-
nek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani.

UWAGA!!! W  ośrodku zapewnione jest bezpłat-
ne korzystanie ze strefy relaksu: krytego basenu 
z atrakcjami wodnymi (gejzer, kaskada, masażery), 
jacuzzi, strefy saun (sucha, infrared, łaźnia paro-
wa), urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Magdalena Hirowska-Tracz, Jacek Poleszczuk

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1995 

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na kolejne spotkanie koleżeńskie, 
tym razem z okazji 25-lecia ukończenia Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, 
które odbędzie się w dniach 24-26 września 2021 
r. Miejscem spotkania będzie ośrodek Vital & SPA 
Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
24 września 2021 r. (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
25 września 2021 r. (sobota)
godz. 8.00-10.00 Śniadanie
godz.10.15 Msza św. – kościół św. 

Anny w Zieleńcu
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie gru-

powe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad, czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet
26 września 2021 r. (niedziela) 
godz. 9.00-10.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej:
piątek-niedziela z noclegami – 500 zł, 
sobota-niedziela z noclegiem – 350 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 30.04.2021 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1995”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz panieńskiego.

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o  e-mailowe zgłaszanie nazwisk Kolegów i  Kole-
żanek, z którymi chcą być Państwo zakwaterowa-
ni.

UWAGA!!! W ośrodku zapewnione jest bezpłatne 
korzystanie z  kompleksu basenowego, jacuzzi, 
saun, urządzeń fitness, jak również dostęp do bez-
przewodowego internetu oraz bezpłatny parking.

Za Komitet Organizacyjny
Radek Tarkowski

Bliższych informacji udziela: Patrycja Malec, kom. 501 217 204, e-mail patka.malec@wp.pl 
Komitety organizacyjne uzależniają organizację zjazdu od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. 

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 21 stycznia 2021 r. 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:

1. lek. Paweł Zarębski, 
2. lek. Krzysztof Pachołek, 

3. mgr Anna Helena Kałuża.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Ślą-
skich we Wrocławiu z 23 lutego 2021 roku 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 

nauki o zdrowiu uzyskała mgr Małgorzata 
Andrzejewska.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 25 lutego 2021 r. 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:

1. lek. Anna Maria Kawalec, 

2. lek. Zofia Maria Szmit, 

3. lek. Ewa Maria Kobielska, 

4. lek. Barbara Małgorzata Dragan, 

5. lek. Agata Karolina Kasprzyk.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 25 lutego 
2021 r. stopień naukowy doktora w dziedzinie 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscy-
plinie nauki medyczne uzyskali:

1. lek. Ewelina Marta Łata-Woźniak,

2. lek. Justyna Maria Łuczak,

3. lek. Małgorzata Jadwiga Milnerowicz,

4. mgr Kornelia Beata Gajek,

5. lek. Agnieszka Monika  
Majer-Łobodzińska,

6. lek. Anna Zacharzewska-Gondek. 

NOWI DOKTORZY
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

oraz
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii 

i Żywienia Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
,,NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT 

U DZIECI”
która odbędzie się  29 maja 2021 r. (sobota)  

w godz. 9.00-13.00.

Uczestnikowi konferencji przysługują  
4 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji
dr n. med. Andrzej Stawarski

Komitet naukowy i organizacyjny: 
prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka, dr n. med. Tomasz Pytrus, 

dr n. med. Elżbieta Krzesiek, dr n. med. Agnieszka Borys-
Iwanicka, dr n. med. Anna Kofla-Dłubacz, dr n .med. Tatiana 

Jamer, dr n. med. Katarzyna Akutko, dr n. med. Robert 
Dudkowiak, lek. Joanna Braksator, lek. Natalia Olszak,

mgr Małgorzata Jackowska-Adamska, mgr pielęgniarstwa 
Renata Porębska

Zapraszamy lekarz y wsz ystkich specjalności,  szczególnie 
pediatrów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz rodziców 
chorych dzieci.

Program konferencji
godz. 9.00-9.10 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
 dr n. med. Andrzej Stawarski
godz. 10.00-9.30 Współczesna diagnostyka obrazowa 

i endoskopowa u dzieci z nieswoistymi chorobami 
zapalnymi jelit

 dr n. med. Tomasz Pytrus
godz. 9.30-9.50  Badania laboratoryjne i skale aktywności chorób 

u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit 
- dlaczego robimy, w jakim celu liczymy?

 lek. Joanna Braksator, lek.Natalia Olszak
godz. 9.50-10.10 Żywienie i leczenie żywieniowe u dzieci 

z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit
 dr n. med. Agnieszka Borys-Iwanicka
godz. 10.10-10.30 Rola psychologa w leczeniu nieswoistych chorób 

zapalnych jelit u dzieci
 mgr Małgorzata Jackowska–Adamska
godz. 10.30-10.50 Rola i zadania pielęgniarki w leczeniu nieswoistych 

chorób zapalnych jelit u dzieci
 mgr pielęgniarstwa Renata Porębska
godz. 10.50-11.10 Doświadczenia Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii 

i Żywienia w leczeniu biologicznym nieswoistych 
chorób zapalnych jelit

 dr n. med. Elżbieta Krzesiek, dr n. med. Anna 
Kofla-Dłubacz

godz. 11.10-11.30 Rola i zadania Polskiego Towarzystwa Wspierania 
Osób z Nieswoistymi Zapalenia Jelit „J-elita”

 Przedstawiciel „J-elita” dr n. med. Robert 
Dudkowiak

godz. 11.30-11.50 Leczenie biologiczne nieswoistych chorób 
zapalnych jelit u dzieci – aktualny stan wiedzy, 
perspektywy na przyszłość

 dr n. med. Tatiana Jamer, dr n. med. Katarzyna 
Akutko, dr n. med. Andrzej Stawarski

godz. 11.50-12.10 Transfer pacjentów pediatrycznych z nieswoistymi 
zapaleniami jelit do ośrodka internistycznego – 
przyczyny, uwarunkowania, problemy

 dr n. med. Andrzej Stawarski
godz. 12.10-12.30 Miejsce czynników genetycznych wśród przyczyn 

nieswoistych chorób zapalnych jelit
 prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
godz. 12.30-13.00 Podsumowanie webinarium i zakończenie 

konferencji.

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

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

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma drogą 

elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie 

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

zgłoszonego wcześniej uczestnika.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

oraz
Firma G.L. Pharma GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

zapraszają na kurs online

WEBINARIUM:
,,BEZSENNOŚĆ – PROBLEM 
WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”

który odbędzie się  21 kwietnia 2021 r. (środa)  
w godz. 16.00-18.30.

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

Moderator i kierownik naukowy kursu
prof. dr hab. Marek Jarema

Program kursu
godz. 16.00-17.00 Standardy leczenia bezsenności
 prof. dr hab. Adam Wichniak
godz. 17.00-18.00 Leczenie bezsenności ze współistniejącymi 

chorobami somatycznymi i psychicznym
 prof. dr hab. Marek Jarema
godz. 18.00-18.30 Dyskusja online
 Podsumowanie webinarium

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.

KONFERENCJE I SZKOLENIA 
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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 7 maja 2021 r. (piątek)  
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.

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 Obowiązek raportowania zdarzeń 

medycznych od 1 lipca 2021 r.
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.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby 
Lekarskiej w Warszawie,

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu oraz Klinika Chorób Zakaźnych 

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

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
oraz

I Oddział Zakaźny Kliniczny Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:  
„SZCZEPIENIA DOROSŁYCH 

W PRAKTYCE”

która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) 
w godz. 8.30-15.00.

Uczestnikowi konferencji przysługuje  
6 punktów edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji
dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak,

dr n. med. Sylwia Serafińska

Opiekunowie naukowi konferencji
prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon,

prof. dr hab. Leszek Szenborn

Program konferencji
godz. 8.30-9.00 Współczesne zagrożenia epidemiologiczne 

w 2020 roku – choroby zakaźne w Polsce 
i na świecie

 prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon

godz. 9.00-9.30 Szczepienia kobiet ciężarnych i planujących 
ciążę

 prof. dr hab. Leszek Szenborn
godz. 9.30-10.30 Podstawowe zasady przeprowadzania 

szczepień u dorosłych pacjentów. Jakie 
szczepienia proponować dorosłym 
pacjentom?

