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Stop hejtowi wobec lekarzy! Razem z firmą Inter Polska S.A. 
ruszamy z  nową inicjatywą ukierunkowaną na niezwykle 
ważny dziś, negatywny aspekt związany z działalnością me-

dyczną: spróbujemy aktywnie powalczyć z publicznym zniesła-
wianiem i znieważaniem lekarzy. 

Pandemia COVID-19 znacznie nasiliła sytuacje tego typu. Sam 
doświadczyłem hejtu, a nawet działań o charakterze gróźb karalnych z powodu mo-
jej pracy. Zgłaszaliśmy przypadki ataków wobec lekarzy do prokuratury, jednak do-
tychczas bez większego rezultatu. Podobne problemy dotknęły już wiele z naszych 
Koleżanek i Kolegów. W czerwcu 2021 r. wystartowała ogólnopolska akcja „Wylecz 
Nienawiść”, której inicjatorką była Anna Wardęga, lekarka w trakcie specjalizacji z psy-
chiatrii i psychoterapeutka, która także padła ofiarą hejtu. Postanowiliśmy wykorzy-
stać nasze doświadczenia z prowadzonej i finansowanej przez firmę Inter Polska S.A. 
pomocy prawnej dla lekarzy wzywanych po raz pierwszy na przesłuchanie przez 
policję lub prokuraturę. Przypomnę, że od 1 kwietnia 2018 roku każdy członek Dol-
nośląskiej Izby Lekarskiej został objęty ochroną w ramach pilotażowej usługi „Asysta 
Adwokata”, otrzymując dostęp do wyspecjalizowanej kancelarii prawnej. W sytuacji 
wezwania do prokuratury, dzwoniąc na podany na naszej stronie internetowej nu-
mer telefonu, otrzymujecie możliwość skorzystania z usług prawnika, który będzie 
Wam towarzyszył podczas przesłuchiwania w prokuraturze i udzieli wszelkich porad 
związanych z samym przesłuchaniem oraz dalszym postępowaniem. 

Podobny schemat działania chcemy teraz wykorzystać do walki z  hejtem wo-
bec lekarzy. I tym razem macie do dyspozycji bezpośredni numer alarmowy, pod 
którym będziecie mogli uzyskać pomoc w przypadku działań wobec Was o charak-
terze znieważenia bądź zniesławienia. Trudno w tej chwili określić skalę problemu 
i rzeczywiste zapotrzebowanie na tego typu usługi, więc chcemy wspólnie przyj-
rzeć się temu zjawisku w formie pilotażu. Szczegóły w dalszej części tego numeru 
„Medium” i na naszej stronie internetowej.

Niestety IV fala pandemii COVID-19 rozkręca się. Odwołano wszelkie uroczysto-
ści związane z  obchodami 100-lecia naszego samorządu. Nawał pracy związanej 
ze zwiększoną liczbą zachorowań spowodował, że 2 grudnia – dzień, w którym sto 
lat wcześniej Ustawą o ustroju i zakresie działania izb lekarskich Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej powołał samorząd lekarski – przeszedł niemal niezauważony. W odpowiedzi 
na ten akt prawny Landtag pruski utworzył dla prowincji Dolnego i Górnego Śląska 
wspólną izbę lekarską z siedzibą w Breslau (Śląska Izba Lekarska). Praktykowało wte-
dy w Polsce aż… 5600 lekarzy, najwięcej w Warszawie – 1330, w innych wojewódz-
twach centralnych – 1290, w  województwach południowych – 1360, zachodnich 
– 863 i wschodnich – 707. Stopniowo liczba lekarzy wzrastała i przed drugą wojną 
światową wynosiła około 12 tysięcy. Dziś jest nas ponad 10 razy więcej, a medycy-
na oraz wykonywanie zawodu lekarza zmieniły się niemal nie do poznania. Nadal 
jednak ten niezwykle odpowiedzialny i obciążający psychicznie zawód wymaga od 
jego adeptów wyjątkowej wrażliwości, empatii oraz umiejętności regenerowania sił 
traconych podczas walki z chorobami naszych pacjentów. Pewnie dlatego zawsze 
wśród lekarzy było tak wielu poetów, pisarzy, malarzy czy muzyków, a ich pozazawo-
dowe pasje zaskakiwały nawet najbliższych. Uznaliśmy, że właśnie te pozamedyczne 
zainteresowania są wspólnym mianownikiem łączącym lekarskie pokolenia na prze-
strzeni mijającego stulecia i postanowiliśmy uczcić nasze święto prezentując pasje 
i talenty współczesnych dolnośląskich medyków. Książka „Samorząd z pasją” już jest 
w Izbie i zarazem jest pierwszą pozycją naszego nowego, własnego wydawnictwa. 
Jej fragmenty będziemy stopniowo publikować w „Medium”.

Jesteśmy po pierwszej turze wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 
Choć formalności jeszcze trwają, już możemy odtrąbić sukces! Zainteresowanie 
wyborami przekroczyło nasze wyobrażenia i druga tura wyborów nie będzie po-
trzebna, ale też trzeba oddać zasługi szefom delegatur: to dzięki ich ciężkiej pra-
cy udało się nam osiągnąć tak dobre wyniki. Kol. Dorota Radziszewska, Barbara 
Polek i kol. Ryszard Kępa zmobilizowali delegatury pozawrocławskie. Szczególne 
podziękowania należą się jednak wiceprezes Delegatury Wrocławskiej kol. Boże-
nie Kaniak, która wykonała tytaniczną wręcz pracę biorąc pod uwagę liczebność 
delegatury podlegającej jej nadzorowi. Podziękowania za ten sukces należą się też 
szefowi Komisji Młodych Lekarzy kol. Przemysławowi Januszowi, który udowodnił, 
że nowe pokolenie lekarzy także rozumie ideę samorządności. Nad całym proce-
sem wyborczym czuwała kol. Małgorzata Niemiec wraz z Komisją Wyborczą oraz 
pracownikami naszej Izby – ten zespół wykonał ogromną pracę, za którą w imieniu 
naszej samorządowej społeczności bardzo dziękuję.

Wielkimi krokami zbliża się czas magiczny: święta Bożego Narodzenia i  Nowy 
Rok. Zapomnijmy choć na chwilę o trudach codziennej pracy, te święta niosą wszak 
nadzieję, że wszystko, co się kończy, jest zazwyczaj początkiem czegoś nowego. 
Spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i do siego roku!
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CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►MEDYCZNY NOBEL ZA RECEPTORY 
TEMPERATURY I DOTYKU

Tegoroczna Nagroda Nobla w  dziedzinie fizjologii lub medycyny 
doceniła przełomowe odkrycia Davida Juliusa i Ardema Patapoutia-
na, dzięki którym wiemy, w jaki sposób ciepło, zimno i dotyk mogą 
inicjować sygnały w naszym układzie nerwowym. Przed odkryciami 
Juliusa i Patapoutiana nie było wiadomo, w jaki sposób temperatu-
ra i bodźce mechaniczne są przekształcane w impulsy elektryczne 
w układzie nerwowym. Odkryte przez noblistów kanały jonowe są 
kluczowe dla wielu procesów fizjologicznych i  stanów chorobo-
wych. Zrozumienie ich działania może doprowadzić do opracowy-
wania metod leczenia wielu schorzeń, w tym przewlekłego bólu.

David Julius urodził się w  1955 roku w  Nowym Jorku w  USA. 
Uzyskał stopień doktora nauk technicznych w 1984 roku na Uni-
wersytecie Kalifornijskim w  Berkeley i  odbył staż na Uniwersyte-
cie Columbia w Nowym Jorku. W 1989 roku został zatrudniony na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w  San Francisco, gdzie obecnie jest 
profesorem. Do Nagrody Nobla typowano go już w roku 2014.

Ardem Patapoutian urodził się w 1967 roku w Bejrucie w Liba-
nie. W młodości przeniósł się z  rozdartego wojną Bejrutu do Los 
Angeles w  USA i  uzyskał doktorat w  1996 roku (California Insti-
tute of Technology, Pasadena, USA). Odbył staż na Uniwersytecie 
Kalifornijskim w  San Francisco. Od 2000 roku pracuje w  Scripps 
Research w  La Jolla w  Kalifornii, gdzie obecnie jest profesorem. 
Od 2014 roku jest badaczem Instytutu Medycznego Howarda Hu-
ghesa. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 10 mln koron 
szwedzkich (980 tys. euro). ■

Źródło: www.nobelprize.org, 2021

►E-PAPIEROSY: TYSIĄCE SUBSTANCJI 
SZKODZĄCYCH ZDROWIU 

Aerozol pochodzący z  e-papierosów zawiera tysiące związków che-
micznych, wśród których znajdują się nieznane substancje mogące 
szkodzić naszemu zdrowiu w sposób trudny do jednoznacznego okre-
ślenia – donoszą badacze z Johns Hopkins University (USA) w czasopi-
śmie „Chemical Research in Toxicology”.

Profesor Carsten Prasse wraz z zespołem przeprowadził pierwszą szcze-
gółową analizę składu zawartości e-papierosów. Skorzystał w tym celu z wy-
jątkowo precyzyjnych metod stosowanych zwykle w  badaniach krwi czy 
żywności. Naukowcy przebadali cztery różne wkłady popularnych marek 
(Mi-Salt, Vuse, Juul i Blu) o zapachu tytoniu. – Obecne badania porównujące 
e-papierosy z papierosami tradycyjnymi wskazywały, że typowe dla tytoniu 
zanieczyszczenia występują w  e-papierosach w  znacznie mniejszych ilo-
ściach. Problem jednak polega na tym, że aerozol z e-papierosów zawiera 
inne, jeszcze niescharakteryzowane związki, które mogą szkodzić zdrowiu 
na nieznane jeszcze sposoby. Coraz więcej młodych ludzi używa e-papiero-
sów i muszą wiedzieć, na co się narażają – tłumaczy prof. Prasse. 

W  czasie badania wykryto tysiące substancji w  każdym wkładzie  
e-papierosa, a liczba wyizolowanych związków wzrosła jeszcze znacznie 
w aerozolu. Co istotne, naukowcom udało się także zidentyfikować wę-
glowodory powstające typowo w procesie spalania, chociaż producenci 

►FTALANY OBECNE W PLASTIKU  
MOGĄ SKRACAĆ ŻYCIE

Amerykańscy badacze oszacowali, że ftalany – syntetyczne związ-
ki chemiczne powszechnie używane m.in. w opakowaniach żyw-
ności, kosmetykach czy zabawkach – mogą przyczyniać się do 
91–107 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród Amerykanów 
w wieku 55–64 lat. Mają one związek głównie z chorobami ukła-
du krążenia – czytamy w  czasopiśmie „Environmental Pollution”. 
Zdaniem autorów badania przedwczesna śmierć około 100 tys. 
obywateli każdego roku może przynosić 40–47 mld dolarów strat 
amerykańskiej gospodarce.

Jak podaje Narodowy Instytut Nauk o Zdrowiu Środowiskowym 
(NIEHS) w  USA ftalany zakłócające m.in. funkcjonowanie układu 
hormonalnego korelują także z problemami rozwojowymi, repro-
dukcyjnymi, schorzeniami mózgu czy układu immunologicznego. 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/nerve-cells-g2428c1c2f/ColiN00B Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/plastic-waste-3962409/stux

– Nasze badanie uzupełnia bazę danych na temat wpływu plastiku na 
organizm człowieka – powiedział główny autor prof. Leonardo Trasan-
de z NYU Langone Medical Center.

Wcześniejsze doniesienia dotyczące wpływu ftalanów na zdrowie 
wykazały, że mogą one powodować m.in. zaburzenia płodności, w tym 
nieprawidłowy rozwój genitaliów u chłopców oraz mniejszą produkcję 
plemników i zmniejszone stężenie testosteronu u dorosłych mężczyzn. 
W jeszcze innych badaniach dopatrywano się związku ftalanów z oty-
łością, astmą i  chorobami nowotworowymi u  dzieci. – Dzieci często 
dotykają wielu przedmiotów, a później wkładają palce do ust. W ten 
sposób cząsteczki ftalanu pod postacią pyłu mogą dostawać się do 
organizmu dzieci. Tym samym ten związek chemiczny może stanowić 
większe ryzyko dla dzieci niż dorosłych – oświadczyły amerykańskie 
Centra Kontroli i Prewencji Chorób.

Na szczęście możliwe jest zmniejszenie wpływu ftalanów na nasze 
organizmy. – Po pierwsze, unikajmy plastiku tak często, jak się da. Ni-
gdy nie podgrzewajmy posiłków w mikrofali w plastikowych pojemni-
kach. To samo dotyczy mycia ich w zmywarkach. Wysoka temperatura 
może wpływać na wiązania chemiczne substancji zawartych w  pla-
stiku, powodując, że będą się one łatwiej wytrącać do znajdującej się 
w nich żywności – tłumaczył prof. Trasande. ■

Źródło: Environmental Pollution, 2021
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►WHO: HISTORYCZNY PRZEŁOM W WALCE 
Z EPIDEMIĄ MALARII 

To historyczny moment w medycynie i prawdziwy przełom w wal-
ce z  malarią: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała 
informację o  opracowaniu szczepionki przeciw tej chorobie dla 
dzieci. Próby jej wynalezienia trwają od ponad stu lat.

Malaria określana jest jedną z największych plag ludzkości. Cho-
robę wywołuje o wiele bardziej podstępny pasożyt od koronawi-
rusa występujący w  ponad 100 różnych rodzajach. Szczepionka 
RTS,S (Mosquirix) została stworzona przez firmę GlaxoSmithKline 
i jest ukierunkowana na najbardziej śmiercionośny i najpowszech-
niejszy pasożyt występujący w  Afryce: plasmodium falciparum. 
Badania przeprowadzone nad szczepionką w 2015 roku wykazały, 
że preparat może zapobiec około czterem na dziesięć przypadkom 
malarii, trzem na dziesięć ciężkim przypadkom i doprowadzić do 
spadku liczby dzieci wymagających transfuzji krwi o jedną trzecią. 
Co roku z powodu malarii umiera ok. 260 tysięcy niemowląt i dzie-
ci w Afryce Subsaharyjskiej.

Szczegółowa analiza podanych ponad 2,3 miliona dawek pre-
paratu wykazała, że szczepionka jest bezpieczna i prowadzi do re-
dukcji 30% ciężkich przypadków malarii u dzieci. Nie stwierdzono 
ponadto negatywnego wpływu nowej szczepionki na inne środki 
zapobiegające malarii. Szczepionka wymaga podania czterech 
dawek. Pierwsze trzy podaje się w odstępie miesięcznym w wieku 
pięciu, sześciu i siedmiu miesięcy, a ostatnia dawka przypominają-
ca jest potrzebna w wieku około 18 miesięcy.

Opracowanie szczepionki na malarię zajęło tak wiele czasu 
z uwagi na skomplikowany cykl życiowy pasożyta malarii zarówno 
u ludzi, jak i u komarów. Z tego samego powodu szczepionka jest 
skuteczna „tylko” w 40%. – To historyczny moment. Długo oczeki-
wana szczepionka na malarię dla dzieci jest przełomem w nauce, 
zdrowiu i  kontroli epidemii – podsumowuje szef WHO dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. ■

Źródło: www.nobelprize.org, 2021

►OSOBY STARSZE RZADKO BIORĄ UDZIAŁ 
W BADANIACH KLINICZNYCH

Nasza wiedza na temat skuteczności terapii onkologicznych pochodzi 
z  badań klinicznych, w  których uczestnicy wyrażają zgodę na przyj-
mowanie leków o nieudowodnionej skuteczności. Tymczasem proble-
mem staje się coraz rzadsze włączanie osób starszych do badań klinicz-
nych – donosi czasopismo „The New England Journal of Medicine”.

Autorzy artykułu na ten temat zauważyli, że tylko 24% chorych bio-
rących udział w badaniach klinicznych to osoby po 70. roku życia. I to 
w sytuacji, gdy do takich badań mogłoby się kwalifikować aż 42% pa-
cjentów onkologicznych. W efekcie brakuje danych na temat skutecz-
ności leków onkologicznych u osób starszych, które z powodu licznych 
chorób współistniejących i  wieku mogą m.in. inaczej metabolizować 
leki przeciwnowotworowe, a  przez to być bardziej narażone na ich 
działania niepożądane. 

Poszukując przyczyn takiej sytuacji badacze doszli do wniosku, że 
w dużej mierze wynika ona z kryteriów włączania narzucanych przez 
sponsora badania, które spełniają wyłącznie osoby bez obciążenia 
poważnymi chorobami przewlekłymi. Z  drugiej strony także lekarze 

Opracował Mariusz Kielar

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/e-cigarette-1301670/lindsayfox

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/child-1439468/Counselling

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/hand-3666974/sabinevanerp

elektronicznych papierosów zapewniają, że w ich urządzeniach do takie-
go spalania nie dochodzi. – Jednym ze sposobów reklamowania e-papie-
rosów jest podkreślanie, że działają one w temperaturach zbyt niskich dla 
spalania. To ma sprawiać, że są bezpieczniejsze od zwykłych produktów 
tytoniowych. Według naszego badania dokładne metody analityczne 
mogą pokazać, czy związane ze spalaniem procesy rzeczywiście mają 
miejsce – wyjaśnia główna autorka publikacji dr Mina Tehrani.

Z  prawie dwóch tysięcy wykrytych substancji większość pozostaje 
niezidentyfikowana. Z  tych, które udało się rozpoznać, sześć jest po-
tencjalnie szkodliwych dla zdrowia (dotyczy to trzech związków nigdy 
wcześniej niewykrytych w e-papierosach). Badaczy mocno zaskoczyła 
obecność kofeiny w dwóch produktach. – Może ona powodować do-
datkowe pobudzenie u użytkowników. Zastanawiamy się, czy produ-
cenci nie dodali kofeiny celowo – podkreśla dr Tehrani. Elektroniczne 
papierosy zawierały również trzy związki określone przez badaczy jako 
„chemikalia przemysłowe”, jeden pestycyd i dwa związki zapachowe, 
które potencjalnie mogą podrażniać drogi oddechowe. ■

Źródło: Chemical Research in Toxicology, 2021

onkolodzy rzadziej proponują udział w badaniach klinicznych oso-
bom po 65. roku życia. Tylko 58% chorych po 65. roku życia, kwali-
fikujących się do badań klinicznych, otrzymuje taką propozycję od 
swojego lekarza onkologa. Dla porównania: w grupie osób przed 
65. rokiem życia taką propozycję otrzymuje 76% osób, co prawdo-
podobnie wynika z  obaw onkologów przed stosowaniem leków 
nie w pełni przebadanych u osób starszych.

Autorzy artykułu wskazują na konieczność prowadzenia przed-
klinicznych analiz w zakresie farmakodynamiki leków u osób star-
szych, a także na prowadzenie badań klinicznych skierowanych do 
ludzi starszych. ■

Źródło: NEJM, 2021
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Wybory delegatów  
NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DIL 
NA OKRES IX KADENCJI

Przed nami wybory na IX kadencję

Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego! 
Pierwsza tura wyborów zakończyła się 30 listopada 2021 r. 

Na 128 rejonów wyborczych w 26 nie zgłoszono żadnego kan-
dydata na delegata. Zakończono wybory w 102 rejonach wy-
borczych. Wybrano 248 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

LICZBA  
DELEGATÓW

LEKARZE LEKARZE 
DENTYŚCI

Delegatura DIL 
w Legnicy 33 24 9

Delegatura DIL 
w Jeleniej Górze 21 16 5

Delegatura DIL 
w Wałbrzychu 42 33 9

Delegatura DIL 
we Wrocławiu 152 134 18

Razem: 248 207 41

lek. Małgorzata Niemiec,
przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej DIL

KALENDARZ WYBORCZY

do 30 listopada 2021 r.  
– głosowanie w rejonach wyborczych
•	 powołanie komisji skrutacyjnych przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej; 
•	 ustalenie przez okręgową komisję wyborczą: dnia, miejsca oraz okresu głosowania, obejmującego 

od 1 do 12 godzin, w danym rejonie wyborczym;
•	 przekazanie członkowi rejonu wyborczego informacji o terminie, miejscu i okresie głosowania 

i jednocześnie informacji o możliwości i trybie głosowania w drodze korespondencyjnej;
•	 przyjmowanie przez okręgową komisję wyborczą głosów oddawanych przez członków określo-

nego rejonu wyborczego w drodze korespondencyjnej;
•	 przeprowadzenie głosowania osobistego (do urny), w określonym uprzednio terminie i miej-

scu oraz ustalenie wyników głosowania w  danym rejonie przez komisję skrutacyjną powołaną 
przez przewodniczącego OKW.

do 15 grudnia 2021 r.  
– ogłoszenie wyników wyborów
•	 sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia wyborów przez 

komisję wyborczą; 
•	uchwała okręgowej komisji wyborczej w terminie do 14 dni od 

daty przeprowadzenia ostatniego głosowania w rejonie wybor-
czym, potwierdzająca wyniki głosowania i wyborów delegatów 
na okręgowy zjazd lekarzy;

•	opublikowanie wyników wyborów na stronie internetowej (na 
podstawie ww. uchwały okręgowej komisji wyborczej).

do 15 stycznia 2022 r. 
–rozpatrywanie protestów

•	w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywa-
nie protestów od wyników wyborów w rejonach:
- protest przeciwko ważności wyborów zgłoszony przez człon-

ka rejonu wyborczego – do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 
wyborów;

- okręgowa komisja wyborcza przekazuje protest okręgowemu są-
dowi lekarskiemu do 7 dni od dnia otrzymania protestu;

- okręgowy sąd lekarski rozpatruje protest i wydaje postano-
wienie w przedmiocie ważności/nieważności wyborów do 14 
dni od dnia otrzymania protestu;

•	Obwieszczenie o wynikach wyborów publikowane w BIP izby 
lekarskiej oraz w biuletynie (miesięczniku).

do 15 stycznia 2022 r.  
– kolejne tury wyborów
•	w przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd le-

karzy mniejszej niż połowa liczby mandatów ustalonych uchwałą 
okręgowej rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza organizu-
je i przeprowadza kolejne wybory na wakujące mandaty w rejo-
nach wyborczych, w których nie wybrano delegatów lub w któ-
rych nie wszystkie mandaty zostały obsadzone albo na skutek 
postanowienia sądu o nieważności wyborów;

•	w  przypadku liczby wybranych delegatów na okręgowy zjazd le-
karzy większej niż połowa liczby mandatów, w rejonie wyborczym 
w którym nie dokonano wyboru okręgowa komisja wyborcza  prze-
prowadza ponowne wybory na pisemny wniosek co najmniej 20% 
ogólnej liczby członków rejonu wyborczego, złożony w  terminie 
umożliwiającym przeprowadzenie wyborów przed zjazdem zgod-
nie z przepisami uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłosze-
nia co najmniej jednego kandydata;

•	 lista kandydatów jest ponownie ustalana i może uwzględniać no-
wych kandydatów;

•	przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych przebiega 
analogicznie jak w pierwszej turze wyborów;

•	 kolejne tury wyborów przeprowadza okręgowa komisja wybor-
cza co najmniej do czasu obsadzenia połowy liczby mandatów 
delegatów na okręgowy zjazd lekarzy;

•	w przypadku zgłoszenia protestu – przyjmowanie i rozpatrywa-
nie protestów od wyników wyborów w rejonach;

•	obwieszczenie o wynikach II tury wyborów (i ew. kolejnych) pu-
blikowane w BIP izby lekarskiej oraz w biuletynie.

do 31 marca 2022 r. – zwołanie 
sprawozdawczo-wyborczego 
okręgowego zjazdu lekarzy
•	 zwołanie przez okręgową radę lekarską sprawozdawczo-wybor-

czych okręgowych zjazdów lekarzy (nie wcześniej niż 30 dni od 
dnia ogłoszenia obwieszczenia o wynikach wyborów przeprowa-
dzonych w ostatniej turze wyborów);

•	obwieszczenie o  wynikach wyborów delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy.

Od 15 maja do 31 maja 2022 r.  – zwołanie KZL 

Kalendarz wyborów Delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji stanowiący załącznik 
do uchwały Krajowej Komisji Wyborczej  z dnia 26 września 2020 r. dostępny na stronie internetowej DIL w zakładce Wybory.
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Uchwała nr 140/2021
Okręgowej Komisji Wyborczej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

z dnia 8 grudnia 2021 roku
w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów 

w rejonach wyborczych delegatów na Zjazd Delegatów DIL IX kadencji 

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do orga-
nów izb lekarskich na stanowiska w organach i trybu odwoływania 
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczej, stanowiącym załącznik nr 
12 do uchwały X Krajowego Zjazdu Lekarskiego z dnia 29 stycznia 
2010 roku (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszcze-
nia Prezesa NRL nr 7/16/VII z dnia 14 lipca 2016 roku ze zmianami), 
uchwala się co następuje:

§ 1
1. Okręgowa Komisja Wyborcza DIL we Wrocławiu potwierdza wy-

niki głosowania i wyborów w rejonach wyborczych delegatów na 
Zjazd Delegatów DIL IX kadencji.

2. W wyniku wyborów wybrano 248 delegatów.
3. Lista delegatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca: Małgorzata Niemiec
Wiceprzewodniczący: Józef Lula
Sekretarz: Dorota Radziszewska
Członkowie:
Jacek Chodorski
Iwona Dattner-Hapon
Patrycja Drozdek
Przemysław Janusz
Ryszard Kępa
Jacek Kolanko
Barbara Polek
Katarzyna Prościak
Andrzej Wojnar

Obwieszczenie nr 7/2021
przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

z dnia 8 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów delegatów 

na Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej, stanowiącym załącznik  nr 12 do uchwały X Kra-
jowego Zjazdu Lekarskiego z dnia 29 stycznia 2010 roku  (tekst jednolity uchwały stanowi załącznik do obwieszczenia prezesa NRL nr 7/16/VII  
z dnia 14 lipca 2016 roku ze zmianami) oraz uchwały 140/2021 Okręgowej  Komisji Wyborczej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia 
wyników głosowania i wyborów w rejonach wyborczych delegatów na Zjazd Delegatów DIL IX kadencji obwieszcza się, co następuje:

§ 1
W wyniku przeprowadzonych wyborów oraz po sprawdzeniu dokumentacji wyborczej przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Dolno-
śląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu obwieszcza, że delegatami na okręgowy Zjazd Lekarzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu za okres 
IX kadencji 2022–2026 zostali:

1 Ankudowicz Monika lek.
2 Antczak Paweł lek.
3 Babiszewska Barbara lek.
4 Badeński Piotr lek.
5 Badora Grzegorz lek. dent.
6 Bal Jarosław lek.
7 Baliński Sławomir lek. dent.
8 Banaś Joanna lek.
9 Bednorz Włodzimierz lek.
10 Berdzik Krystyna lek. dent.
11 Bielawski Tadeusz lek. dent.
12 Bielecka Elżbieta lek.
13 Błasińska Małgorzata lek.
14 Błaszczyk Aleksander lek.
15 Bogacz Brygida lek. dent.
16 Bogusiak Maciej lek.
17 Bokun Mateusz lek.
18 Borowska Edyta lek.
19 Brade Zofia lek. dent.
20 Browarska Agnieszka lek.
21 Bruziewicz-Mikłaszewska 

Barbara
lek. dent.

22 Bujko Teresa lek. dent.
23 Buluk Łukasz lek.
24 Bury Marta lek.
25 Chodorski Jacek lek.
26 Chorębała Arkadiusz lek.
27 Chrzuszcz Robert lek.

28 Chylewska-Kondratowicz  
Aldona

lek.

29 Ciechańska Joanna lek.
30 Cieślik Artur lek.
31 Cybulski Krzysztof lek.
32 Czajkowska Anna lek.
33 Czajkowski Maciej lek.
34 Czarnecka Katarzyna lek.
35 Daroszewska Martyna lek.
36 Dattner-Hapon Iwona lek.
37 Dąbek Grażyna lek.
38 Dąbrowski Dariusz lek.
39 Dębowska-Mączka Regina lek. dent.
40 Drogosz-Rynowiecki 

Dominik
lek.

41 Drozdek Patrycja lek.
42 Dudziak Kamila lek.
43 Duży Violetta lek. dent.
44 Dymczyk Anna lek.
45 Dyrcz-Giers Barbara lek. dent.
46 Dziewiątkowska Alicja lek. dent.
47 Dziubiak Stanisław lek.
48 Dżygóra Rafał lek.
49 Fenc Ryszard lek.
50 Ficer Jacek lek. dent.
51 Figiel Ewa lek.
52 Fitrzyk Małgorzata lek. dent.
53 Gabryś-Lewsza Anita lek.
54 Gąsiorowska Jolanta lek.

55 Giers-Kryczenkow Magda lek. dent.
56 Głód Mateusz lek.
57 Gniatkowska-Gładysz 

Krystyna
lek.

58 Gołacka-Żurek Alicja lek. dent.
59 Grabek Paweł lek.
60 Grygorcewicz Małgorzata lek.
61 Grzebieluch Jacek lek.
62 Grześkowiak Przemysław lek.
63 Gumińska Celina lek.
64 Hałatek-Dworowska Irena lek. dent.
65 Hames Paulina lek.
66 Idczak Wojciech lek.
67 Jadach Ryszard lek.
68 Janeczko Andrzej lek.
69 Janicki Michał lek.
70 Janusz Przemysław lek.
71 Janusz Tomasz lek.
72 Jeleń Michał lek.
73 Jędrzejczak Piotr lek.
74 Jędrzejewska-Jurga  

Katarzyna
lek.