 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 10.30-11.30 Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 – fakty 

i mity
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 11.30-12.30 Szczepienia u pacjentów dorosłych 

z chorobą nowotworową i w innych 
stanach immuno-supresji

 dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan
godz. 12.30-13.00 Grypa – czy warto się szczepić? Wykład dla 

wątpiących
 dr n. med. Kamila Ludwikowska
godz. 13.00-13.30 Szczepienia przeciwko pneumokokom
 dr n. med. Marta Kucharska
godz. 13.30-14.00 Szczepionka przeciwko HPV
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 14.00-14.30 Szczepienia w medycynie podróży
 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 14.30-15.00 Podsumowanie i zakończenie 

webinarium

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 oraz Komisja Stomatologiczna
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs online

WEBINARIUM:
„NOWE REGULACJE PRAWNE 
W ZAKRESIE PROWADZENIA 

DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ W WERSJI 

ELEKTRONICZNEJ”

który odbędzie się 23 kwietnia 2021 r. (piątek)  
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 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 Obowiązek raportowania zdarzeń 

medycznych od 1 lipca 2021 r.
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 Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

oraz
Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego
zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
,,ZARZĄDZANIE GABINETEM 

STOMATOLOGICZNYM”

która odbędzie się 10 kwietnia 2021 r. (sobota)  
w godz. 10.00-13.30

Uczestnikowi konferencji przysługują  
3 punkty edukacyjne.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

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

Wykładowcy:
dr nauk ekonomicznych Magdalena Szumska,

mgr inż. Marcin Szumski

Program konferencji
godz. 10.00-10.10 Otwarcie konferencji
godz. 10.10-11.00 Praktyczne spojrzenie na komunikację
 Trudny pacjent w gabinecie – arogancki, 

wymagający, znikający, bólowy, 
roszczeniowy

godz. 11.00-12.00 Praktyczne spojrzenie na ekonomię
 Finanse – rentowność gabinetu i lekarza. 

Stop mitom i nieprawidłowościom 
w liczeniu

godz. 12.00-13.00 Praktyczne spojrzenie na marketing
 Zarządzanie pacjentem-klientem 

w kierunku długofalowego korzystania 
z usług stomatologicznych

godz. 13.00-13.30 Dyskusja i zakończenie konferencji

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.

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z . o.o. NZOZ Szpital Po-
wiatowy w Wieruszowie zatrudni lekarzy specjalistów cho-
rób wewnętrznych na stanowiska:

•	ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, 
•	lekarza asystenta do pracy w oddziale chorób 

wewnętrznych,

Preferowane warunki zatrudnienia umowa cywilnoprawna – 
kontrakt, wynagrodzenie do negocjacji, możliwość rozwoju 
zawodowego i  szkoleń. Możliwość zbudowania zespołu le-

karskiego. Oddział funkcjonuje w oparciu o standardy jako-
ściowe i akredytacyjne, specjalistyczny sprzęt i doświadczo-
ny personel pielęgniarski i  pomocniczy. Możliwość najmu 
mieszkania.

Oferty prosimy składać e-mailowo na adres:  
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl  
lub osobiście w sekretariacie szpitala przy ul. Warszawskiej 104.

Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod  
nr tel. 609 131 770.
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 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:
24 kwietnia 2021 r. (sobota),  

godz. 11.00-15.00 (brak miejsc)
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 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 vs niezależność 

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

wypalenia emocjami, wolną od wypalenia 
zawodowego?

•	 Jak tworzyć dojrzałe relacje z pacjentami?

W trakcie wykładu na czacie można zadawać pytania, 
na które wykładowca będzie udzielał odpowiedzi.
Można również wziąć udział w dyskusji online za po-
mocą 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.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„PERSWAZJA SPOSOBEM NA WZMACNIANIE 

WYTRWAŁOŚCI W LECZENIU”
który odbędzie się w następujących terminach:
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-organizacyjnych  

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 terapeutycznych. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, 
że pacjenci nie są wytrwali w leczeniu? Przyczyn jest wiele. Można 
podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to czynniki zewnętrzne, na które 
nie zawsze mamy wpływ (np. wysoka cena, trudności związane z apli-
kacją 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 sku-
tecznym 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.
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ZAPROSZENIE
Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej

oraz Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszają lekarzy klinicystów, mikrobiologów i wszystkie 
osoby zainteresowane do udziału w Sympozjum pt. 

„Opieka nad raną zakażoną – krok po 
kroku od rozpoznania do leczenia”

Sympozjum odbędzie się 31 maja 2021 r. w godz. 10.00-14.00 
w siedzibie Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej we Wrocławiu  

przy al. Matejki 6.

Program sympozjum
godz. 10.00-10.10 Powitanie i rozpoczęcie konferencji
godz. 10.10 -10.40 Zakażenia rany przewlekłej – TILI jako skuteczne 

narzędzie w rozpoznaniu
 dr Przemysław Lipiński
godz. 10.40-11.10 Opracowanie chirurgiczne rany, czyli co należy 

wykonać aby spełnić WBP
 dr Grzegorz Krasowski
godz. 11.10-11.30 Kiedy i dlaczego należy wykonać badanie 

mikrobiologiczne u chorego z raną przewlekłą
 dr Beata Mączyńska

godz. 11.30-12.00 Antyseptyki jako skuteczne narzędzie w walce z infekcją
 prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
godz. 12.00-12.20 Nieantybiotykowe postępowanie zapobiegające 

zakażeniom
 dr Przemysław Dalkowski
godz. 12.20-12.40 Przerwa kawowa
godz. 12.40 -13.10 Antybiotykoterapia empiryczna i antybiotykoterapia 

celowana w zakażeniach szczepami wrażliwymi
 dr Beata Kowalska-Krochmal
godz. 13.10-13.20  Antybiotykoterapia empiryczna i antybiotykoterapia 

celowana w zakażeniach szczepami 
wielolekoopornymi

 prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz
godz. 13.20-13.40 Nowoczesne opatrunki jako końcowy etap 

postępowania z raną przewlekłą
 mgr Anna Daudzward
godz. 14.00 Zakończenie konferencji

Za udział w spotkaniu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Zgłoszenia należy dokonać na e-mail: wf-23@umed.wroc.pl 
W razie pytań proszę o kontakt tel. 71 784 06 74.

O bezpłatnym uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Ilość miejsc jest zależna od rekomendacji dotyczących 

epidemii w tym okresie. Pozostałe osoby mogą uzyskać 
dostęp online po wniesieniu opłaty 50 zł.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty drogą mailową.

KONFERENCJE I SZKOLENIA

PLAN KURSU SPECJALIZACYJNEGO „PRAWO MEDYCZNE”, online
I termin: 11-13.10.2021, II termin: 15-17.11.2021

11 października 2021 (poniedziałek) i 15 listopada 2021 (poniedziałek)

8.00-10.15
dr hab. n. prawnych
Agata Wnukiewicz-

Kozłowska

Zasady wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty: pojęcie zawodu lekarza/lekarza dentysty, standardy 
wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (zgodność z aktualną wiedzą medyczną, zgodność z dostępnymi 
środkami i metodami, obowiązek ustawicznego kształcenia, zgodność z zasadami etyki lekarskiej). Prawa 
i obowiązki lekarza/lekarza dentysty: informowanie pacjenta, uzyskiwanie zgody na leczenie, obowiązek 
zachowania tajemnicy lekarskiej, lekarski obowiązek udzielenia pomocy, odmowa leczenia, klauzula sumienia. 
Prawa i obowiązki pacjenta

10.15-10.30 P R Z E R W A

10.30-12.00
dr hab. n. prawnych
Agata Wnukiewicz-

Kozłowska

Nabywanie i utrata kwalifikacji zawodowych, prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty. 
Zasady wypisywania recept na leki oraz zleceń na wyroby medyczne. Zasady prowadzenia eksperymentów 
medycznych i badań klinicznych.

12.00-12.15 P R Z E R W A

12.15-14.30
dr n. med.

Katarzyna Połtyn-
Zaradna

Organizacja opieki zdrowotnej w  Polsce i  Unii Europejskiej, zasady sprawowania opieki zdrowotnej w  świetle 
Konstytucji RP. Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (prawa i  obowiązki osoby ubezpieczonej, 
organizacja i zakres udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dokumentacja 
związana z udzielaniem świadczeń udzielanych ze środków publicznych)

12 października 2021 (wtorek) i 16 listopada 2021 (wtorek)

8.00-8.45 dr n. med. Paweł 
Wróblewski Zadania i działanie samorządu lekarskiego: zadania izb lekarskich

8.45-10.15 dr n. prawnych
Ewa Wójtowicz

Wykonywanie działalności leczniczej: pojęcie i zakres działalności leczniczej, podmioty lecznicze, prawne formy 
prowadzenia działalności leczniczej, praktyka zawodowa lekarza oraz lekarza dentysty 

10.15-10.30 P R Z E R W A

10.30-11.15 prof. dr hab. Dariusz 
Patrzałek Problemy prawne przeszczepiania

11.15-12.00 dr n. med. Anna Orońska Problemy prawne medycyny paliatywnej i stanów terminalnych
12.00-12.15 P R Z E R W A

12.15-13.00
dr n. med.

Monika  
Kantorska-Janiec

Problemy prawne związane z leczeniem chorób psychicznych, przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień

13.00-14.30 mgr Aleksandra Stebel Zadania i działanie samorządu lekarskiego: postępowanie przed organami izb lekarskich (rzecznikiem 
odpowiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego

13 października 2021 (środa) i 17 listopada 2021 (środa)

8.00-11.00
dr hab. n. prawnych
Agata Wnukiewicz-

Kozłowska

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz przerywania 
ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i leczeniem cho-
rób zakaźnych

11.00-12.30 adw. dr Andrzej Malicki Odpowiedzialność prawna lekarza: karna i cywilna
12.30-14.00 dr n. med. Jakub Trnka Stwierdzanie zgonu i ustalanie przyczyny zgonu

14.00-15.30
dr hab. n. prawnych
Agata Wnukiewicz-

Kozłowska
Test i zaliczenie kursu

Organizatorem kursu specjalizacyjnego jest Komisja Kształcenia DRL. Rekrutacja odbywa się poprzez 
stronę Centrum Monitorowania Kształcenia Podyplomowego (formularz zgłoszeniowy).
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Uchwały Prezydium  
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  

z dnia 4 marca 2021 roku

Uchwały  
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej  

z dnia 18 marca 2021 roku

NR 20/2021
w sprawie wydania opinii dot. kandydata 

na konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie audiologii i foniatrii

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu pozytywnie opiniuje kan-
dydaturę dr n. med. Renaty Cudejko na 
konsultanta wojewódzkiego dla woje-
wództwa dolnośląskiego w dziedzinie au-
diologii i foniatrii.

NR 21/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

NR 22/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

NR 23/2021
w sprawie ustalenia rejonów wyborczych

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu 
ustala rejony wyborcze stanowiące załącz-
nik do niniejszej uchwały.

NR 24/2021
w sprawie zwolnienia 

z obowiązku opłacania
miesięcznej składki członkowskiej

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

XL ZJAZD 
DELEGATÓW DIL

XL Zjazd Delegatów DIL odbędzie się 
w  okresie od 17 kwietnia 2021 r. od 
godziny 9.00 do 26 kwietnia 2021 r. do 
godz. 16.00.

Ze względu na wprowadzony na ob-
szarze RP stan epidemii w związku z za-
każeniami wirusem SARS-CoV-2 XL zjazd 
zostanie przeprowadzony w  trybie 
obiegowym z wykorzystaniem narzędzi 
elektronicznych i  telekomunikacyjnych 
lub drogą pocztową.

Słowo o książce 

Trudny przypadek. 
Prawdziwe historie 
polskich lekarzy

Wydawnictwo „Wielka Litera”

Człowiek szuka książki, książka swego 
czytelnika – pisał Stefan Witwicki. 

Na tę publikację trafiłam przypadkowo, 
interesując się ostatnio światem lekarzy 
i pielęgniarek, którzy wyróżniani są i na-
gradzani w moim autorskim projekcie – 
Wrocławskiej Księdze Pamięci. 

Świat medycyny został w  sposób 
niezwykły opisany w  książce roku 
2020 w kategorii proza polska. Nosi ty-
tuł „Trudny przypadek. Prawdziwe hi-
storie polskich lekarzy”, wydawnictwo 
„Wielka Litera”. Jej autorką jest 27-let-
nia dziennikarka, blogerka współpra-
cująca z  Wirtualną Polską i  portalem 
„Hello Zdrowie” Marianna Fijewska. 
Są to niezwykle ciekawe, inteligent-
ne wywiady z  ludźmi medycyny. Nie 
tylko z lekarzami, ale i pielęgniarkami, 
dentystami czy właścicielką prosekto-
rium. Intrygujące rozmowy o  pacjen-
tach i  niesamowitych wydarzeniach, 
których nie można i  nie da się zapo-
mnieć, bo jak mówi przysłowie „Każ-
da choroba ma swoje lekarstwo”. To 
reportażowy zapis przemyśleń, swo-
istego rodzaju zawodowa spowiedź 
łącząca naukę z  wiarą i  nadzieją. To 
opowieść o  przypadkach, które zda-
rzają się raz na milion! A do tego w bo-
haterach książki wzbudzają emocje 
i prowokują pytanie, czy aby na pew-
no dla pacjenta, o którym te opowie-
ści traktują, zrobili wszystko, co w ich 
mocy? Autorka już na wstępie zadaje 
bohaterom pytanie: ile może unieść 
człowiek? Wśród odpowiedzi pojawia 
się następująca: „Nie wiem, ile może 
unieść człowiek. Ale lekarz dokładnie 
tyle, ile będzie musiał…”. 

To ważna pozycja wydawnicza, mó-
wiąca o tym, jaką cenę płaci się na przy-
kład za udział w misjach medycznych, 
gdzie trzeba w  upale i  bez dobrego 
sprzętu, m.in. staplerów, ratować życie 
choćby libijskich mieszkańców. Tu po-
trzeba zimnej krwi. I  dlatego autorka 
pyta jedną ze swoich rozmówczyń, czy 
tak powinna brzmieć pierwsza zasa-
da lekarza na misjach? Z ust dr Rena-
ty Popik pada odpowiedź: „Druga! Bo 
pierwsza stanowi: „Bądź profesjonalny, 
ale pamiętaj jednocześnie, że Ty wyje-
dziesz, a pacjenci zostaną. 

Frapująca jest też rozmowa z  mło-
dym rezydentem pediatrii – Toma-
szem Florczakiem, który przy każdym 
kłopotliwym pacjencie, przepełniony 
wątpliwościami, pełen zawodowych 
zwątpień, jak mantrę powtarza: „Obym 
się nigdy nie wypalił, zawsze pracował 
z  pasją i  żebym do końca swoich dni 
opiekował się pacjentami tak, jakbym 
sobie tego życzył, żeby zaopiekowano 
się Jego ojcem, żoną i dzieckiem! 

Ta książka to ciepły dialog między 
lekarzami a  miłą panią redaktor, jak 
nazywa ją jeden z  ważnych bohate-
rów, który już od kilkudziesięciu lat 
nosi w swoim sercu pewien przypadek 
i  powracające wspomnienia otyłego 
chłopca. Chłopiec ten wierzył, że gdy 
schudnie, szybko wróci do niezdol-
nej wychowawczo, ale jednak jego 
matki! To książka nie tylko o i dla pra-
cowników służby zdrowia, ale o  nas, 
współczesnych pacjentach we współ-
czesnych szpitalach i  rozpadającej się 
i obecnie niewydolnej polskiej służbie 
zdrowia. 

Książkę zamyka ważne obecnie py-
tanie autorki do doktora Rambo, czyli 
do Jerzego Zygmunta (bo tak nazwali 
go dziennikarze): „Medycyna to też jest 
śmierć. Może na tym polega tragizm 
waszego zawodu?”. A  on odpowiada: 
„Na tym polega ten układ. Albo w  to 
wchodzisz i  jesteś medykiem, albo 
masz tylko medyczny tytuł”.