75 Jonak Olimpia lek.
76 Jungiewicz-Janusz 

Katarzyna
lek.

77 Kacalak Jacek lek.
78 Kanaffa-Kilijańska Urszula lek. dent.
79 Kaniak Bożena lek.
80 Kanskowa Walentyna lek. »
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81 Karlikowska-Skwarnik  
Monika

lek.

82 Kaszuba Rafał lek.
83 Kawka Arkadiusz lek.
84 Kępa Ryszard lek.
85 Kiełbowicz Maria lek. dent.
86 Kierzek Andrzej lek.
87 Klakocar Jacek lek.
88 Knast Piotr lek.
89 Kocot Mirosława lek. dent.
90 Koczela Krzysztof lek.
91 Kolanko Jacek lek.
92 Kolka Tomasz lek.
93 Kołtun Marcin lek.
94 Kopczyńska-Podsiadło 

Katarzyna
lek.

95 Kosobudzka Joanna lek.
96 Kotecki Leszek lek.
97 Kowalska Irena lek.
98 Kowaluk Andrzej lek.
99 Koźbiał Marian lek.
100 Krajewski Jacek lek.
101 Krause Krzysztof lek.
102 Krawiecka-Jaworska Ewa lek.
103 Krysińska Elżbieta lek. dent.
104 Kucfir Cezary lek.
105 Kumaszka Magdalena lek.
106 Lasek-Gruszewska 

Mirosława
lek.

107 Laska Piotr lek. dent.
108 Lesner Karolina lek.
109 Lewicki Marcin lek.
110 Lipiński Piotr lek.
111 Lubczyński Marcin lek. dent.
112 Lula Józef lek.
113 Łuszczki Justyna lek.
114 Machaj Zbigniew lek.
115 Maj-Minczakowska Dorota lek. dent.
116 Majda Filip lek.
117 Majer-Łobodzińska 

Agnieszka
lek.

118 Maksymowicz Jerzy lek.
119 Maliszak Agnieszka lek.
120 Malkiewicz Jerzy lek.
121 Małek-Siedlecka Ewa lek.
122 Marczyk-Felba Alicja lek. dent.
123 Markiewicz Zbigniew lek.
124 Masłowska-Szczęsny  

Lucyna
lek.

125 Matera Grażyna lek.
126 Maziak Tomasz lek. dent.
127 Mazur Grzegorz lek.
128 Mazur Michał lek.
129 Michalak Krystyna lek.
130 Michalak Teresa lek.
131 Michalec Paweł lek.
132 Michalski Marek lek. dent.
133 Mikłaszewicz Beata lek.
134 Molendowska Marianna lek.
135 Mucha Elżbieta lek. dent.
136 Murawska Ewelina lek.

137 Muszka Wiktor lek.
138 Najjar Nidal lek.
139 Nakraszewicz Małgorzata lek. dent.
140 Nawrocka Halina lek.
141 Nesterowicz Bartosz lek.
142 Niemiec Małgorzata lek.
143 Nienartowicz Jan lek. dent.
144 Nojek Ewa lek.
145 Nowak Daria lek.
146 Nowak Jacek lek.
147 Nykiel-Sobera Oktawia lek.
148 Olejnik Zbigniew lek.
149 Olesińska-Olender 

Małgorzata
lek.

150 Orłowska Alicja lek. dent.
151 Orzechowska Magdalena lek.
152 Orzechowski Paweł lek.
153 Owczarek Agnieszka lek.
154 Pacułt Grzegorz lek.
155 Pałka Leszek lek.
156 Paśko Krzysztof lek.
157 Patkowski Janusz lek.
158 Pawlak Wojciech lek.
159 Pawłowska Dagmara lek.
160 Perdek Radomir lek.
161 Pfeil-Ozór Halina lek.
162 Piątkowska-Wądołkowska  

Dorota
lek.

163 Piotrowska-Gede 
Zdzisława

lek.

164 Podwórna Dorota lek.
165 Polański Piotr lek.
166 Polek Barbara lek. dent.
167 Poprawska Dorota lek. dent.
168 Poradowska-Jeszke Wanda lek.
169 Powierza Danuta lek.
170 Prościak-Jureczka 

Katarzyna
lek.

171 Przemyk Iga lek.
172 Pyrek Przemysław lek.
173 Pytrus Tomasz lek.
174 Pytrus-Sędłak Barbara lek.
175 Raczkowska Iwona lek.
176 Radomska-

Hnatyszyn Kamila
lek.

177 Radziszewska Dorota lek.
178 Raiter Artur lek.
179 Rawski Marek lek.
180 Robuchon Agnieszka lek.
181 Romańska Maria lek.
182 Rozmiarek-Sawicka Renata lek.
183 Sebzda Tadeusz lek.
184 Seifert Robert lek.
185 Siedlecki Piotr lek.
186 Simon-Błażewicz 

Magdalena
lek.

187 Skalec Tomasz lek.
188 Skoczylas Marek lek.
189 Słobodzian Jerzy lek.
190 Słowińska-Karska 

Katarzyna
lek.

191 Smereka Jacek lek.
192 Smorąg Zbigniew lek.
193 Sneka-Knuter Marta lek.
194 Sokalla Dorota lek.
195 Solarz Katarzyna lek.
196 Spodzieja Jan lek.
197 Staniszewski Tomasz lek.
198 Startek Bartosz lek. dent.
199 Stecka Beata lek.
200 Stefaniak Aleksandra lek.
201 Stehlik Marek lek. dent.
202 Stelmach Alicja lek.
203 Stępień Marcin lek.
204 Sulka Wojciech lek.
205 Szczerska Kinga lek.
206 Szewczyk-Borkowska Anna lek.
207 Szewczyk-Dąbrowska Alina lek.
208 Szmigiel Maria lek.
209 Szwed Julita lek. dent.
210 Ślisz Robert lek.
211 Świątek Jolanta lek.
212 Świder Karolina lek.
213 Świerżewska-Olech Iwona lek.
214 Świętkowska Iwona lek. dent.
215 Tlałka Joanna lek.
216 Tokarska Maria lek. dent.
217 Tomalska-Bywalec 

Katarzyna
lek.

218 Tomeczko Joanna lek.
219 Tradecki Marek lek.
220 Trnka Jakub lek.
221 Tubek Stanisław lek.
222 Turek-Jakubowska 

Aleksandra
lek.

223 Wąsik Martyna lek.
224 Wąsowski Wojciech lek. dent.
225 Wesołowski Bartłomiej lek.
226 Wielgos Katarzyna lek.
227 Wilczyński Wojciech lek.
228 Winkel Izabela lek.
229 Winkel Zbigniew lek.
230 Witkowski Marek lek.
231 Wojnar Andrzej lek.
232 Wojtasiak Piotr lek.
233 Wołowiec Dariusz lek.
234 Worotniak Dorota lek.
235 Wrotkowska-Gadowicz  

Joanna
lek. dent.

236 Wróbel Janusz lek.
237 Wróblewski Paweł lek.
238 Zalewska-Nowak Grażyna lek.
239 Zawadzka Katarzyna lek.
240 Zawiślak Franciszek lek.
241 Zbieg Stefan lek.
242 Zębik Marek lek.
243 Zielecka-Dębska Dominika lek.
244 Zielińska Anna lek.
245 Zielonka Dominika lek.
246 Ziółkowska Olga lek.
247 Żak Maciej lek. dent.
248 Żuk Wojciech lek.
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Artykuł sponsorowany
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DEFICYT KADR MEDYCZNYCH – POWSZECHNA DOLEGLIWOŚĆ

Rozmawia Maciej Sas

Naszym najpoważniejszym problemem 
jest dojmujący brak lekarzy
Jak w sposób optymalny wykorzystać potencjał dolnośląskiej ochrony zdrowia? 
W jaki sposób zaradzić coraz bardziej bolesnemu brakowi kadry lekarskiej? Które 
dziedziny medycyny powinny się we wrocławskim ośrodku akademickim rozwijać 
najszybciej? O tym mówią prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersyte-
tu Medycznego we Wrocławiu i Jakub Berezowski, dyrektor generalny Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu w rozmowie z Maciejem Sasem.

Maciej Sas: Sieć kardiologiczna, czyli koncepcja, o której Państwo niedawno rozmawiali we 
Wrocławiu, ma być antidotum na bolączki związane przede wszystkim z kardiologią w czasie 
pandemii. Skąd taka potrzeba?
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski: Sprawa wygląda nieco inaczej. O takiej sieci mającej dzia-
łać na Dolnym Śląsku mówiliśmy jeszcze zanim zaczął się covid. Wspominaliśmy wtedy także o ko-
nieczności wdrożenia programów koordynowanego leczenia najbardziej istotnych schorzeń ukła-
du sercowo-naczyniowego: choroby niedokrwiennej serca, zawału, niewydolności serca, zaburzeń 
rytmu. Przygotowywane były programy z tym związane. Prawie 3 lata temu, gdy przyszliśmy do 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, założyliśmy, że zarówno uczelnia, jak i USK 
w obszarze kardiologii, ale również w kilku innych, mogą być miejscem liderującym w skali Dolne-
go Śląska, przede wszystkim w aspekcie koordynowania takich działań. Mnie i moim współpracow-
nikom od początku chodziło o to, by jak najszerzej współpracować z innymi ośrodkami w regionie.

M.S.: Tak więc nie o dyktaturę tutaj chodzi...
P.P.: Zdecydowanie chodzi o współpracę. Na Dolnym Śląsku mamy szczęście działać w gronie 
dobrze ze sobą współpracujących jednostek. Kluczowe jest dla nas wszystkich zapewnienie jak 
najlepszej opieki pacjentom kardiologicznym. Nie w każdym szpitalu taki człowiek znajdzie od-
powiednią ekspertyzę, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami z innych 
jednostek uważam za nasze zobowiązanie społeczne. Taką właśnie rolę pełnić muszą i Uniwer-
sytet Medyczny we Wrocławiu, i Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ale także inne ośrodki kardiolo-
giczne. Po co chory ma jechać ze Zgorzelca z wynikami badań, skoro jego lekarz może to z nami 
skonsultować? Realizujemy już takie działania. To funkcjonuje w małej skali i przynosi konkretne 
efekty, ale potrzebujemy wsparcia systemowego. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną 
rzecz. Wielokrotnie padało w czasie spotkania, na które zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich 
ośrodków kardiologicznych regionu, zdanie o wdzięczności za szansę zaoferowania pacjentom 
z Dolnego Śląska możliwości dotychczas niemal niedostępnej – przeszczepu serca. Działanie na-
szej jednostki w ramach USK takie możliwości stworzyło. Podobnie jak mechanicznego wspo-
magania krążenia za pomocą wszczepialnych urządzeń. A z drugiej strony mamy świadomość, 
że bez wsparcia pozostałych szpitali nie rozwiniemy przeszczepów na skalę, na jaką jesteśmy 
gotowi. To system naczyń połączonych.

M.S.: Mówi Pan o optymalnym wykorzystaniu tego, czym dysponujemy i o nieutrudnianiu 
sobie życia?
P.P.: Tak, bo od razu narzuca się myśl, żeby tak duże i dobrze rozwinięte województwo, jakim jest 
dolnośląskie, mające prawie 3,5 miliona mieszkańców, z  tak wielkimi możliwościami, połączyć 
siecią teleinformatyczną, umożliwiającą łatwy kontakt. Co do tego nie ma najmniejszej wątpli-
wości. Chodzi tylko o środki. Nasz pomysł obejmuje dwa obszary. Pierwszy to możliwość kontak-
tu ośrodków kardiologicznych w ramach codziennych konsultacji (co nazywamy HeartTeam lub 
bardziej po polsku konsultacją w ramach kardiogrupy). Mówiąc krótko, ośrodki z różnych miast 
łączą się za pomocą takiej sieci, przedstawiamy problem kliniczny, wspólnie oglądamy wyniki ba-
dań np. koronarografii, echokardiografii, tomografii i podejmujemy decyzje, gdzie i kiedy pacjent 
będzie miał wykonany zabieg. Drugim obszarem jest nasz kontakt z lekarzem rodzinnym. To klu-
czowy element, bo nigdzie na świecie nie ma takiej możliwości, by chory natychmiast dostał się 
do kardiologa (zresztą nie ma takiej potrzeby). Proponowaliśmy włączenie do tej akcji wybranych 
placówek lekarzy rodzinnych w obszarze kardiologii po to, by raz dziennie mieć slot dwóch go-
dzin na przykład, kiedy lekarze rodzinni mogliby za pomocą sieci skontaktować się z nami, wysłać 
nam EKG, wyniki innych badań, skonsultować pacjenta bez konieczności umawiania wizyty kar-
diologicznej, na którą chory człowiek czeka miesiącami. To jest konsultacja lekarz – lekarz, bo coś 
takiego może pomóc nawet w 90% przypadków! Dzwoni więc lekarz rodzinny, mówi, że dzisiaj 
ma chorego z trudnym nadciśnieniem i pyta, co powinien zrobić z tym przypadkiem. I od razu 
uzyskuje od nas wskazówki, co robić dalej.

M.S.: Dzięki temu w wielu przypadkach pacjent może zostać zaopatrzony bez zbędne-
go wysiłku?
P.P.: Wróciliśmy do tego w przerwach między kolejnymi falami pandemii, bo właśnie ona pokazała 
nam, jak bardzo to działanie jest potrzebne, nie tylko kardiologii. Niedawno z panem dyrektorem 
Berezowskim byliśmy w Ministerstwie Zdrowia. Usłyszeliśmy: „Tak, róbmy to”. Ale pojawiła się nowa 
przestrzeń potencjalnych pułapek – kto bowiem weźmie odpowiedzialność za taką telekonsulta-

Innym ważnym problemem jest brak 
lekarzy i to nie tylko w kardiologii – cały 
czas o tym mówimy. Jest ich coraz mniej! 
O  ile kiedyś mieliśmy 2–3 chętnych na 
jedno miejsce rezydenckie, to teraz 
mamy 40 rezydentów i 3 miejsca ciągle 
jeszcze wolne. Jak z  tego wynika, nie 
ma młodych lekarzy i to rodzi poważne 
konsekwencje. Proszę zobaczyć na inne 
specjalizacje – dramatycznie brakuje 
kandydatów na internistów, nawet za-
interesowanych ginekologią, która jesz-
cze niedawno cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Teraz chętnych jest 
coraz mniej. Po prostu musimy kształcić 
znacznie więcej lekarzy, którzy po stu-
diach zostaną w Polsce, będą się w Pol-
sce specjalizować i pracować.
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▶ PROF. PIOTR PONIKOWSKI

▶ JAKUB BEREZOWSKI

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego  
we Wrocławiu
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cję? Mówię o odpowiedzialności prawnej w sytuacji, gdy stanie się coś 
złego. Takich rozwiązań nie ma, więc trzeba je stworzyć. Podobnie jak 
ustalić formę finansowania tych świadczeń.