Drodzy Czytelnicy, zachęcam do 
lektury fantastycznej wydawniczej po-
zycji, która w  księgarni internetowej 
kosztuje tylko 21 złotych. 

Wanda Ziembicka-Has
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Lekarz specjalista diagnostyki laboratoryjnej, kierownik laboratorium 
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, członek za-
łożyciel Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, wieloletni 
członek zarządu Oddziału Wrocławskiego PTDL, a przez dwie kaden-
cje jego przewodnicząca. 

Dr n. med. Maria 
Menzel-Lipińska

Maria Menzel-Lipińska urodziła się w Kępnie 3 lipca 1934 roku. W 1959 roku 
ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu. W tymże roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Miejskim w Nysie na sta-

nowisku kierownika laboratorium. Jednocześnie była kierownikiem Punktu Krwio-
dawstwa. W  tym samym czasie pracowała jako asystent w  Przychodni Rejonowej 
i w Pogotowiu Ratunkowym.

W  1967 roku uzyskała  II stopień specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 
W 1964 roku została zatrudniona na stanowisku kierownika laboratorium w Woje-
wódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu, w którym  pracowała do przejścia 
na emeryturę. W 1974 roku obroniła pracę doktorską na temat „Kinetyka wydalania 
kwasu trójchlorooctowego i trójchloroetanolu u pracowników zawodowo narażo-
nych na trójchloroetylen”. 

W okresie od października 1974 do stycznia 1975 roku przebywała na stypendium 
w  Coronel Laboratorium w  Instytucie Jana Swammerdama będącego fakultetem 
Uniwersytetu w Amsterdamie. Przedmiotem studiów była toksykologia i epidemio-
logia w medycynie pracy i środowiskowej. 

Była autorką i współautorką kilkunastu prac naukowych w piśmiennictwie polskim 
i zagranicznym. W latach 1975–1998 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego dla 
województwa legnickiego. Owocem jej wieloletniej pracy była dobra organizacja 
i dbałość o wyposażenie podległych placówek w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. 
Pod jej kierunkiem uzyskiwali  specjalizację I i II stopnia lekarze oraz liczni magistrzy 
analityki, biologii  i chemii.

Doktor Maria Menzel-Lipińska była 
członkiem sekcji analityki klinicznej przy 
Polskim Towarzystwie Lekarskim oraz 
członkiem założycielem Polskiego Towa-
rzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Przez 
wiele lat była także członkiem Zarządu Od-
działu Wrocławskiego PTDL, a przez dwie 
kadencje jego przewodniczącą. W  2009 
roku w  uznaniu zasług na rzecz Towarzy-
stwa otrzymała „Honorową Odznakę PTDL”  
przyznaną przez Zarząd Główny.

20 grudnia 2020 roku odeszła od 
nas, pozostawiając w  żałobie rodzinę 
i  licznych przyjaciół. Spoczęła w grobie 
rodzinnym na cmentarzu pw. św. Waw-
rzyńca we Wrocławiu. 

Była dobrym, lubianym i  życzliwym 
człowiekiem. I takim zostanie w pamięci 
wszystkich, którzy Ją znali. 

Irena Lindner,
lekarz specjalista  

diagnostyki laboratoryjnej

ur. 3.07.1934–20.12.2020

PRO MEMORIA

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

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lek. Danuty Daroszewskiej
znakomitego Chirurga, cudownie dobrego Człowieka, naszego 

Przyjaciela 
i zasłużonego członka Dolnośląskiej Izby Lekarskiej pełniącego przez 

wiele lat funkcję 
sędziego w Okręgowym Sądzie Lekarskim DIL

Rodzinie i Przyjaciołom składamy szczere wyrazy współczucia
Przewodniczący i Członkowie OSL DIL,  

OROZ DIL i Zastępcy OROZ DIL,
a także pracownicy Kancelarii OSL DIL i OROZ DIL

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy dla

lek. Ewy Radzyniak 
oraz całej Rodziny
z powodu śmierci

Taty
składają

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

zastępcy OROZ DIL oraz pracownicy biura OROZ,
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL  

dr n. med. Jan Spodzieja, 
członkowie OSL DIL

oraz pracownicy kancelarii OSL
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PRO MEMORIA

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej ordynator

śp.

dr Barbary Wilk-Żyndy
Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Zespół lekarski i pielęgniarski Oddziału  

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
byłego Szpitala im. J. Babińskiego we Wrocławiu

Naszemu Koledze

dr. n. med. Lechowi Żyndzie
i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają

dr n. med. Włodzimierz Bednorz – przewodniczący Komisji 
Bioetycznej DIL oraz członkowie KB DIL

Wyrazy głębokiego współczucia 

dr Małgorzacie Apoznańskiej 
z powodu śmierci 

Ojca
składają 

koleżanki i koledzy z Dolnośląskiego Oddziału PTO 
oraz z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 

we Wrocławiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 marca 2021 roku zmarł 
nasz drogi Kolega 

prof. dr hab. Anil Kumar Agrawal 
Żonie dr Preeti Agrawal 

oraz całej Rodzinie 
wyrazy współczucia składa 

kierownik z zespołem II Katedry i Kliniki  
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej 

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

lek. Danuty Daroszewskiej
chirurga, wieloletniego sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia 
składają

dr n. med. Paweł Wróblewski – prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
oraz członkowie DRL

Rozłąka jest naszym losem, spotkanie nadzieją.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
że 4 marca 2021 roku zmarła
kochana Żona, Mama, Babcia

dr Barbara Wilk-Żynda
wieloletni ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dawnego wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Wrocławiu
Mąż, Córka, Wnuczki

Dr. n. med. Lechowi Żyndzie,
wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Bioetycznej DIL

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Żony
składają

dr n. med. Paweł Wróblewski – prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
oraz członkowie DRL

Naszemu Koledze

dr. n. med. Lechowi Żyndzie
i Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci,
 4 marca 2021 roku, 

Żony

dr Barbary Wilk-Żyndy
specjalisty anestezjologa

składają
przewodnicząca oraz członkowie Komisji Historycznej DRL

Wyrazy współczucia

Marii Knapik-Kordeckiej
z powodu śmierci 

Mamy

prof. dr hab. n. med. Danuty Knapikowej
składa

Wiesława Rychlik-Golema z Rodziną

13 marca 2021 roku odszedł na wieczny dyżur

prof. zw. dr hab. Józef Jagielski
wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
pod kierunkiem którego zostały zapoczątkowane pionierskie w Polsce 

badania powierzchniowego mapingu potencjałów serca
o czym zawiadamia

 pogrążona w smutku
Rodzina

Wyrazy szczerego współczucia i żalu Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

dr Danuty Świercz-Wrony
składają

członkowie Oddziału Dolnośląskiego  
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla  

dr Moniki Żyndy-Szwarczyńskiej
 i jej Bliskich 

z powodu śmierci 

Mamy
składają

zespół pracowników Oddziału Okulistycznego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
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Wyrazy serdecznego współczucia

dla dr. Marka Kaczmarka
z powodu śmierci 

Mamy
składają

koleżanki i koledzy
ze Szpitala im A. Falkiewicza we Wrocławiu

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
 o śmierci

dr. n. med. Janusza Dytewskiego
specjalisty chorób wewnętrznych i gastroenterologii,

wieloletniego ordynatora II Oddziału Internistycznego w Świdnicy,
oddanego lekarza i naszego nauczyciela 

Wyrazy współczucia
 Rodzinie i Przyjaciołom

składają
koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Świdnicy

Wyrazy serdecznego współczucia dla 

dr. Marka Kaczmarka
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżanki i koledzy

ze Szpitala im A. Falkiewicza we Wrocławiu

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

lek. Danuty Daroszewskiej
Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia

składają
koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Wyrazy głębokiego współczucia dla

dr Małgorzaty Mulak 
z powodu śmierci

 Matki 
składają

koleżanki i koledzy z Kliniki Okulistyki  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

oraz Dolnośląskiego Oddziału PTO

Dr Ewelinie Kołodziejskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Chemioterapii oraz
Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

we Wrocławiu

Wiadomość o śmierci 

lek. Ireny Mentel-Garncarek
specjalisty chorób dziecięcych

poruszyła nas do głębi

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Wyrazy głębokiego współczucia dla

 lek. Ewy Radzyniak
 z powodu śmierci 

Taty
składają

koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Bielawie

Dr n. med. Marzenie Czarneckiej 
 wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają

koleżanki i koledzy z dawnego Oddziału  
Internistyczno-Kardiologicznego 

Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. n. med. Józefa Jagielskiego
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

naszemu Koledze

dr. hab. n. med. Dariuszowi Jagielskiemu
i Jego Rodzinie

składają
koleżanki i koledzy z Ośrodka Chorób Serca

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że 2 marca 2021 roku zmarła, w wieku 94 lat,

nasza Koleżanka

lek. Hanna Płodzyńska
pulmonolog

Wyrazy szczerego współczucia Córce oraz Rodzinie
składają

koleżanki i koledzy z Koła Seniorów DIL w Jeleniej Górze 

Z żalem zawiadamiamy, że 20 lutego 2021 roku
zmarła nasza Koleżanka

lek. Ewa Mularska
lekarz chorób wewnętrznych, specjalista balneologii i medycyny 

fizykalnej, wieloletni zasłużony pracownik Uzdrowisk Kłodzkich SA.
Składamy szczere kondolencje Rodzinie
Koledzy Lekarze z Koła Terenowego DIL

przy Uzdrowiskach Kłodzkich SA w Polanicy-Zdroju

PRO MEMORIA



54 M EDIUM kwiecień 2021

KĄCIK POETYCKI

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 M

.K
. 

MARTA KUCHARSKA

Doktor nauk medycznych, specjalista chorób za-
kaźnych, asystent w  Klinice Chorób Zakaźnych 
i  Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wro-
cławiu, starszy asystent w I Oddziale Chorób Zakaź-
nych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Stypendystka 
Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (Univer-
sitätsklinikum Frankfurt). Autorka i  współautorka 
publikacji naukowych i monografii z zakresu cho-
rób zakaźnych i hepatologii, w tym współredaktor-
ka (wespół z prof. Simonem) i współautorka świeżo 
wydanej monografii „Choroby zakaźne u  pacjen-
tów leczonych onkologicznie”. Członkini Polskiego 
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Za-
kaźnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologiczne-
go, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Z  zamiłowania: 
literatka. Autorka 3 zbiorów opowiadań („Kino ob-
jazdowe”, „Saudade”, „Irga karmiona przez lawinę”) 
oraz tomu poetyckiego „Abisynia”. Laureatka na-
grody kulturalnej WARTO 2020 w  kategorii litera-
tura, przyznanej przez Gazetę Wyborczą za ostatni 
zbiór opowiadań „Irga karmiona przez lawinę”.

▶ DR N. MED. MARTA KUCHARSKA

To wszystko nazwy tych samych przepaści:
cząsteczki, polimery, związki organiczne,
białka i wielocukry, podwójne wiązania,
sposób, w jaki się łączą atomy, i w jaki
rozszczepiają.

to tylko nazwy tych samych przepaści:
przestrzeń wciąga i zasysa podciśnieniem jak
skomplikowana aparatura, jaką obserwowaliśmy na lekcji chemii,

gdzie wszystko działo się niesamowicie krótko,
choć dla nas, rozleniwionych, stan ten trwał
wieczność, zupełnie jak miłość, co jest
tylko inną nazwą tych samych przepaści.

poetycki
Kącik 

Źródło grafiki: www.pixabay.com/photos/ 
feather-3237973/Bru-nO

Czekamy na Twoją twórczość:
 redakcja@dilnet.wroc.pl

Śmierć dzikich zwierząt
Linie demarkacyjne przekroczone.
Słońce jest niemal wszędzie. I teraz, gdy
leżysz naga, otwarta, jak niebieski przeciąg,
ziemia kwitnie, wybujałe wargi gryzione do krwi,
wilgotne dłonie.

Wiosna monstrualna, piękna, oślepia.
Słońce sięga po najdalsze nawy, kruszone portyki, a
ciało pokrojone w plasterki jabłka
rozkwita moją krew.

Wahadło
to wszystko to warianty tej samej piosenki
i ciągnie się od wieków z narodowych hymnem:

wpasować się w ciebie na kształt prześcieradła
co wypełni każdy mój brak piżmobeżowym kształtem

co jest czarnym morzem co zatyka usta co
wlewa się w źrenice co je rozszerza

Era: nowe horyzonty
to bardzo miłe – móc wreszcie doświadczyć
jak słowa są tępe niby kostki lodu

dotykać cię językiem do samego kresu
nie używając słów to niezbity dowód

że czarne morze co się przed nami otwiera
za linią horyzontu może być miłością

Wyjście
Stoję przed tobą, bezbronnie – noga, nie
anioł, w dodatku podwichnięta – palce,
wybite ze stawów – zaślepki – usta, pełne ryb –
korkowa tablica z karteczkami o tobie.

Ten sen niczym nie różni się od głodu i
można wiosłować chochlą do dna: płynąć,
płynąć i stać w miejscu. Sen nie drgnie, nie
poruszy się w bardziej namacalny kadr.

Jesteś mi snem o poranku,
(wybij okno), przez który odwlekam moment otwarcia:

powiek, butelki, komputera, na którym piszę
kolejny wiersz o tobie, o ołowiana kuleczko.

Graba
przez plażę przeszły chwasty a za nimi dzieci.
tak to jakoś leci: skowronek nad polem. a dalej:

połamane parasole, nierówne ściegi i ścieżki.
gumowa piłka w kłącza, w poszarzałe trawy,

w jakich mokną leżaki. jebańce-robaki.
całe zyski z szarości. bo życie jest tam

gdzie toczy się gra
w kości.
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SPACER HISTORYCZNY PO KLINIKACH PEDIATRYCZNYCH
Pomruk salonów 

❶

Pierwsza klinika pediatryczna w  powojen-
nym Wrocławiu powstała jesienią 1945 roku 

w budynku przy ulicy Józefa Marii Hoene-Wroń-
skiego. Obiekt został zaprojektowany przez 
Maxa Berga (1870–1947), radcę budowlanego, 
który w naszym mieście zasłynął projektem Hali 
Stulecia. Budynek szpitala został wybudowany 
w  latach 1910–1911 za fundusze miejskie i  od 
początku pełnił rolę ochronki oraz szpitala dla 
niemowląt i dzieci z ubogich rodzin. Od frontu 
widoczny jest szereg loggii służących zapewne 
do leżakowania – werandowania (fot. 1). 

Nad wejściem głównym do budynku – w nadprożu – znajduje się rzeźba autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza, medaliera i wi-
trażysty Alfreda Vockego (1886–1944) przedstawiająca kobietę z niemowlęciem w ramionach. Płaskorzeźba poprzez swój 

artystyczny wyraz informowała wchodzących o charakterze i przeznaczeniu budynku (fot. 2). 

❷

Pierwszą powojenną szefową kliniki była prof. Han-
na Hirszfeldowa (1884–1964), uczona o  ugrunto-

wanej, światowej pozycji. Szpital był dla niej miejscem 
pracy, a pod koniec życia także domem. Ostatnie mie-
siące po złamaniu szyjki kości udowej spędziła w swo-
jej klinice, gdzie przygotowano dla niej specjalną salę. 
Ze wspomnień dowiadujemy się, że bardzo nie lubiła 
zastrzyków. Odeszła 20 lutego 1964 roku, przeżywszy 
o  10 lat swojego męża Ludwika. Jej działalność upa-
miętniała odsłonięta po 13 latach od śmierci tablica, 
która znajdowała się na klatce schodowej (fot. 3). Ini-

❸
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SPACER HISTORYCZNY PO KLINIKACH PEDIATRYCZNYCH Wasz Bywalec

Tablicę poświęconą 
prof. Hannie  
Hirszfeldowej  
możemy zobaczyć  
w budynku Wydziału 
Nauk o Zdrowiu  
przy ul. Bartla 5.

c.d. na następnej stronie

cjatorem jej powstania był uczeń i  następca prof. Hirszfeldowej – prof. Tadeusz Nowakowski. Przed kilku laty budynek kliniki 
został sprzedany Politechnice Wrocławskiej i w czasie remontu tablica zaginęła. 