M.S.: Co w takim razie hamuje realizację Waszego zamysłu?
P.P.: Musimy rozwiązać kwestie systemowe, prawne, ale równie istotne 
są finanse, bo rozwiązanie, o  którym myślimy, wymaga zaopatrzenia 
wszystkich w  odpowiedni sprzęt i  inwestycję w  odpowiednio szybki 
sposób przekazywania danych, jakie muszą być dodatkowo prawidło-
wo zabezpieczone. Mam nadzieję, że wprowadzany w  Polsce projekt 
DigitalHealth pozwoli zrealizować nasze plany. Innym ważnym proble-
mem jest brak lekarzy i to nie tylko w kardiologii – cały czas o tym mó-
wimy. Jest ich coraz mniej! O ile kiedyś mieliśmy 2–3 chętnych na jedno 
miejsce rezydenckie, to teraz mamy 40 rezydentów i 3 miejsca ciągle 
jeszcze wolne. Jak z tego wynika, nie ma młodych lekarzy i to rodzi po-
ważne konsekwencje. Proszę zobaczyć na inne specjalizacje – drama-
tycznie brakuje kandydatów na internistów, nawet zainteresowanych 
ginekologią, która jeszcze niedawno cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem. Teraz chętnych jest coraz mniej. Po prostu musimy kształcić 
znacznie więcej lekarzy, którzy po studiach zostaną w Polsce, będą się 
w Polsce specjalizować i pracować.

Jakub Berezowski, dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu: Kłopot tkwi też w tym, że młodzi wybierają inne szpitale. 
Rodzi się bowiem wewnętrzna konkurencja pomiędzy takim szpitalem 
klinicznym jak nasz, a tymi powiatowymi, w których łatwiej i lepiej się 
pracuje pod względem mniejszego skomplikowania przypadków i wyż-
szych zarobków. To rzecz, o której trzeba mówić coraz głośniej. Szpita-
le kliniczne skupiają najwyższej klasy specjalistów, ale ci lekarze poza 
pracą kliniczną są także obciążeni realizacją badań naukowych – dzięki 
nim możemy wdrażać nowe terapie oraz dydaktyką – na nich spoczywa 
obowiązek kształcenia wciąż deficytowych kadr medycznych. Powinni 
zarabiać znacząco więcej, a nie znacząco mniej. Przestajemy być konku-
rencyjni. To bardzo niebezpieczna tendencja.

M.S.: I oczywiście zastanawiają się Państwo, jak sobie z tym poradzić?
J.B.: Od 20 lat podejmuje się próbę zmniejszenia liczby szpitali. Jest to 
proces trudny i  bardzo często niemożliwy do realizacji ze względów 
społecznych i  politycznych. Same zapowiedzi obniżają poczucie bez-
pieczeństwa zdrowotnego. Powinno się raczej zapowiedzieć zmiany 
w  zakresie zapewnienia dostępności do świadczeń i  doprowadzić do 
specjalizacji danych ośrodków, co wyeliminuje konkurencję o  kadry 
medyczne pomiędzy ośrodkami, która jest zabójcza dla systemu.

M.S.: Gdyby więc „zoptymalizować” ich liczbę, jak Pan mówi, wy-
starczyłoby do obsługi wszystkich?
J.B.: Konieczna jest koordynacja i  konsolidacja dającą podstawę do 
optymalizacji zakresu świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim za-
sobów kadrowych, których nie da się gwałtownie zwiększyć – w przeci-
wieństwie do innych zasobów, jak finansowe i sprzętowe.

M.S.: Czyli sugeruje Pan wykorzystywanie jedynie tego, co na da-
nym etapie leczenia jest realnie potrzebne?
J.B.: Tak, bo taka jest rola Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który 
zapewnia przede wszystkim wysokospecjalistyczne usługi i w jakiś spo-
sób to koordynuje.
P.P.: Dzień hospitalizacji w szpitalu uniwersyteckim to jest tysiąc złotych – 
za sam hotel (abstrahuję od tego, czy to dużo, czy mało). To są gigantyczne, 
zupełnie niepotrzebne koszty, dlatego że w większości przypadków ten 
pobyt powinien być skrócony do minimum. Dlatego zorganizowaliśmy 
u nas kardiologię jednego dnia. To zupełnie coś innego niż pomoc ambu-
latoryjna. Organizując to, nie otworzyliśmy nowej przychodni. Zamysł jest 
taki, by to były kolejne łóżka i jednodniowa opieka szpitalna. Tu większość 
badań i zabiegów jest zrobionych w ciągu tego dnia. Ten kierunek rozsze-
rzamy na kolejne jednostki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

M.S.: Efekt taki sam, a koszty znacznie niższe?
P.P.: Oczywiście! Kolejny problem to chorzy, którzy wymagają hospi-
talizacji, ale po szybkim postawieniu diagnozy, rozpoczęciu leczenia, 
muszą kilka czy kilkanaście dni spędzić w szpitalu. Ale poziom atencji 
i zaangażowania personelu może już być dużo mniejsze, bo wszystko, 
co niezbędne do leczenia, zostało już zrobione.
J.B.: Chodzi o taką reorganizację, która sprawiłaby, że część szpitali peł-
niłaby rolę ośrodków opieki długoterminowej, a część – niższego pozio-
mu referencyjnego.

M.S.: Wszystko dopasowane do konkretnych potrzeb?
JB: Dokładnie tak! Łóżek i personelu powinno być coraz więcej i jedno-
stek coraz więcej, bo taka jest skala społeczna. Natomiast powinno to 
być zupełnie inaczej skoordynowane.

M.S.: Pan profesor wielokrotnie zaznaczał, że problemem jest też 
to, że ludzie w czasie epidemii boją się pójść do lekarza. Nadal tak 
się dzieje?
P.P.: Teraz jest już lepiej niż było, ale wszystkie dane wskazują, że realizo-
wano w tym czasie o 30–50% wszystkich procedur medycznych mniej 
niż normalnie. I tak jest na całym świecie. Dotyczy to wszystkich dzie-
dzin medycyny – nie tylko kardiologii.

M.S.: Bardzo dużo mówi się ostatnio o rozmaitych zmianach, jeże-
li chodzi o Uniwersytecki Szpital Kliniczny i cały Uniwersytet Me-
dyczny. Między innymi w kampusie na Borowskiej ma być podobno 
budowana nowoczesna klinika hematologii dla dorosłych – obok 
Przylądka Nadziei?
J.B.: Lada dzień otwieramy prawdziwy projekt inwestycyjny pod tytu-
łem „Klinika hematoonkologii”. Tak naprawdę chodzi o efekt synergii po-
między kliniką dla dzieci i dla dorosłych. To jest już projekt rozpoczęty 
– oczywiście w fazie początkowej.
P.P.: Mamy program funkcjonalno-użytkowy. Potrzebujemy rządowego 
wsparcia, żeby klinikę i zespół profesora Tomasza Wróbla przenieść na 
Borowską. To nie tylko hematologia i hematoonkologia, bo to są przede 
wszystkim nowoczesne formy leczenia: transplantacje szpiku i wykorzy-
stanie w tej chwili wspaniale rozwijającej się dziedziny, jaką jest CAR-T. 
To wszystko jest przyszłością hematoonkologii. Ale ta przyszłość oczy-
wiście będzie szersza. Cieszę się, że nasi lekarze naukowo rozwijają tę 
terapie – w zakresie CAR-T realizowane są poważne projekty naukowe.
M.S.: Zwłaszcza, że mówimy o dziedzinie, w której można powiedzieć, 
że wrocławski ośrodek jest wiodący – wykonał 180 przeszczepów 
w roku 2020. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce.
P.P.: Żeby profesor Wróbel mógł robić więcej (a może, bo ma świetny 
zespół i odpowiednie doświadczenie), żeby mógł uczestniczyć w pro-
jektach międzynarodowych, to musi się przeprowadzić. Nie może być 
tam, gdzie działa obecnie, bo to już urąga wszystkim zasadom. Jeste-
śmy zdeterminowani.

M.S.: To optymistyczne wieści. Ale też kilka razy słyszałem takie 
głosy: „Na naszej uczelni liczy się już tylko kardiologia...”.
P.P.: Od dawna tłumaczymy, że nie jesteśmy w stanie w tym samym 
czasie zainwestować we wszystko. Musimy wybrać dziedziny, które 
z jednej strony są priorytetami opieki zdrowotnej w Polsce i w Europie, 
ale z drugiej strony trzeba przy tym uważnie patrzeć na to, jaki mamy 
potencjał. Co do tego, że w obszarze hematoonkologii, transplantacji 
komórkowych mamy Przylądek Nadziei i  zespół pana prof. Tomasza 
Wróbla, nie ma wątpliwości. 

Ale to nie wszystko. Dolny Śląsk zasługuje wreszcie na Instytut Pedia-
trii z prawdziwego zdarzenia. Dzieci w naszym regionie nie mogą liczyć 
na kompleksową opiekę w  jednym miejscu. Chcemy to zmienić, stąd 
bardzo zaawansowane prace nad nową jednostką. To kluczowe też dla 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – musimy kształcić pedia-
trów, bo średnia wieku w tym zawodzie to 60 lat! Pediatria jest ważnym 
przedmiotem, dzięki takiemu ośrodkowi jeszcze lepiej przygotowywać 
będziemy lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów do pracy z dziećmi.

Nie zapominamy, że mamy doskonale funkcjonujący program trans-
plantacyjny. Jesteśmy ośrodkiem, który wykonuje jedną z największych 
w  Polsce liczbę przeszczepów nerek rodzinnych. Poważnie myślimy 
o rozwoju robotyki. Przyglądamy się temu, co dzieje się w Polsce i na 
świecie w zakresie sztucznej inteligencji.

Nie jesteśmy dziś w stanie zainwestować we wszystko. Reagujemy 
na priorytety ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia – tu możemy 
liczyć na finansowanie naszych planów. Uniwersytet Medyczny we 
Wrocławiu przez ostatnią dekadę właściwie nie otrzymał poważnego 
rządowego wsparcia w infrastrukturę szpitalną. Nie nadgonimy tego 
w  kilka miesięcy. Potrzebujemy realnego planu, ale musimy też być 
przygotowani do realizacji inwestycji, dlatego tak gruntowanie zmie-
niamy system zarządzania uczelnią i  wdrażamy zarządzanie proce-
sowe. Ja i moi współpracownicy czujemy na sobie ciężar oczekiwań, 
określiliśmy priorytety i dołożymy wszelkich starań, by krok po kroku 
rozwijać naszą uczelnię i nasz szpital. ■
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CO Z TYM STAŻEM PODYPLOMOWYM?
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Tekst Mariusz Kielar

▶ MARIUSZ KIELAR 
Pracownik naukowy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Collegium Medicum 
(Zakład Promocji Zdrowia i  e-Zdrowia 
IZP UJ CM), pasjonat nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w opiece zdrowotnej, dzienni-
karz medyczny, muzyk

STAŻ LEKARSKI: 

(De)terminacja  
w słusznej sprawie? 
Profesjonalizacja adeptów medycyny od wieków była domeną bardziej do-
świadczonych lekarzy uczących trudnej sztuki leczenia. Na przestrzeni dziejów 
taki właśnie model kształtował początki samodzielności lekarskiej ugruntowa-
nej zdobywanym pod czujnym okiem mistrza doświadczeniem w praktyce kli-
nicznej. Wykuwały się w nim ponadczasowe autorytety i wzorce profesjonalisty 
medycznego. Z biegiem czasu miejsce niegdysiejszego terminowania w klinice 
zastąpił obowiązkowy staż lekarski formujący absolwenta medycyny w praw-
dziwego lekarza. To jednak może się diametralnie zmienić wraz z pomysłem 
włączenia nauczania praktycznego zawodu lekarza do kształcenia przeddyplo-
mowego. Miałoby to umożliwić szybszy dopływ lekarzy do coraz bardziej pusto-
szejącego systemu opieki zdrowotnej. Multum, non multa?

Uchwałę w tej sprawie podjęła niedawno Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycz-
nych i zwróciła się z nią do Ministerstwa Zdrowia, wnioskując o zniesienie obowiązkowego sta-
żu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Decyzję podyktowaną koniecznością walki 

z niedoborem lekarzy w Polsce – szczególnie uwypuklonym w czasie pandemii – ma także uzasadniać 
wysoki poziom kształcenia potwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz liczne akredytacje 
międzynarodowe. A także, jak przekonują rektorzy, „bardzo dobre przygotowanie do rozpoczęcia pracy 
i kształcenia specjalizacyjnego od strony praktycznej dzięki intensywnemu doskonaleniu umiejętności 
praktycznych na ostatnim roku studiów”.

Zaoszczędzone dzięki likwidacji stażu podyplomowego środki finansowe – zdaniem uchwałodawcy – 
powinno przeznaczyć się na zwiększenie liczby kształconych w Polsce lekarzy oraz na poprawę jakości 
kształcenia w uczelniach medycznych. Ministerstwo Zdrowia bardzo szybko poparło przedstawiony po-
mysł, zapowiadając jednocześnie podjęcie inicjatywy legislacyjnej w tej sprawie. Przedstawiciele resor-
tu zdrowia nie wykluczają nawet zniesienia stażu już od przyszłego roku, tzn. dla studentów obecnego 
piątego roku studiów medycznych. Studentów, którzy – co nie jest bez znaczenia – przez kilka miesięcy 
w zajęciach dydaktycznych uczestniczyli zdalnie.

Arbitralna, niekonsul-
towana z samorządem 
lekarskim zapowiedź 
zniesienia stażu pody-
plomowego coś jednak 
przyniosła: niezwykle 
szybko podzieliła całe 
środowisko na zwo-
lenników i  oponentów 
tego kontrowersyjnego 
pomysłu. 
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Jest to o  tyle ciekawe, że w  2016 roku ta sama ekipa rządząca 
zdecydowanie opowiedziała się za przywróceniem stażu podyplo-
mowego zlikwidowanego wcześniej w 2011 roku. Obecny minister 
zdrowia tłumaczy jednak, że w  ciągu ostatnich kilku lat na uczel-
niach medycznych zaszły olbrzymie zmiany (uruchomiono m.in. 
centra symulacji medycznej sfinansowane z  wykorzystaniem fun-
duszy unijnych), a  obecna sytuacja w  systemie ochrony zdrowia 
zmagającym się z  pandemią – w  szczególności kryzys kadrowy, 
z  którym mamy dziś do czynienia – jest nieporównywalna do tej 
z 2016 roku. Tymczasem o faktycznej jakości i przydatności centrów 
symulacji medycznej w przygotowaniach do praktycznej nauki za-
wodu wiele mówią choćby komentarze młodych lekarzy zamiesz-
czane w  mediach społecznościowych. Można w  nich przeczytać 
m.in. o uruchamianiu takich centrów jedynie okazjonalnie i to przy 
znacznym ograniczaniu demonstrowanych procedur medycznych 
(ze względu na zbyt wysokie koszty materiałów) czy wprost: – o „sy-
mulowaniu” nauki praktycznej w  centrach symulacji (sic!) sprowa-
dzanej po prostu do wyświetlania prezentacji na dany temat.