Łaskawiej los obszedł się z drugą tablicą, która upamiętniała po-
stać prof. Karla Stolte jako pioniera nowoczesnej terapii cukrzycy. 

Jego zasługi mają wymiar światowy. Był wybitnym naukowcem, ale 
przede wszystkim doskonałym lekarzem, szczerze oddanym swoim 
małym pacjentom. Tablica została odsłonięta 16 lutego 1994  roku 
z  inicjatywy ówczesnej szefowej Kliniki Endokrynologii Wieku Roz-
wojowego prof.  Renaty Wąsik w  obecności ówczesnego rektora 
naszej uczelni prof.  Jerzego Czernika i  przedstawicieli niemieckich 
diabetologów. Fundatorem tablicy był jeden z  najwybitniejszych 
niemieckich diabetologów prof. Michael Berger. Dwujęzyczny napis 
na tablicy brzmi: „Prof. dr Karl Stolte 1888–1951, kierownik Kliniki Pe-
diatrycznej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1916–1945, inicja-
tor intensywnej insulinoterapii, wybitny przedstawiciel europejskiej 
pediatrii i  diabetologii”. Profesor Renacie Wąsikowej zawdzięczamy 
też przeniesienie wspomnianej tablicy do nowej siedziby – Klini-
ki Pediatrycznej przy ul. Chałubińskiego 2. Na zdjęciu nr 4 tablica 
w nowym miejscu wraz z młodą adeptką endokrynologii dziecięcej 
dr Magdaleną Makowiecką-Wołek. 

❹

Tablicę poświęconą prof. Hannie Hirszfeldowej możemy zobaczyć 
w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bartla 5. Odsłonięta 

została w 1977 roku z okazji nadania istniejącemu tam wówczas Ze-
społowi Szkół Medycznych imienia Hanny Hirszfeldowej (fot. 5,6,7). 

❺

❻

❼
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FELIETONY

Za miesiąc zapraszam na kolejny spacer.

W  roku 1973 oddano do użytku nowy budynek 
Kliniki Chirurgii Dziecięcej przy ul. Curie-Skło-

dowskiej 52 (fot. 8). Jego powstanie zawdzięczamy 
prof. Janowi Słowikowskiemu, który po otrzymaniu 
stanowiska szefa Kliniki wystarał się o budowę bardzo 
nowoczesnego na owe czasy budynku. Był to pierw-
szy nowy budynek w  zespole przedwojennych klinik. 
Przylega bezpośrednio do budynku historycznej Klini-
ki Dziecięcej z  roku 1901. Wrocławska Klinika Chorób 
Dziecięcych z  początku XX wieku choć dość skrom-
na w  swoim założeniu, była bardzo nowoczesna pod 
względem funkcjonalnym. 

W  roku 1985 prof. Słowikowski przeszedł na eme-
ryturę, a  kilkanaście lat później jego następca 

i  ówczesny rektor uczelni prof. Jerzy Czernik odsłonił 
w  obecności swego byłego nauczyciela i  szefa tablicę 
Jemu poświęconą (fot. 9). Napis na tablicy głosi: „Prof. 
dr habil. med. Dr h.c. Jan Słowikowski budowniczy kli-
niki i  jej kierownik w  latach 1964–1985. Twórca chirur-
gii dziecięcej na Dolnym Śląsku”. Profesor Słowikowski 
był chyba pierwszym uczonym na naszej uczelni, który 
otrzymał tablicę pamiątkową za życia. Był też moim sze-
fem. Pamiętam tamten czas. Tablica bardzo go radowa-
ła, a zapytany o nią mawiał: „Panie, panie po śmierci to 
nie cieszy”. To zdanie bardzo mi się spodobało i zostanie 
w mojej pamięci na zawsze. 

Fotografia nr 11 obrazuje zespół  
pielęgniarek współpracujących  
z prof. Czernikiem, których pracę zawsze 
bardzo cenił. Zdjęcie wykonane  
chwilę po odsłonięciu tablicy. 

W roku  
1973 oddano 
do użytku 
nowy budynek 
Kliniki Chirur-
gii Dziecięcej  
przy ul. Curie-
-Skłodowskiej 
52. 

❽

❾

W  roku 2015, w piątą rocznicę śmierci prof. Czer-
nika, z  inicjatywy jego następcy w  Klinice Chi-

rurgii Dziecięcej prof. Dariusza Patkowskiego odsło-
nięto tablicę poświęconą właśnie Jemu. Na zdjęciu 
nr 10 uczestnicy tej podniosłej uroczystości: od lewej 
prof. Dariusz Patkowski, prof. Marek Ziętek, prof. Bog-
dan Łazarkiewicz, żona profesora dr Krystyna Czernik 
i autor niniejszego spaceru. Napis na tablicy głosi: „Prof. 
dr habil. Jerzy Czernik 1938–2010 dr honoris causa 
Akademii Medycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Dzie-
cięcej w latach 1985–2008, rektor Akademii Medycznej 
w latach 1993–1999”. Stroną finansową przygotowania 
tablicy zajęła się Dolnośląska Izba Lekarska i  Polskie 
Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych, a wykonał ją ar-
tysta rzeźbiarz prof. Marian Molenda z  Uniwersytetu 
Opolskiego. Fotografia nr 11 obrazuje zespół pielę-
gniarek współpracujących z prof. Czernikiem, których 
pracę zawsze bardzo cenił. Zdjęcie wykonane chwilę 
po odsłonięciu tablicy. 

❿

❶❶

Przed rokiem Klinika Chirurgii Dziecięcej została prze-
niesiona do budynków Nowej Akademii przy ul. Bo-

rowskiej. Profesor Patkowski nie zapomniał o swoich po-
przednikach, a poświęcone im tablice przeniósł na nowe 
miejsce, gdzie będą nadal przypominać o twórcach aka-
demickiej chirurgii dziecięcej. 
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Z  Cesarstwa. W  marcu r. b. w  towarzystwie lekarzy ka-
zańskich rozbieraną była kwestya o  ile lekarz leczący 
syfilityka obowiązanym jest do zachowania bezwzględ-
nie tajemnicy lekarskiej. Wyznaczona do rozbioru tej 
draźliwej kwestyi komissya  nie przyszła do ostatecznych 
wniosków a raczej postanowiła odwołać się do opinii wy-
działu lekarskiego i prawnego w uniwersytecie. ,,Wracz” 
donosząc o  tem chwali oględność lekarzy kazańskich 
i wypowiada przekonanie, iż lekarz bez względu na waż-
ność rozmaitych okoliczności przemawiać mogących 
za niezachowaniem tajemnicy, w  rzeczonym wypadku 
ma bezwarunkowo zachować sekret swych pacyentów. 
,,Gdzież bowiem, mówi, nakreślimy w tej mierze granicę? 
Dziś każemy lekarzowi donosić o syfilisie narzeczonego 
jeżeli o to zapytany zostanie przez rodzinę panny. Jutro 
wyjdzie na scenę nieudolność płciowa, hysterya, melan-
cholia, suchoty i t. d. bez końca. Rzecz to oburzająca jeżeli 
się żeni syfilityk, ale czyż lepszy los spotyka kobietę jeżeli 
jej narzeczony ma początki choroby umysłowej lub jest 
impotensem z powodu diabetes?” 

,,Medycyna” 1883, XI, 422
excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Pół żartem, pół serio
Zapiski emeryta

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami (czyli przed pandemią 
COVID-19) dzieci bawiły się po szkole na podwórkach. Sam grałem 
w piłkę i podbijałem „zośkę”. Dorośli chodzili po pracy do kawiarni, 
restauracji i klubów, tańczyli, śpiewali i pili to, co im zaserwował bar-
man, spacerowali ulicami i bulwarami nadrzecznymi. Ogólnie – kwi-
tło życie towarzyskie. 