O  ile oczywiście nie sposób zakwestionować globalnego kryzy-
su pandemicznego, o tyle już pozostałe argumenty – zwłaszcza po 
ich zestawieniu z  tematyką prowadzonych pięć lat temu dyskusji 
sejmowych dotyczących tego samego problemu – mogą wydawać 
się nie do końca przekonywujące. Cofając się bowiem do sytuacji 
z 2016 roku i analizując ją pod kątem obowiązujących wówczas pro-
gramów kształcenia medycznego można zauważyć pewną niekon-
sekwencję używanych dziś argumentów resortu zdrowia. Zmiany, 
na które powołuje się resort zdrowia, nie są bynajmniej efektem 
ostatnich lat, lecz w większości przypadków zostały wprowadzone 
do programu nauczania na studiach medycznych dużo wcześniej. 
Z podobną rezerwą można podejść do powoływania się władz re-
sortu na obecny kryzys kadr medycznych. Otóż brak personelu 
medycznego w  polskim systemie ochrony zdrowia także był rów-
nie palącym problemem w 2016 roku, na co wskazywały wszystkie 
statystyki międzynarodowe kwestionowane wówczas przez resort 
zdrowia. Pandemia tylko jeszcze bardziej wyostrzyła i  wzmocniła 
konsekwencje kryzysu kadrowego w opiece zdrowotnej.

Arbitralna, niekonsultowana z samorządem lekarskim zapowiedź 
zniesienia stażu podyplomowego coś jednak przyniosła: niezwykle 
szybko podzieliła całe środowisko na zwolenników i  oponentów 
tego kontrowersyjnego pomysłu. I tak w opinii zwolenników znie-
sienia obowiązkowego stażu lekarskiego sześcioletnie studia me-
dyczne zapewniają wystarczająco długi okres kształcenia, co razem 
z  rocznym stażem, trwającą przeważnie 5–6 lat specjalizacją daje 
aż trzynastoletni okres kształcenia lekarza. Rok mniej z tej puli nie 
powinno zatem zrobić większej różnicy w przygotowaniu meryto-
rycznym do zawodu lekarskiego. Po drugie, praktyka pokazuje, że 
w niektórych placówkach organizujących staże lekarskie ich prze-
bieg pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w kwestii aktywnego 
włączania lekarza stażysty w zakres obowiązków adekwatnych do 
nabywanych przez niego kwalifikacji i  nowych umiejętności prak-
tycznych (słynne porządkowanie dokumentacji czy jedynie bierne 
uczestnictwo w  obchodach przez stażystę nie wzięło się znikąd – 
przyp. autora). Po trzecie wreszcie, rezydentura rozpoczynana od 
razu po studiach z pominięciem stażu najpewniej oznaczałaby dla 
lekarza przyśpieszoną możliwość uzyskania lepszych zarobków.

Cięższe działa wytaczają jednak przeciwnicy likwidacji stażu le-
karskiego odbywającego się w dotychczasowej formie, a także sami 
studenci ostatnich lat kierunków lekarskich. Ich obawy dotyczą 
m.in. stopnia praktycznego przygotowania do samodzielnego wy-
konywania zawodu lekarskiego nie tylko w związku z ewentualną 
likwidacją stażu lekarskiego, ale także w kontekście zajęć praktycz-
nych realizowanych zdalnie. W  swoich komentarzach zamieszcza-
nych w mediach społecznościowych przekonują m.in., że „staż sta-
nowi integralną część szkolenia lekarzy, a planowane przesunięcie 
stażu do programu kształcenia przeddyplomowego w  ramach już 
dziś przeładowanych studiów lekarskich jest z  gruntu nierealne”. 
Studiów, które zwłaszcza w obecnej sytuacji „nie przygotowują ab-
solwentów w stopniu wystarczającym do samodzielnego wykony-
wania zawodu niezwłocznie po ich ukończeniu”. I dodają otwartym 

tekstem: „Staż podyplomowy to czas, w którym młodzi lekarze za-
poznają się z działaniem polskiego systemu ochrony zdrowia oraz 
po raz pierwszy w  swoim życiu, pod nadzorem opiekuna, zostaje 
im powierzona opieka nad pacjentami. To wtedy zapoznajemy się 
z praktycznymi aspektami wiedzy, jaką nabyliśmy w czasie studiów 
i  pod kontrolą doświadczonych kolegów możemy wykorzystać ją 
w bezpieczny sposób. Taka praktyka jest dla nas szczególnie warto-
ściowa w warunkach pandemii COVID-19, kiedy wiele zajęć w pro-
cesie kształcenia odbywało się w formie zdalnej, co z konieczności 
wiązało się ze zmniejszeniem realnego kontaktu z pacjentami oraz 
placówkami ochrony zdrowia”.

Brak logiki w planie działania Ministerstwa Zdrowia od lat podkre-
śla również samorząd lekarski. Jak bowiem inaczej nazwać niedaw-
ne zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której 
zaktualizowano zasady odbywania stażu podyplomowego, a nawet 
rozbudowano jego program? Przedstawiciele izb lekarskich wska-
zują również na szersze tło proponowanych rozwiązań: ułatwiona 
ścieżka do zawodu lekarza w  Polsce dla medyków spoza Unii Eu-
ropejskiej, pomysł wprowadzenia szkół zawodowych dla lekarzy 
i  lekarzy dentystów, uruchomienie nowych wydziałów w szkołach 
akademickich, a obecnie likwidacja stażu podyplomowego. Za taki-
mi propozycjami – jakkolwiek je oceniać – musi stać odpowiednie 
przystosowanie programu kształcenia zawodów medycznych. Bez 
takiej adaptacji logice proponowanych przez resort zmian znowu 
trudno się bronić. 

Co więcej, propozycja włączenia stażu lekarskiego w  struktu-
rę kształcenia przeddyplomowego napotyka na szereg trudności 
prawno-formalnych. O ile bowiem osoba realizująca staż podyplo-
mowy legitymuje się tytułem zawodowym lekarza/lekarza dentysty 
uzyskanym w  wyniku ukończenia studiów, posiada ograniczone 
prawo wykonywania zawodu – co oznacza, że przed jego przy-
znaniem właściwa izba lekarska sprawdziła wymóg nienagannej 
postawy etycznej – o tyle model dwusemestralnego praktycznego 
nauczania zakłada, że do pacjenta dopuszczona zostanie osoba nie-
mająca tytułu zawodowego, nieposiadająca prawa wykonywania 
zawodu, której postawa etyczna nie była przedmiotem badania. Po 
drugie, lekarze/lekarze dentyści stażyści podlegają odpowiedzial-
ności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepi-
sów związanych z wykonywaniem zawodu, podczas gdy studenci 
odpowiedzialności takiej nie ponoszą. Obecny status prawny stu-
denta biorącego udział w  praktycznym nauczaniu zawodu budzi 
na tyle wiele wątpliwości, że konieczne jest opracowanie zasad 
prawnych regulujących m.in.: 1. zakres uprawnień studenta do 
udzielania świadczeń zdrowotnych, z określeniem, które czynności 
może wykonywać samodzielnie, które pod bezpośrednim nadzo-
rem, a  których nie wolno mu wykonywać; 2. dostęp studenta do 
dokumentacji medycznej pacjentów i  do danych objętych tajem-
nicą lekarską; 3. kwestię prawa pacjenta do wyrażenia sprzeciwu 
wobec udziału studenta w  udzieleniu świadczenia zdrowotnego 
i  4. ochronę studenta odbywającego praktyczne nauczanie przed 
majątkową odpowiedzialnością za szkody wyrządzone pacjentowi 
w  trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach zbliżo-
nych do ochrony, z jakiej korzystają osoby zatrudnione na podsta-
wie umowy o  pracę. Obydwie grupy – zarówno zwolenników, jak 
i przeciwników pomysłu likwidacji stażu lekarskiego – zgodnie pod-
kreślają skrajnie niefortunny, konfrontacyjny sposób podejścia do 
rozwiązania problemu deficytu personelu medycznego poprzez na-
głośnienie inicjatywy rektorów uczelni medycznych w czasie nara-
stającej pandemii i trwającego konfliktu ze strajkującymi lekarzami. 
To drugie osiągnięcie bezkrytyczności obecnej polityki zdrowotnej 
w kształtowaniu przyszłości stażu lekarskiego.

Żyjemy obecnie w czasach burzliwych przemian. Czasach, w któ-
rych to, co od zawsze było kanonem sztuki lekarskiej, dziś staje się 
jedynie jej wariantem opcjonalnym. „Zniszcz krzesło, ale w  jego 
miejsce postaw fotel” – mawiają mądrzy ludzie. O ile lepsze ma na-
dal być wrogiem dobrego. ■

Piśmiennictwo u autora
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DEFICYT KADR MEDYCZNYCH – POWSZECHNA DOLEGLIWOŚĆ

Tekst Maciej Sas
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NIE MA  
diagnozy i leczenia bez wiarygodnych, 
specjalistycznych badań
Miesiąc, a  czasami znacznie dłu-
żej muszą czekać pacjenci na 
specjalistyczne badania, bez któ-
rych rozpoczęcie leczenia nie jest 
możliwe. Dotyczy to większości 
dziedzin współczesnej medycy-
ny, które bazują na pracy pato-
morfologów i radiologów. Kłopot 
w  tym, że zarówno w  jednej, jak 
i w drugiej z tych specjalności dra-
matycznie brakuje lekarzy. Na do-
datek obie borykają się z  innymi 
poważnymi problemami. 

Wielotygodniowe oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty to co-
dzienność wielu pacjentów. Ale nawet szybki termin konsultacji 
wcale nie oznacza, że niezbędne leczenie będzie można zacząć 

od razu. Do postawienia diagnozy, a potem wdrożenia optymalnej terapii 
niezbędne są bowiem specjalistyczne badania. Większa część medycznych 
specjalności nie może dzisiaj sprawnie działać bez wnikliwych badań pato-
morfologicznych czy starannie opisanych obrazów tomografii komputero-
wej albo rezonansu magnetycznego.  

Niestety, w  obu przypadkach na wyniki trzeba czekać miesiąc, a  nawet 
znacznie dłużej. Co jest tego przyczyną? Pozornie sprawa wydaje się oczy-
wista: brak lekarzy tych specjalności i niedostateczne finansowanie. Ujmując 
rzecz w dużym uproszczeniu, dotyczy to zarówno patomorfologii, jak i  ra-
diologii. Kiedy jednak przyjrzymy się szczegółom problemu, te w obu dzie-
dzinach znacząco się różnią.

Patomorfologia – zaniedbany fundament leczenia
– Niewiele jest specjalności w  medycynie, które mogą się obyć bez pato-
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bardzo szybko pogarszać. Zakład kierowany przez pana profesora mimo 
arcytrudnej sytuacji kadrowej jest w stanie wydać wynik nawet skompli-
kowanych badań w  ciągu tygodnia. Ale to chlubny wyjątek, bo w  wielu 
innych takich ośrodkach czeka się nawet kilka razy dłużej. 

Dzisiaj mamy w  Polsce mniej niż 500 lekarzy tej specjalności, z  czego 
wielu (42%) ma ponad 60 lat. Nic prostszego. Kształćmy więc młodych – 
chciałoby się powiedzieć. Ale niskie zarobki skutecznie zniechęcają absol-
wentów studiów lekarskich do specjalizowania się w tej dziedzinie.  

– W  tej chwili w  całej Polsce mamy około 180 miejsc rezydenckich, 
z  czego obsadzonych jest może połowa (na Dolnym Śląsku – 15, a  i  tak 
nie wszystkie są obsadzone). A są województwa, w których dzisiaj nikt się 
nie specjalizuje! Jeśli ten proces będzie trwał, biorąc pod uwagę, że starsi 
odchodzą na emeryturę, umierają, nie ma zastępowalności, to ten wynik 
może się znacząco wydłużyć – prognozuje kierownik Katedry.

Poza zarobkami odstraszająco działać mogą również inne sprawy, które 
wymienia dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. Niepublicznej Wyż-
szej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Patomorfologii 
w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, dolnośląski konsultant 
wojewódzki w dziedzinie patomorfologii. – Być może młodych ludzi od-
straszają też sekcje zwłok, których na samym stażu specjalizacyjnym trze-
ba wykonać minimum 100. Nie wykluczam, że może też chodzić o  brak 
bezpośredniego kontaktu z  chorym, cierpiącym pacjentem, któremu 
można pomóc – mówi.  

Nadzieja na zmiany
Choć sytuacja nie jawi się w jaskrawych barwach, w oddali widać iskierkę 
nadziei na jej poprawę. Nad zestawem działań naprawczych pracuje wła-
śnie specjalny zespół utworzony przez Polskie Towarzystwo Patologów 
w porozumieniu z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
Opracował on założenia reformy, których najważniejszymi punktami są 
specjalne licencje dla zakładów patomorfologii (dotyczą standardów pro-
wadzenia badań; by je uzyskać, trzeba spełnić bardzo wyśrubowane wy-
magania), akredytacje (związane z zarządzaniem takimi jednostkami oraz 
z obowiązującymi w nich procedurami) i nowy sposób finansowania ba-
dań z tej dziedziny. Profesor Piotr Ziółkowski jest członkiem tego zespołu. 
Jak mówi, nowe licencje przyznawane są już od ponad dwóch lat. W tym 
czasie na Dolnym Śląsku licencję otrzymała jednak tylko jedna placówka – 
Specjalistyczny Szpital im. dr. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.  

Wszystkie nowe rozwiązania powinny wejść w  życie w  roku 2022, ale 
termin ten jest zagrożony m.in. z powodu trwającej pandemii. – Patomor-
fologia ma być (podobnie jak inne specjalności medyczne) finansowana 
bezpośrednio z Narodowego Funduszu Zdrowia. To oznacza, że aby szpi-
tal miał dobrą operatywę, a  więc zabiegi na wysokim poziomie z  dobrą 
diagnostyką patomorfologiczną, powinien mieć własny ośrodek, który 
dostaje pieniądze z NFZ-u – tłumaczy pan profesor. – To będzie opłacalne 
dla takiej jednostki, bo nie będzie musiała z procedur zabiegowych wy-
dzielać jakiegoś procenta pieniędzy na obsługę badań patomorfologicz-
nych i martwić się o to tak, jak do tej pory. Patomorfologia jest dziedziną, 
która daje się dobrze finansować – zapewnia.