Maleńka wirusowa kuleczka zmieniła wszystko. Zaleca się noszenie 
maseczek, przez co nie można właściwie ocenić urody interlokutora 
(widać tylko oczy, a gdzie ocena nosa, warg, mięśni śmiechowych, jak 
ocenić uwodzicielski tembr głosu?). Lokale „konsumpcyjne” zamknię-
te, kluby zamknięte, stadiony zamknięte, nawet praca (jako miejsce 
pogawędek) nie wchodzi w grę, bo pracuje się zdalnie, osoby oddzie-
lone są od siebie cenzurowanym internetem. Ale…

W kultowym filmie „Pół żartem, pół serio” rzecz dzieje się w czasach 
prohibicji (USA/Chicago, 1920–1933). Do klubu bardzo rozrywkowe-
go z alkoholem wchodziło się przez zakład pogrzebowy mówiąc, że 
idzie się na pogrzeb członka rodziny. Wówczas mafijny „bramkarz” 
naciskał sekretny guzik i otwierały się drzwi do nielegalnego świata 
nocnego klubu. I oto teraz dzieje się to samo tylko w nowoczesnej 
formie. Podobno są lokale, do których wstęp wtajemniczeni otrzy-
mują za pośrednictwem sms-a z kodem. Wchodzą przez niepozorne 
drzwi do ukrytej restauracji. Prawie jak w czasach prohibicji, tylko za-
kłady pogrzebowe takie same. 

dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

Pragnę złożyć szczere podziękowania zespołowi lekarzy Woj-
skowego Szpitala Klinicznego z  Polikliniką we Wrocławiu 
w  składzie: zastępca kierownika kliniki dr n. med. Monika 
Rutkowska, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej lek. Krzysztof Pakulski oraz chirurg szczę-
kowo-twarzowy lek. stom. Paweł Poniatowski.

Dziękuję za profesjonalnie przeprowadzoną operację, która 
dała mi możliwość powrotu do zdrowia, za troskliwą opiekę 
medyczną i  zwykłą ludzką rozmowę, tak bardzo potrzebną 
w trudnych chwilach. 

Na wielkie słowa uznania zasługuje Państwa profesjona-
lizm, pełne zrozumienie oraz indywidualne podejście do pa-
cjenta. Pasja, z  jaką wykonujecie swoją pracę, powinna być 
wzorem dla innych lekarzy. Jesteście wspaniali.

Z wyrazami szacunku
Anna Wrona – pacjentka

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania p. Doktor Aleksan-
drze Pałamarz-Żabczyńskiej za profesjonalną opiekę, życz-
liwość i wsparcie w trudnych chwilach.

Wdzięczna pacjentka
Urszula Liszewska-Krejciewicz

Składam serdeczne podziękowania Panu Doktorowi Ry-
szardowi Kępie, Panu Doktorowi Pawłowi Grabkowi, Pani 
Doktor Annie Szostak, paniom pielęgniarkom i całemu per-
sonelowi Oddziału Zakaźnego oraz Oddziału Wewnętrznego 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Panu 
Doktorowi Bartoszowi Badeńskiemu, pielęgniarkom opa-
trunkowym oraz Pani mgr Marioli Wozowczyk za leczenie 
mojego męża Jerzego Mielocha.

Z wyrazami szacunku
lek. Małgorzata Krukowska-Mieloch

Składam serdeczne podziękowania i  wyrazy wdzięcz-
ności za okazane zaangażowanie, profesjonalną opiekę 
medyczną oraz danie szansy na powrót do normalnego 
funkcjonowania. Panu prof. dr. hab. med. Szymono-
wi Draganowi oraz dr. n. med. Szymonowi Łukaszowi 
Draganowi, jak również pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym oraz całemu personelowi Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 Wdzięczna pacjentka 
Renata Dębska

Pragnę złożyć szczególne podziękowanie człowiekowi o wiel-
kim sercu – stomatolog z Kłodzka p. Małgorzacie Marcinow-
skiej – za życzliwą postawę, zrozumienie, okazane ciepło oraz 
wsparcie godne zawodu lekarza i człowieka. 

Z wyrazami uznania Anna Wrona

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

Podziękowania
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Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

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

Przebłysk delirycznego snu pośród betonu i cegieł: płatki 
stokrotek wystających pomiędzy sztachetami wielko-
miejskich płotów. To właśnie taki obraz maluje się w gło-

wach niektórych dorosłych obywateli wrażliwych na piękno ro-
ślin, wracających do mieszkań z wielkiej płyty po kolejnym dniu 
pracy. Czarujące, nieustraszone i bezwzględne. Takie są rośliny. 
Mogą być jak muzyka lub smak, niczym szósty zmysł zapadają 
w pamięć i władają umysłem. 

Bazylia kojarzona ze skrajnościami takimi, jak miłość i niena-
wiść, przerośnięta, wyhodowana w kubeczku z supermarketu. 
To właśnie ona zrodziła w autorce książki Mowa roślin potrzebę 
otaczania się zielenią. Od pierwszego zachwytu nad Ocimum 
basilicum Alice Vincent zaczęła zwracać uwagę na to, co rośnie 
w jej otoczeniu, na rośliny, które wcześniej ignorowała: pokrzy-
wę, mniszek lekarski, głóg, narcyzy czy dzwonki. Zakochana 
w miejskim parku uczyła się języka drzew i przesuwała palcami 
po rosnących na dziedzińcach kępkach roślin, aby uwolnić ich 
aromat, który po chwili otaczał całą okolicę. Swoją miłość do 
matki natury autorka przelała na papier, tworząc pewien rodzaj 
pamiętania. Większość najważniejszych momentów w  swoim 
życiu zapamiętała właśnie dzięki roślinom, które im towarzy-
szyły i stworzyły specyficzny język emocji.

Mowa roślin to również książka o  milenialsach, zatracają-
cych swoją prawdziwość i  życie w  wirtualnym świecie me-
diów społecznościowych oraz goniących za sławą i  bogac-
twem. Zagubieni w  gąszczu wieżowców, z  dala od rodziny, 
bez przyjaciół, samotni mimo otaczającego ich tłumu. Alice 
Vincent opisała w swojej książce życie, jakie wiedzie w wiel-
kim mieście. Tak bardzo różne i zarazem tak bardzo podobne 
do tysięcy mężczyzn i kobiet pnących się po drabinie korpo-
racyjnych sukcesów. Rozstanie z ukochanym jest dla autorki 
niezwykle ciężkim doświadczeniem. Jednak przemyślenia 
jakie ze sobą przyniosło, działają na Alice Vincent jak kubeł 
zimnej wody i pozwalają jej rozwijać pasję i miłość do roślin. 
Brutalny koniec był początkiem pięknej przygody, która za-
owocowała wydaniem tej książki. 

Mowa roślin to również podróż do przeszłości. Historia 
ogrodnictwa Londynu, Berlina, Nowego Yorku oraz Japonii 
przeplata się z rodowodem roślin z całego świata oraz przede 
wszystkim z  emocjami, które towarzyszyły autorce podczas 
najważniejszych wydarzeń jej życia. Książka nie jest powieścią 
lub poradnikiem. Jest podróżą po ogrodzie życia, do którego 
autorka zaprasza czytelnika. Liryczna odskocznia od brutalnej 
prozy życia. 

„Bóg stworzył ziemię, niebo i wodę, księżyc i słońce. Stwo-
rzył człowieka, ptaki i zwierzęta. Ale psa nie stworzył.  
Bo psa już miał”. 

– indiańskie przysłowie

Pierwszym przyjacielem człowieka był wilk. Oswoiliśmy siebie 
nawzajem. Nie wiadomo, kiedy to się stało. Nie wiadomo rów-
nież, kiedy wilk stał się psem. Według najnowszych ustaleń do 
oswojenia czworonogów musiało dojść jakieś trzydzieści ty-
sięcy lat temu. I pomimo udomowienia wielu innych zwierząt, 
pies zajmuje wśród nich wyjątkową pozycję.

Autor próbuje wyjaśnić, dlaczego pies jest najlepszym przyja-
cielem człowieka. Ukazuje też trudności w rozumieniu instruk-
cji obsługi czworonożnych przyjaciół. W książce znajduje się 
wiele ciekawostek i anegdot ze wszystkim zakątków świata od 
czasów mitologii greckiej po współczesność. Wszystkie historie 

zostały okraszone szczyptą dobrego humoru, który zapewnił 
Tor Åge Bringsværd – pisarz, dramaturg, redaktor i tłumacz. 