Dotyczy to oczywiście głównie dużych szpitali, które wykonują przede 
wszystkim zabiegi onkologiczne, a więc wymagają opisu takich przypadków » 

morfologii. No, może psychiatria. Ale więk-
szość korzysta z  naszych usług – mówi prof. 
dr n. med. Piotr Ziółkowski, kierownik Zakładu 
Patologii Ogólnej i Eksperymentalnej Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu. – Niestety, 
lekarzy naszej specjalności jest bardzo mało. 
Dlaczego? Sprawa jest złożona. Wynika to 
przede wszystkim z  tego, że od wielu lat wy-
nagrodzenia są bardzo słabe. Drugą przyczyną 
są trwające od dziesięcioleci zaniedbania, któ-
re wynikają z  lekceważącego stosunku do tej 
dziedziny zarówno kolejnych ministrów zdro-
wia, jak i poszczególnych uczelni medycznych. 
Niewiele się w  Polsce robi, by tę dyscyplinę 
spopularyzować, wzmocnić, nadać jej odpo-
wiednią rangę – wyjaśnia.

Z profesorem Ziółkowskim rozmawiam w sie-
dzibie jego Zakładu – miejscu, którego historia 
sięga połowy XIX wieku. Tutaj pracowało wielu 
wybitnych patomorfologów niemieckich, po-
tem polskich – m.in. prof. Zygmunt Albert czy 
prof. Bożenna Zawirska. Jak podkreśla obecny 
szef, przez te wszystkie lata nie zrobiono tam nic, 
by przeprowadzić gruntowny remont zakładu 
i stworzyć ludziom takie warunki, które zachęci-
łyby ich do pracy. – To nie tylko nasz problem, bo 
podobnie jest w wielu innych miejscach w Pol-
sce – podkreśla prof. Ziółkowski. – Oczywiście, 
jest też drugi zakład UMW przy ulicy Borowskiej, 
ale on jest nastawiony głównie na diagnostykę 
na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicz-
nego. A u nas gromadzi się kilkuset studentów, 
którzy przychodzą na zajęcia. Taki lekceważący 
stosunek do patomorfologii skutkuje tym, że 
tak naprawdę nie ma komu tych młodych ludzi 
uczyć! Bo lekarze patomorfolodzy w pogoni za 
lepszymi zarobkami uciekają do prywatnych 
firm – przyznaje. Trudno się im dziwić – tam 
solidnie wykształceni specjaliści nie muszą się 
poświęcać pracy naukowej czy dydaktycznej. 
Mają jedynie wykonywać badania, dzięki czemu 
mogą zarobić znacznie więcej niż na uczelni. 

Szef Zakładu Patologii wskazuje też inny 
problem. Jak mówi, przez dziesięciolecia po-
zwalano, by szpitale pozbywały się zakładów 
patomorfologii. Bardziej opłacało się zlecić ta-
kie badania laboratoriom zewnętrznym (w ra-
mach outsourcingu) niż martwić się o  swój 
zespół. Poza tym, jak dodaje, wskutek takich 
zaniedbań patomorfolodzy przez lata nie 
mieli, gdzie pracować. W tej chwili na Dolnym 
Śląsku jest zaledwie kilka zakładów patomor-
fologii. Tak duże miasta jak Zgorzelec, Kłodzko, 
Świdnica nie mają ich w ogóle. 

– We Wrocławiu generalnie tego problemu 
nie ma, ale weźmy pod uwagę, że np. ogrom-
ny Szpital im. T. Marciniaka, duża placówka na 
Brochowie, szpital MSW i  jeszcze kilka innych 
nie mają swoich zakładów patomorfologii – 
wylicza prof. Piotr Ziółkowski. 

Do czego ten stan może prowadzić? Jeśli 
radykalne zmiany nie zostaną szybko wpro-
wadzone, i tak już kiepska sytuacja zacznie się 

Dzisiaj mamy w  Polsce mniej niż 500 lekarzy tej spe-
cjalności, z  czego wielu (42%) ma ponad 60 lat. Nic 
prostszego. Kształćmy więc młodych – chciałoby się 
powiedzieć. Ale niskie zarobki skutecznie zniechęcają 
absolwentów studiów lekarskich do specjalizowania 
się w tej dziedzinie.  
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przez patomorfologów. W takich miejscach szybkie, solidne badania wy-
konywane na miejscu staną się wielkim atutem. 

Zdaniem prof. Ziółkowskiego, żeby zmiany przyniosły realny efekt, nie-
zbędne jest też większe wsparcie ze strony władz uczelni medycznych. 
Jak mówi, duża część polskich patologów pracuje na uczelniach. – To one 
powinny kształcić młodych patomorfologów, a więc tworzyć miejsca re-
zydenckie, gdzie mają oni dostęp do materiału operacyjnego, możliwość 
nauczenia się czegoś od doświadczonych lekarzy, większe możliwości 
rozwoju (jest baza biblioteczna). No i jest możliwość pracy ze studentami 
– wylicza kierownik Zakładu Patologii Ogólnej i Eksperymentalnej Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu.  

Według niego to ostatnie daje wielkie możliwości rozwoju zawodowe-
go, bo gdy ktoś idzie na zajęcia, musi się do nich starannie przygotować, 
dzięki czemu nieustannie odświeża swoją wiedzę. – To też sprzyja umie-
jętności dyskusji, nawiązywania kontaktów interpersonalnych, co w naszej 
dziedzinie nie jest oczywiste. Bo gdy ktoś siedzi głównie całymi dniami 
przy mikroskopie, to przecież może stopniowo tracić te umiejętności – 
uśmiecha się profesor. 

Doktor hab. Andrzej Wojnar, prof. nadzw. NWSM, dolnośląski kon-
sultant wojewódzki w  dziedzinie patomorfologii jest optymistą – jego 
zdaniem zaproponowane zmiany powinny odwrócić niekorzystny trend 
w  tej specjalności. Choć, jak podkreśla, nie stanie się to błyskawicznie, 
ale stopniowo. Jako potwierdzenie wylicza pięć kamieni milowych, które 
mają uzdrowić sytuację:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  17 grudnia 2017 roku w  sprawie 

standardów organizacyjnych w  patomorfologii. Był to pierwszy akt 
prawny w tej dziedzinie od kilkudziesięciu lat. 

2. Przystąpienie przez Ministerstwo Zdrowia w 2019 roku do realizacji sze-
roko zakrojonego finansowanego z funduszy unijnych projektu „Wspie-
ranie procesu poprawy jakości w  patomorfologii poprzez wdrożenie 
standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry za-
rządzającej podmiotami leczniczymi”. 

3. Raport Najwyższej Izby Kontroli z  2020 roku i  jego skutki (niezwykle 
krytycznie oceniający stan diagnostyki patomorfologicznej w  Polsce 
w ostatnich latach). 

4. Program pilotażowy wyceniający badania (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z 16 grudnia 2020 roku). Uczestniczy w nim 39 podmiotów me-
dycznych z całej Polski, w tym 4 z Dolnego Śląska (Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny we Wrocławiu, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu, 
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskie 
Centrum Onkologii we Wrocławiu).

5. Ogłoszenie przez ministra zdrowia 24 września 2021 roku Obwieszcze-
nia w sprawie standardów akredytacyjnych dla jednostek diagnostyki 
patomorfologicznej. Wskutek pandemii proces licencjonowania zakła-
dów patomorfologii przez PTPat. jest spowolniony, natomiast planowa-
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na jest niebawem akredytacja tych zakła-
dów zgodnie z normami ustalonymi w tym 
Obwieszczeniu. 

– Jestem optymistą i  wierzę, że skonsolido-
wane i  kompleksowe działania środowiska 
lekarskiego (PTPat.) i  urzędników (Minister-
stwo Zdrowia) dadzą w  końcu oczekiwane 
efekty – mówi dr hab. Andrzej Wojnar, prof. 
nadzw. NWSM.

Boom na radiologię 
Drugą z  dziedzin, bez których nie może się 
obyć większość gałęzi medycyny, jest radio-
logia. Tomografia komputerowa i  rezonans 
magnetyczny to badania, których liczba rośnie 
błyskawicznie z  miesiąca na miesiąc. Coraz 
większe zapotrzebowanie na nie sprawia, że 
gwałtownie zwiększa się też liczba pracowni 
oferujących takie usługi – zarówno publicz-
nych, jak i niepublicznych. 

– W tej chwili nie ma dziedziny medycyny, 
która nie opiera się na badaniach obrazo-
wych. Bardzo często są one składową algo-
rytmu diagnostyczno-terapeutycznego, więc 
muszą być wykonane – nie ma wątpliwości 
prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek, kierow-
nik Katedry Radiologii Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu.

Niestety, za tym rozkwitem nie nadąża 
kształcenie nowych radiologów. A  ich nie-
dostatek jest boleśnie odczuwany w  wielu 
ośrodkach. Co ciekawe, o ile czas oczekiwania 
na samo badanie skraca się w  ostatnim cza-
sie, o tyle coraz dłużej trzeba czekać na jego 
opis. Same skany ludzkiego ciała to bowiem 
tylko część drogi – kilkaset (a  czasem kilka 
tysięcy) takich obrazów musi bowiem wni-
kliwie przejrzeć lekarz specjalista, porównać 
je z  poprzednimi wynikami (jeśli takimi dys-
ponuje, o  czym powiemy jeszcze za chwilę), 
a  potem opisać, by lekarz kierujący mógł na 
tej podstawie postawić ostateczne rozpozna-
nie i  zaordynować leczenie. To sprawia, że 
na taki dokument trzeba czekać trzy–cztery, 
a czasami nawet 8 tygodni. To zaś oznacza, że 
czas niezbędny do wdrożenia skutecznej te-
rapii dramatycznie się kurczy.

– Jedną z  przyczyn tych problemów było 
wprowadzenie 2,5 roku temu nielimitowa-
nych badań TK i MR. To stało się impulsem do 
powstania nowych pracowni – zwłaszcza nie-
publicznych. One wykonują wiele badań i za-
rabiają na tym bardzo dobrze, przy okazji dre-
nując personel z ośrodków publicznych, takich 
jak nasz – mówi prof. Sąsiadek. 

Inny z dolnośląskich radiologów (prosi o nie-
podawanie imienia i  nazwiska) podkreśla, że 
są też inne przyczyny wydłużania się czasu 
oczekiwania na opis badania. Chodzi przede 
wszystkim o  niewystarczającą informację kli-
niczną od lekarza kierującego na badania, 
a  więc brak konkretnych wskazań, co i  w  jaki 

– W tej chwili w całej Polsce mamy około 180 miejsc 
rezydenckich, z czego obsadzonych jest może poło-
wa (na Dolnym Śląsku – 15, a i tak nie wszystkie są 
obsadzone). A są województwa, w których dzisiaj 
nikt się nie specjalizuje! Jeśli ten proces będzie trwał, 
biorąc pod uwagę, że starsi odchodzą na emerytu-
rę, umierają, nie ma zastępowalności, to ten wynik 
może się znacząco wydłużyć – prognozuje prof. dr n. 
med. Piotr Ziółkowski, kierownik Zakładu Patologii 
Ogólnej i Eksperymentalnej Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu.
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sposób zbadać. Poza tym wielu pacjentów nie 
dysponuje wynikami poprzednich badań TK 
lub MR, a te często są niezbędne do porówna-
nia rozwoju zmian chorobowych. 

Szef Katedry Radiologii UMW przyznaje, że 
często dostaje skierowanie z  opisem: „inne 
schorzenia układu nerwowego” albo „inne 
schorzenia trzustki”. – Czasem musimy dzwo-
nić do kolegów, by dowiedzieć się czegoś 
więcej. W niektórych szpitalach mamy dostęp 
do historii choroby, więc możemy się cze-
goś więcej dowiedzieć o  pacjencie. Niestety 
w moim szpitalu nie mamy takiej możliwości, 
więc musimy kontaktować się z kolegami, co 
przedłuża oczekiwanie na opis badania – wy-
jaśnia profesor. 

Nasz anonimowy rozmówca przyznaje nato-
miast, że wielu kolegów i koleżanek z tej dzie-
dziny opisuje po 40–50 badań dziennie, pracu-
jąc po 12–13 godzin na dobę. Zarabiają dzięki 
temu naprawdę dobre pieniądze, jednak taka 
praca na akord zwiększa ryzyko popełnie-
nia błędu. Jego zdaniem, by tego uniknąć le-
karz powinien (jak to się dzieje na Zachodzie) 
przeglądać najwyżej 20 takich badań w ciągu 
dnia. Poza tym, dla bezpieczeństwa potem 
powinien je jeszcze obejrzeć inny radiolog, co 
zminimalizowałoby możliwość błedu. Nieste-
ty, w polskich realiach wprowadzenie takiego 
systemu nie jest możliwe. 

– My staramy się przynajmniej tak przeglą-
dać te badania, by wyłapać przypadki groźne 
dla życia pacjenta. Wtedy błyskawicznie trzeba 
dać znać lekarzowi kierującemu, że coś złego 
się dzieje. Ale przy takiej stercie zalegających 
badań istnieje poważne ryzyko, że coś takiego 
nam umknie, a  to nie jest dobra sytuacja dla 
pacjenta – przyznaje prof. Marek Sąsiadek.

„Polowanie” na specjalistę
W  tej chwili w  zespole profesora jest obsa-
dzona połowa spośród 50 etatów, które są 
niezbędne do normalnego funkcjonowania 
w  strukturach Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego. – Jesteśmy ogromnym szpitalem, 
mamy więc kilkanaście pracowni działających 
w systemie dwuzmianowym, a do tego docho-
dzą trudne dyżury – wylicza szef Katedry. 

Duże ośrodki, jak ten, w którym pracuje, są 
w szczególnie złej sytuacji pod tym względem. 
Trudno im konkurować z  takimi (zwłaszcza 
niepublicznymi), które mają znacznie niższe 
koszty własne. Największe szpitale (np. USK) 
muszą utrzymać SOR, wiele oddziałów, robić 
mnóstwo badań na potrzeby szpitala macie-
rzystego, za które NFZ nie płaci osobno – one 
wchodzą w skład kwoty ryczałtowo wypłaca-
nej za realizację kontraktu. Szefowie tych pla-
cówek starają się więc przekonywać decyden-
tów, że trzeba zmienić zasady finansowania 
takich badań. Trudno im bowiem konkurować 
z  pracowniami ambulatoryjnymi pod wzglę-
dem zarobków oferowanych radiologom. 

– Ja sam straciłem w ostatnim czasie kilku świetnych specjalistów, któ-
rym zostały zaoferowane stawki dwa razy wyższe niż u nas – mówi prof. 
Sąsiadek. – Poza tym u  prywatnego pracodawcy robią to samo często 
w warunkach domowych, więc bardziej komfortowych. I to bez stresu, bo 
nie muszą pełnić dyżurów w szpitalu, które u nas są bardzo ciężkie. Cza-
sem na takim dyżurze trzeba opisać kilkadziesiąt trudnych, skomplikowa-
nych badań i to na cito. Jak z tego widać, trudno mi znaleźć argumenty, by 
zatrzymać dobrego lekarza – przyznaje gorzko. 

Dyrektorzy szpitali i  szefowie pracowni radiologicznych wręcz wyry-
wają sobie specjalistów – nie tylko lekarzy, ale w  coraz większym stop-
niu również techników elektroradiologii, którzy bezpośrednio wykonują 
wszystkie badania. – Ich też brakuje i zaczynamy mieć problem z obsadze-
niem poszczególnych aparatów. A  oni też są mocno kuszeni przez inne, 
zwłaszcza ambulatoryjne ośrodki – podkreśla prof. Sąsiadek. I dodaje, że 
by to zmienić, trzeba przede wszystkim zmienić zasady finansowania ba-

dań radiologicznych w pracowniach szpitalnych – powinny być opłacane 
(podobnie jak w planowanej reformie w badaniach patomorfologicznych) 
bezpośrednio z budżetu NFZ. 

Niezbędnym krokiem jest też kształcenie większej liczby radiologów. 
– W naszym województwie jest ponad 100 miejsc rezydenckich. To dużo, 
ale i tak nie wystarcza – zaznacza kierownik Katedry Radiologii UMW. – Na-
sza dyscyplina zrobiła się bardzo popularna – w ostatnich kwalifikacjach 
na specjalizację mieliśmy 12 osób na jedno miejsce. Kiedyś mało kto chciał 
się specjalizować w radiologii, teraz to się radykalnie zmieniło. Możemy tę 
liczbę jeszcze zwiększyć, ale tu pojawia się kolejny problem – kiedy leka-
rzy ubywa, na szkolenie potrzeba czasu, a trudno to pogodzić: opisywanie 
dużej liczby badań, szkolenie młodych ludzi itd. 

Drogie prezenty dla Zachodu
Jedno trzeba przyznać – jeśli chodzi o radiologów, to w porównaniu z in-
nymi medycznymi specjalnościami niewielu z nich ucieka za granicę. Zu-
pełnie inaczej jest w świecie patomorfologów. 

– Dwie osoby, które do niedawna pracowały w naszym zakładzie, nie-
dawno wyjechały za granicę. Kolejna co prawda została w  Polsce, ale 
dorabia za granicą – mówi prof. Piotr Ziółkowski, kierownik Zakładu Pa-
tologii Ogólnej UMW. – Kiedy rozmawiam z rezydentami, dowiaduję się, 
że oni nawet nie myślą o  tym, by po zakończeniu specjalizacji zostać 
w Polsce. Niemal wszyscy planują wyjazd z kraju. Już na rezydenturze 
starają się nawiązać kontakty, by od razu po zdaniu egzaminu wyjechać 
z  Polski. Kształcimy więc fachowców dla krajów Europy Zachodniej.  
Lubimy im robić drogie prezenty... ■

Dyrektorzy szpitali i szefowie pracowni radiologicznych 
wręcz wyrywają sobie specjalistów – nie tylko lekarzy, 
ale w coraz większym stopniu również techników elek-
troradiologii, którzy bezpośrednio wykonują wszystkie 
badania. – Ich też brakuje i  zaczynamy mieć problem 
z obsadzeniem poszczególnych aparatów. A oni też są 
mocno kuszeni przez inne, zwłaszcza ambulatoryjne 
ośrodki – podkreśla prof. Sąsiadek. I  dodaje, że by to 
zmienić, trzeba przede wszystkim zmienić zasady finan-
sowania badań radiologicznych w  pracowniach szpi-
talnych – powinny być opłacane (podobnie jak w  pla-
nowanej reformie w  badaniach patomorfologicznych) 
bezpośrednio z budżetu NFZ. 
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DEFICYT PIELĘGNIAREK DOLEGLIWY TAKŻE DLA LEKARZY

Dlaczego pielęgniarki żyją o 20 lat krócej niż inne Polki
Aż 35% dolnośląskich pielęgniarek i  położ-
nych osiągnęło już wiek emerytalny. Gdyby 
jednego dnia postanowiły z tego skorzystać, 
trzeba by zamknąć 27 szpitali. O tym, jak za-
chęcić młodych ludzi do studiów medycz-
nych i co zrobić, by od razu po ich ukończeniu 
nie uciekali za granicę, mówi Anna Szafran, 
przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. 
Rozmawia Maciej Sas.

Maciej Sas: Wyobraża sobie Pani szpital bez pielęgniarek 
i położnych?
Anna Szafran, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu: Tak, ale to nie 
będzie już szpital...
M.S.: Chyba trzeba jednak zacząć o tym poważnie myśleć, 
biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja Waszej grupy zawo-
dowej. Większość stanowią kobiety, mężczyzn jest niewie-
lu, a większość tej większości zbliża się szybko do emerytu-
ry. Trudno liczyć na zastępowalność pokoleń... 
A.Sz.: Brak zastępstwa pokoleniowego był przewidywany już 
20 lat temu. Samorząd pielęgniarek i położnych, który reprezen-
tuje te środowiska, mówił o tym wszystkim władzom, sygnalizo-
wał ten problem wszystkim zmieniającym się rządom. Dlatego 
nadal staramy się wszystkim, wszędzie i w każdy dostępny spo-
sób głośno o tym mówić. 
M.S.: Mówiąc o tym, natychmiast Pani poważnieje, co zna-
czy, że sprawa jest bardzo poważna.  
A.Sz.: To prawda – nie jest to łatwe, bo na naszym terenie 35% 
pracujących pielęgniarek jest w wieku od 61 do 71 lat. 
M.S.: Mogłyby więc śmiało być na emeryturze... 
A.Sz.: Ale to niepełny obraz, bo takich, które ukończyły studia 
pielęgniarskie i  weszły do zawodu, a  mają 25-31 lat jest... 3%. 
Proszę więc zobaczyć, jaka jest dysproporcja. Za 5 lat będziemy 
już w kompletnym kryzysie – dzisiaj w Polsce przypada 5 pielę-
gniarek na 1000 mieszkańców.
M.S.: Jak to wygląda w porównaniu z Zachodem? 
A.Sz.: Podam ekstremalny przykład: w Danii to 16,9 pielęgnia-
rek na 1000 mieszkańców, w Niemczech – 12,9; w Czechach – 
7,1; u nas (przypomnę) – 5. To jeden z najniższych wskaźników 
w całej Unii Europejskiej, dla której średnia wynosi 8,4. Przecięt-
na polska pielęgniarka ma 53 lata, a ta na Dolnym Śląsku – 55, 
bo nasze przygranicze ułatwia emigrację (nie tylko do Niemiec, 
ale również do Czech). Nie trzeba więc jechać daleko, by zarobić 
wyraźnie lepiej niż w naszym kraju. Ale chodzi nie tylko o pie-
niądze. Młode pielęgniarki uciekają przede wszystkim dlatego, 
że za granicą są mniej obciążone pracą, nie wykonują zadań 
spoza swoich kompetencji, a pozycja pielęgniarki w zespole te-
rapeutycznym jest inna niż u nas.
M.S.: Brzmi poważnie, więc proszę wyjaśnić, o co dokład-
nie chodzi.  
A.Sz.: Jak mówią socjolodzy, dzieje się to przede wszystkim za 
sprawą niepodwyższania wynagrodzenia. Możesz więc mieć 
piękny zawód, odpowiedzialny, nieść ludziom pomoc, nadzieję, 

ale jak jesteś źle wynagradzana, to nikt cię nie szanuje! To jest 
znany mechanizm społeczny. Wielu decydentów zarzucało nam 
często, że ciągle chcemy więcej i więcej. No i się stało – dzisiaj 
praktycznie nas nie ma... 
M.S.: Podejrzewam, że więcej można zarobić, zatrudniając 
się w sklepie. 
A.Sz.: Jeszcze do niedawna kwoty wynagrodzeń były porówny-
walne. Oczywiście nasze zarobki w ostatnim czasie nieco wzrosły, 
wyhamowała też emigracja zarobkowa. Pojawiło się więcej absol-
wentów, którzy wchodzą do zawodu. Ale to „nie zaceruje” nam tej 
wielkiej dziury, która powstawała przez lata, nie zapewni zastępo-
wania pokoleń. Poza tym wciąż mamy mało osób zainteresowa-
nych wejściem do zawodu. Dzieje się tak mimo tego, że na samym 
Dolnym Śląsku działa 8 uczelni (w  tym Uniwersytet Medyczny 
we Wrocławiu), które uruchomiły kierunki związane z pielęgniar-
stwem i mają chętnych, ale nie w takiej liczbie, jaka jest potrzebna.
M.S.: Cały czas nie jest to zawód, który jak magnes przycią-
gałby młodych ludzi.  
A.Sz.: Powiem może, co jest potrzebne, by się to zmieniło. Mniej 
więcej od 2015 roku starałyśmy się o  programy stypendialne. 
Wcześniej Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych po wielokroć 
występowała do kolejnych ministrów zdrowia o stworzenie na 
uczelniach pielęgniarstwa jako kierunku zamawianego. Chodzi 
o to, że skoro w danej branży zawodowej brakuje pracowników, 
robimy tzw. zamawiany kierunek studiów, płacimy stypendium 
studentom, którzy go wybrali i  tym samym przyciągamy mło-
dzież do zawodu. Niestety, nigdy nie udało się tego osiągnąć.
M.S.: Żadna władza na to nie poszła? 
A.Sz.: Dopiero w 2019 roku postulat został wysłuchany i na Dol-
nym Śląsku uruchomiono program stypendialny. Na razie obej-
muje nie 100 osób, jak chcieliśmy, ale 30 (od tego roku). Poza 
tym kwotę stypendium podniesiono teraz z 1000 zł do 1500 zł. 
Studenci podpisują w  zamian umowę lojalnościową, która zo-
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 SZAFRAN
Przewodnicząca Dolnośląskiej 
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bowiązuje ich do pracy na terenie Dolnego Śląska przez 3 lata 
po zakończeniu nauki. Mają do wyboru szpitale i inne placówki, 
których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. To są duże jednostki, wysokospecjali-
styczne, więc dla absolwenta to bardzo dobre miejsce pracy.
M.S.: To się już stało. Jakich działań oczekuje Pani w przy-
szłości?  
A.Sz.: Pilnie potrzebna jest promocja zawodów medycznych. Mi-
nisterstwo Zdrowia nakręciło film temu poświęcony, po czym... 
głęboko go ukryło na swojej stronie. Urząd Marszałkowski na-
kręcił film skierowany do młodych i  opublikował go w  mediach 
społecznościowych – znakomicie. Uważamy jednak, że spoty po-
winni też oglądać rodzice absolwentów szkół średnich. Niedawno 
rozmawialiśmy z  przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
o tym, że gdy zamkniemy sprawę stypendium, to my się również 
w takie działania włączymy. Informacje muszą pojawiać się wszę-
dzie – w tramwajach, pociągach, na billboardach ulicznych. Niech 
dziadek też porozmawia ze swoją wnuczką o tym, by zechciała się 
zastanowić nad wyborem takiego zawodu. Ja jestem pielęgniarką, 
bo moja mama jest pielęgniarką. I moja siostrzenica została pielę-
gniarką, bo babcia i ciocia są pielęgniarkami (uśmiech). Ludzie mu-
szą widzieć, że to dobry zawód, bo taka jest prawda! On gwarantuje 
umowę o pracę, bo dzisiaj rynek pracy dla pielęgniarki jest rynkiem 
pracownika. Poza tym my gwarantujemy każdej takiej osobie roz-
wój zawodowy. Można więc po dwóch latach zrobić specjalizację, 
można się uczyć w ramach kształcenia podyplomowego, można 
po licencjacie robić magisterium. Jest też obowiązek przynależenia 
do samorządu zawodowego, który wyznacza konkretne obowiąz-
ki, ale też zapewnia pomoc, w tym prawną.
M.S.: Jak wielu pielęgniarek i  położnych brakuje teraz na 
Dolnym Śląsku?  
A.Sz.: Co najmniej 500 rocznie. I tak naprawdę, jeżeli w Polsce 
kształci się 5 tysięcy pielęgniarek rocznie, to żeby utrzymać 
przez najbliższe 10 lat na poziomie 5,2 pielęgniarek na 1000 
mieszkańców, trzeba by podwoić liczbę absolwentów kierun-
ków pielęgniarstwa i  położnictwa. To zadanie dla rządzących. 
Ale wcześniej trzeba przygotować porządną, chwytliwą kampa-
nię reklamową kierowaną do młodych ludzi. 

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wro-
cławiu już jakiś czas temu zaproponowała władzom wojewódz-
twa, że włączy się w kampanię promującą nasze zawody między 
innymi poprzez kontakt z uczniami klas czwartych szkół śred-
nich. Oczywiście 3/4 licealistów nie zdecyduje się na to, ale nam 
wcale nie chodzi o to, żeby się zdecydował każdy, bo do tego 
zawodu (jak kiedyś mawiano) „trzeba mieć powołanie”. Dzisiaj 
mówimy, że trzeba mieć „specjalne predyspozycje”. Bo to jest 
zajmowanie się chorym człowiekiem w różnych sytuacjach i na-
prawdę nie każdy może profesjonalnie zajmować się zdrowiem. 
Te plany miały być już realizowane, ale wybuchła pandemia.
M.S.: Jeżeli tak się nie stanie, pielęgniarki wyginą za 20 lat 
jak dinozaury? 
A.Sz.: Nie potrafię przewidzieć, co będzie się działo w Polsce za 
20 lat. Jeśli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte świadome 
działania na rzecz polepszenia sytuacji naszych zawodów, to 
czeka nas bardzo głęboki kryzys kadrowy.  
M.S.: Pani mówi o brakach w szeregach pielęgniarek i położ-
nych, ale to dolegliwość powszechna w świecie medycznym. 
A.Sz.: Lekarze mają swoje zadania. Ich też brakuje – widzimy 
to na co dzień. 
M.S.: Ale o  ile w  tej kwestii często mówi się o  lekarzach, 
o tyle o pielęgniarkach bardzo rzadko. A z tego, co widzę, 
jesteście pierwszą grupą, w której takie braki mogą się oka-
zać dolegliwe dla pacjentów?