W Hau nie ma czasu na nudę. Opowieści zachwycają, legen-
dy i mity powodują niejednokrotnie wielkie zdziwienie, a ze-
brane przez autora cytaty wywołują uśmiech na twarzy miło-
śników psów. Książka jest psim legendarzem, który zachwyci 
nawet kociarzy! 

Alice Vincent, Mowa roślin. Opowieść o tworzeniu swojego miejsca na Ziemi, życiu blisko 
Natury i czerpaniu z niej mocy, MUZA SA, Warszawa 2020.

Tor Åge Bringsværd, Hau. Pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach ludowych  
z całego świata, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020.

Pierwszym przyjacielem człowieka był wilk. 
Oswoiliśmy siebie nawzajem. Nie wiadomo, 
kiedy to się stało. Nie wiadomo również, kie-
dy wilk stał się psem.
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ROZRYWKA

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 23 kwietnia 2021 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiado-
mości elektronicznej „Krzyżówka – nr 4/2021”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 5/2021 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 3/2021: BLOTTERY
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Iwona Nieckarz z Wołowa, 2. Katarzyna Grabek-Kopij z Dzierżoniowa, 3. Dominik Haus 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 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 – specjalista,  
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 – specjalista, tel. 71 798 80 57
Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej

Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

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 – specjalista, 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
Redakcja „Medium” – Katarzyna Naskrent – sekretarz redakcji

Filie biura w delegaturach
Wrocław 

wiceprezes DRL ds. Delegatury Wrocławskiej
Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00

Jelenia Góra
Przewodnicząca Delegatury Jeleniogórskiej 

 Barbara Polek, wtorek 10.00-11.30
Wojewódzki Szpital w Jeleniej Górze
ul. Ogińskiego 6, I piętro, pokój 233

tel./fax 75 753 55 54,  
Krystyna Kolado – obsługa biura

poniedziałek, wtorek, piątek 10.00-14.00
środa, czwartek 11.00-15.00

e-mail: dil_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: dil_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: dil_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
 �Przychodnia we Wrocławiu przy ul. Strachocińskiej 

84 poszukuje lekarza specjalistę w dziedzinie medy-
cyny rodzinnej. Atrakcyjne warunki, miła atmosfera. 
Forma zatrudnienia i godziny pracy do uzgodnienia. 
Zapraszamy do kontaktu tel. 697 514 440.

 �Centrum Stomatologiczne Nadent we Wrocławiu 
zatrudni lekarza stomatologa ze specjalizacją (stoma-
tologia ogólna lub stomatologia zachowawcza z en-
dodoncją), również mile widziany lekarz stomatolog 
w trakcie specjalizacji. Pacjenci w ramach NFZ i pry-
watni. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt  
tel. 693 444 329.

 �Szukamy talentów stomatologii i medycyny este-
tycznej do kliniki w  Świdnicy. Zapraszamy wszyst-
kich lekarzy, wykonujących zabiegi: medycyny es-
tetycznej, stomatologii zachowawczej i estetycznej, 
stomatologii dziecięcej, periodontologii, zaburzeń 
SSŻ oraz chętnych do dokształcenia się w  zakresie 
ortodoncji. Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy:  
nclinic@nclinic.pl lub tel. 604 620 882. 

 � Klinika Supradent Matuszewscy w  Jeleniej 
Górze, zatrudni młodego i  ambitnego lekarza 
stomatologa z  doświadczeniem pracy z  kofer-
damem pod mikroskopem. Oferujemy: pracę 
na cztery ręce, dedykowaną asystentkę, bardzo 
dobre warunki finansowe. Tylko prywatni pa-
cjenci. Chętnych prosimy o  kontakt e-mailowy:  
praca@supradent.com.pl lub tel. 667751989.

 �NZOZ EVITA w  Nowej Rudzie zatrudni leka-
rza do podstawowej opieki zdrowotnej. Wymiar 
godzin do uzgodnienia. Dla zainteresowanych 
oferujemy mieszkanie służbowe zlokalizowa-
ne w  malowniczym krajobrazie Gór Sowich,  
tel. 531 038 838.

 �Centrum Stomatologiczne „Klinika Uśmiechu” 
w Brzegu Dolnym poszukuje do współpracy ambitne-
go stomatologa. Bardzo dobre warunki, mikroskop za-
biegowy, RTG, panorama. Praca na 4 ręce. Pacjenci pry-
watni, pełne grafiki. Osoby chętne prosimy o  przesła-
nie CV na adres e-mail: klinika.usmiechu@gmail.com,  
tel. 790 568 005.

 �NZOZ UNIMED Spółka z o. o. w Głuszycy poszu-
kuje lekarza POZ. Zatrudnimy specjalistę medycyny 
rodzinnej lub lekarza, który rozpoczął specjalizację 
z medycyny rodzinnej lub lekarza posiadającego 
uprawnienia do pracy w POZ. Oferujemy: Umowę 
o pracę, kontrakt lub zlecenie. Pełny lub niepełny 
wymiar czasu pracy. Objęcie udziałów w Spółce oraz 
atrakcyjne warunki finansowe. Telefon: 509-364-780, 
e- mail: unimed@unimed.pl  

iNNE
 �Wrocław – do wynajęcia gabinet stomatologiczny 

53 m², wejście od ulicy. Kontakt tel. 607 38 99 94. 
 �Gabinet stomatologiczny w  centrum Wrocławia 

do wynajęcia 2-4 razy w  tygodniu. Nowy, w  pełni 
wyposażony, kom. 603 260 893.

 �Sprzedam USG Aloka 3500SX, sondy Endovag(3-9), 
Convex(2-9), Volume Probe(3-10) Autoklaw Tinget 18l, 
tel. 668 002 848.

 �Wynajmę na godziny lub w określone dni eksklu-
zywny klimatyzowany lokal użytkowy z osobnym wej-
ściem,  przeznaczony na gabinet lekarski lub szkolenia 
– 50 m². Sala zabiegowa/gabinet (z trzema łóżkami 
zabiegowymi), sekretariat/recepcja/sala do szkoleń 
teoretycznych  z dużym stołem dla 8 osób plus biur-
ko, zaplecze socjalne, łazienka z toaletą. Wrocław ul. 
Kamieńskiego w  bezpośredniej bliskości szpitala. 
Kontakt: 601 734 337.

W  związku z  intensywnym rozwojem sieci 
Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA, 
do naszej placówki w  Legnicy poszuku-
jemy lekarzy stomatologów zainteresowa-
nych leczeniem zachowawczym i  endo-
dontycznym pod mikroskopem. 

Oferujemy:
pracę w gabinecie wyposażonym w nowo-
czesny sprzęt

dobrze zorganizowaną współpracę z  in-
terdyscyplinarnym zespołem specjalistów 
wsparcie wysoko wykwalifikowanych asyst 
pracujących na cztery ręce dużą i  ciągle 
wzrastającą bazę pacjentów.

Zapraszamy do kontaktu:
dagmara.sarul@tarabula.com
605 365 416

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi (ul. Wodociągowa 4) w  Opolu 
zaprasza do współpracy LEKARZY specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży oraz neurologii.

Zapraszamy również lekarzy chcących rozpocząć kształcenie w tych dziedzinach. 
Oferujemy możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt.
Szczegółowe informacje: Dział Kadr, tel. 77 541 42 43 

Wynajmę nowe gabinety lekarskie i stomatologiczne, 
tel. 660 109 319 (Świdnica).



WYDAWNICTWO FEERIA  

POLECA NA WIOSNĘ

nowość

nowość

PREMIERA 
24.03.2021

PREMIERA 
24.03.2021

Wreszcie 
możesz głęboko 
schować blender, 
mikser, młynek, 
szybkowar, 
patelnię  
czy garnek. 

Celem psycho-
lożki Monique 
de Kermadec 

jest danie 
nadinteligent-

nym ludziom 
nadziei (...).

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

 we Wrocławiu
ul. Krynicka 7-9

podejmie współpracę ze specjalistami:

Reumatologii
Pulmonologii

Neurologii

Kontakt pod nr telefonu: 601 614 226
E-mail: biuro@ortho-med.info
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