A.Sz.: Myślę, że to proces porównywalny z  tym, co dzieje się 
w grupie zawodowej lekarzy. Muszę jednak zaznaczyć, że pracu-
jemy razem, ale zadania mamy podzielone – pielęgniarka, położ-
na to samodzielne zawody medyczne. 
M.S.: Przeczytałem fragment raportu Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych z maja 2021 roku. Wynika z niego, że pie-
lęgniarki żyją przeciętnie o 20 lat krócej niż wszystkie inne 
Polki. Dramatyczne wiadomości. Z czego to się bierze?
A.Sz.: To jest straszna statystyka, która powoduje, że gdy młodzi 
ludzie się tego dowiadują, zaczynają mieć poważne wątpliwości. 
Nie zostało zbadane, dlaczego tak się dzieje – możemy jedynie 
snuć przypuszczenia. Powodem jest naszym zdaniem przede 
wszystkim praca w systemie zmianowym, czyli pracujemy dzień/
noc/dwa dni wolnego (jeżeli jest to praca na jednym etacie).
M.S.: Zegar biologiczny jest więc permanentnie zaburzony.
A.Sz.: To poważne obciążenie. Do tego zamiast 160–180 stan-
dardowych godzin w miesiącu większość z nas dokłada drugie 
tyle. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że chcemy zarobić więcej. To 
oczywiście ważny aspekt, ale nie bez znaczenia jest brak kadry, 
trudności z zabezpieczeniem na dyżurze bezpiecznej liczby pie-
lęgniarek do pracy. Raport, o którym Pan wspomniał mówi, że 
jeżeli panie pielęgniarki, które są w wieku emerytalnym, a więc 
61–70 lat (to na Dolnym Śląsku 35% kadry) zdecydują się odejść 
na emeryturę, to natychmiast musimy zamknąć 27 szpitali w re-
gionie. Po prostu nie będzie w nich pielęgniarek. No chyba że 
zostawiamy pacjentów bez opieki pielęgniarek czy położnych. 
Tej sytuacji towarzyszy ogromny stres. 
M.S.: Mają też Państwo do czynienia z rozmaitymi choro-
bami, w tym zakaźnymi. To również może mieć wpływ na 
Wasze życie? 
A.Sz.: Nie wiemy, jaki wpływ mają na zdrowie pielęgniarek i po-
łożnych czynniki chemiczne i fizyczne, z którymi mamy kontakt. 
M.S.: A wirusy, bakterie? 
A.Sz.: Nie znam odpowiedzi na te pytania, ale jestem pewna, że 
najważniejszym winowajcą tej sytuacji jest przeciążenie pracą, 
bo systemu zmianowego w naszym przypadku nie unikniemy. 
Na pewno nie może być tak, że pracujemy w  takim systemie 
prawie 300 godzin miesięcznie, mając średnio ponad 50 lat. 
M.S.: Rozwiązaniem problemów, o którym wiele razy wspo-
minali różni nasi decydenci, miało być ściąganie lekarzy 
i pielęgniarek z Ukrainy. Jak to się sprawdziło? 
A.Sz.: W tej chwili w rejestrze na terenie naszej Izby mamy 28 ta-
kich pielęgniarek. Jest to więc skala absolutnie nieistotna, za mała. 
M.S.: Czyli jednak pora zacząć sobie wyobrażać szpitale bez pie-
lęgniarek, o co zapytałem Panią na początku naszej rozmowy? 
A.Sz.: Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić... Na pewno władze 
różnych szczebli muszą zacząć promować ten zawód, budować 
jego prestiż, również pod względem finansowym. Bo zarówno 
samorząd pielęgniarek i  położnych, jak każda pielęgniarka na-
czelna i dyrektor szpitala marzą o tym, by nie zastanawiać się nie-
ustannie, ilu osób im brakuje. Wszyscy ci ludzie powinni myśleć 
o innych, ważnych sprawach – jak pracować nad poprawą jakości 
opieki pielęgniarskiej czy jak zorganizować personelowi szkole-
nie z komunikacji międzyludzkiej. My doskonale zdajemy sobie 
sprawę z  tego, że wszystkie skargi, które wpływają do nas i do 
dyrektorów, wynikają z przemęczenia. Przemęczenie to rozdraż-
nienie, brak cierpliwości. Bardzo chciałybyśmy to wyeliminować. 
Wiemy, że te skargi są, wiemy, że trudne sytuacje się zdarzają, ale 
w jaki sposób mamy wpłynąć na nasze koleżanki, by się zmieniły, 
skoro na co dzień są tak bardzo przepracowane?! Dlatego sytu-
acja musi się radykalnie zmienić, bo inaczej czeka nas katastrofa. 
Mimo wszystko staram się być optymistką i wierzę w lepsze jutro 
dla naszych pięknych zawodów i dla naszych pacjentów. ■
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ZDROWIE KOBIET

Rozmawia Robert Migdał

Endometrioza  
– choroba zagadka, która przynosi ból 
i cierpienie milionom kobiet

Robert Migdał: Endometrioza. Co to za choroba? 
Dr hab. Tomasz Fuchs: Jest to schorzenie często występujące 
wśród kobiet, polegające na tym, że tkanka, która prawidło-
wo znajduje się tylko w jamie macicy, budując błonę śluzową, 
zwana endometrium, pojawia się w zupełnie innych i nietypo-
wych dla siebie miejscach. 

R.M.: Jaka jest tego przyczyna? 
T.F.: Tego niestety do końca nie wiemy. Kiedyś, przez wiele 
lat, funkcjonowała teoria mówiąca o tym, że kiedy kobieta 
miesiączkuje, to ta złuszczająca się błona śluzowa macicy 
wstecznie wpada przez jajowody do jamy brzusznej i  tam 
się rozsiewa. 

R.M.: Ale z czasem okazało się, że to teoria bardzo słaba do 
obronienia…

T.F.: Tak, bo nie tłumaczy tego, dlaczego endometrioza znaj-
duje się np. w środku, wewnątrz jajnika. Nie tłumaczy, dlacze-
go potrafi nagle znaleźć się między mięśniami w ścianie maci-
cy. Tę postać endometriozy określamy adenemiozą. Czasami 
potrafi się ona nawet znaleźć w... nosie lub w ścianie pęcherza 
moczowego. No i dlaczego nie pojawia się u wszystkich mie-
siączkujących kobiet.

R.M.: Pojawia się w takich bardzo nietypowych miejscach. 
To co może być jej przyczyną?
T.F.: Na pewno jest to przyczyna immunologiczna. W organi-
zmie chorujących kobiet istnieją zaburzenia immunologicz-
ne, które powodują, że dochodzi do pojawienia się tego typu 
tkanki w nietypowych dla siebie miejscach. Kolejna zagadka to 
fakt, że u niektórych kobiet endometrioza jest obecna i potrafi 
nie dawać żadnych objawów, a u niektórych jest i daje objawy. 

– Wiele przypadków endometriozy nie jest w ogóle leczonych, bo choroba nie jest rozpo-
znana – to jest ta główna bolączka. Tak naprawdę u każdej kobiety, która zgłasza się do gi-
nekologa z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi w obrębie miednicy mniejszej, zawsze 
trzeba podejrzewać endometriozę: i albo ją potwierdzić, albo wykluczyć – mówi dr hab. 
Tomasz Fuchs, ginekolog.

Dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny, 
absolwentka Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, autorka książki „En-
dometrioza. Leczenie dietą”

Odpowiednia dieta przeciwzapalna może 
przynieść chorej na endometriozę kobiecie 
bardzo dużą ulgę.

Najlepsze efekty przynosi dieta przeciw-
zapalna, przy endometriozie szczególnie 
dieta roślinna. Jedynym produktem pocho-
dzenia zwierzęcego w tej diecie powinny 
być ryby, a to ze względu na to, że kwasy 
omega-3 działają silnie przeciwzapalnie. Nie 
trzeba jeść dużo ryb – wystarczą dwie porcje 
tygodniowo, około 300 gramów. 

Z pewnością ta dieta bazuje na dużej ilości 
tzw. „zieleniny”, zwłaszcza zielone warzywa 
liściaste – jak najwięcej w surowej wersji 
pożywienia: pietruszka, rukola, roszponka,  

kiełki, szpinak. Przynajmniej w dwóch posił-
kach dziennie: one zawierają wapń, żelazo, 
witaminę C. Kobiety z endometriozą po-
winny jeść dużo czosnku, czerwoną cebulę. 
Też fioletowe owoce – one mają dużo an-
tyoksydantów, które usuwają wolne rodniki 
tlenowe i stan zapalny: borówki, ciemne wi-
nogrona, figi, jeżyny, maliny, jagody. A także 
ananasa, który ma dobre działanie dzięki 
bromelinie, jabłka, granat, aronia oraz soja, 
która zawiera fitoestrogeny. W produktach 
pochodzenia zwierzęcego: w mięsie i na-
biale jest najwięcej dioksyn, które są jedną 
z przyczyn rozwoju endometriozy. Dlatego 
przy endometriozie trzeba pić dużo wody, 
żeby wypłukiwać te toksyny. A zamiast tych 
produktów dostarczających białka, stosować 
duże ilości roślin strączkowych. Warto też od-
stawić pszenicę oraz zrezygnować z alkoholu, 
kawy i palenia papierosów.

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/woman-6080984/Saranya7
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Nieznany jest również mechanizm powstania endometriozy 
w bliźnie po cięciu cesarskim. Podczas porodu przez cięcie ce-
sarskie, kiedy wydobywane jest dziecko, nacinane są wszystkie 
warstwy jamy i macicy, wraz ze zmienioną ciążowo błoną ślu-
zową. Tkanka ta może się wszczepiać w ścianę jamy brzusznej, 
dając zmiany o typie endometriozy. Ale dlaczego dochodzi do 
powstawania wszczepów u jednych kobiet, a u innych już nie? 
Na to znowu nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Przed nami 
jest jeszcze szereg zagadek.

R.M.: Przy endometriozie jest więcej pytań niż odpowiedzi. 
T.F.: Stąd też leczenie nie jest przyczynowe, tylko objawowe: 
leczymy ból, usuwamy te miejsca, w których ta tkanka się znaj-
duje, a w których znajdować się nie powinna, ale nie potrafimy 
znaleźć przyczyny. Jak dotąd nie ma leków, które leczyłyby en-
dometriozę przyczynowo. 

R.M.: No to w jaki konkretnie sposób ta choroba jest leczona?
T.F.: Trzeba przede wszystkim zacząć od tego, że wiele przy-
padków endometriozy nie jest w ogóle leczonych, bo choroba 
nie jest rozpoznana – to jest ta główna bolączka. Tak naprawdę 
u każdej kobiety, która zgłasza się do ginekologa z przewlekły-
mi dolegliwościami bólowymi w obrębie miednicy mniejszej, 
zawsze trzeba podejrzewać endometriozę: i  albo ją potwier-
dzić, albo wykluczyć. A leczenie? Stosujemy leczenie objawo-
we bólu, które jest leczeniem na krótką metę. Natomiast są 
głównie dwie metody leczenia lub ich kombinacja.

R.M.: Czyli? 
T.F.: Pierwsza to leczenie hormonalne, które polega na tym, 
że podaje się leki hormonalne. Zatrzymują one cykl miesięcz-
ny poprzez wyłączenie osi hormonalnej kobiety: podwzgórze, 
przysadka, jajnik. Blokuje to złuszczanie błony śluzowej macicy, 
w  związku z  czym ogniska endometriozy również się nie po-
większają, nie powodują lokalnego stanu zapalnego i zrostów. 

Drugi sposób to leczenie operacyjne – usunięcie zmian. To 
potrafią być bardzo rozległe zabiegi, obarczone dużym ryzy-
kiem powikłań, jednak z uwagi na silny ból, uniemożliwiający 
normalne funkcjonowanie, pacjentki decydują się na podjęcie 
tego ryzyka. 

Trzeci sposób to połączenie tych dwóch pierwszych metod, 
czyli dokładna operacja z  usunięciem miejsc zmienionych 
przez endometriozę z następowym leczeniem hormonalnym. 

R.M.: Część kobiety decyduje się na usunięcie niektórych 
narządów wewnętrznych, np. macicy, żeby całkowicie zli-
kwidować endometriozę. 
T.F.: Macica tak naprawdę nie jest przyczyną. Jeśli już, to trze-
ba by usunąć jajniki, bo to one produkując hormony odpo-
wiadają za cały cykl, podczas którego następuje złuszczanie 
się tkanki w obrębie ognisk endometriozy, a w konsekwencji 
dochodzi do narastania objawów. Usunięcie macicy niczego 
nie zmienia. Jeśli już to skuteczne może być usunięcie macicy 
z jajnikami, ale to niesie ze sobą szereg innych niepożądanych 
skutków, np. osteoporozę, z uwagi na brak estrogenów, które-
go jajniki są źródłem. Poza tym usunięcie macicy byłoby w tym 
wszystkim najprostsze, natomiast problemem jest szereg zro-
stów, które powstają w obrębie całej jamy brzusznej, nacieki 
na nerwy na tylnej ścianie jamy brzusznej, nacieki na jelito 
grube i odbytnicę. To jest tak naprawdę główny problem, jeśli 
chodzi o trudności w leczeniu endometriozy.

R.M.: Jakie są objawy endometriozy?

T.F.: Kiedy pacjentka do nas przychodzi, to zbieramy wywiad. 
To początek badania lekarskiego. Pierwsze objawy które mo-
żemy wychwycić, to objawy przewlekłego zespołu bólowe-
go miednicy małej. Nasilają się one szczególnie tuż przed 
miesiączką lub w  trakcie miesiączki. To są bóle pojawiające 
się cyklicznie – jest to dość charakterystyczne, jeśli chodzi 
o endometriozę. Potem, z czasem, kiedy mamy do czynienia 
z niesamowicie nasilonym procesem – w dużym uproszczeniu 
– boli wszystko: bolą jelita, z uwagi na zrosty pojawiają się do-
legliwości bólowe kręgosłupa, trudności z defekacją, kłopoty 
z oddawaniem moczu, jeśli jest w to wciągnięty moczowód.

R.M.: Podczas badania, np. USG, można stwierdzić tę chorobę?
T.F.: Jeśli zmiany znajdują się w jajnikach i tworzą się tzw. tor-
biele czekoladowe, to podczas badania USG jesteśmy w stanie  
stosunkowo łatwo rozpoznać endometriozę. Jeśli zaś mamy 
już zaawansowaną endometriozę, to osoba, która jest spraw-
na w wykonywaniu badań USG, od razu zobaczy, że narządy 
w obrębie miednicy mniejszej leżą nienaturalnie w stosunku 
do siebie, że mamy do czynienia z  naciekiem na odbytnicę, 
że te tkanki są w  stosunku do siebie nieruchome, a  do tego 
dochodzą dolegliwości bólowe. To są objawy, które mogą su-
gerować endometriozę. Ale zanim jeszcze wykonamy badanie 
USG, musimy zebrać wywiad lekarski, a następnie zbadać pa-
cjentkę na fotelu ginekologicznym i tu też jesteśmy w stanie 
uzyskać dodatkowe informacje, bo zauważamy, że np. macica 
i  przydatki są w  stosunku do siebie słabo przesuwalne, nie-
kiedy wręcz nieprzesuwalne. Czasami bada się ogniska en-
dometriozy za macicą, jako bolesne guzki. Gdybyśmy chcieli 
rozszerzyć diagnostykę, możemy zlecić badanie rezonansu 
magnetycznego.

R.M.: To jest choroba, na którą mogą zachorować kobiety 
w każdym wieku? 
T.F.: To jest choroba, na którą zapadają młode kobiety i kobie-
ty w wieku rozrodczym, czyli te, które miesiączkują. Pacjentki 
ze słabo nasilonymi objawami mogą dotrwać szczęśliwie bez 
zabiegu do okresu menopauzy. Jeśli jednak powstaną zrosty, 
to niestety pozostaną już z pacjentką przez resztę życia.  

R.M.: Oprócz tego leczenia lekami przeciwbólowymi, le-
czenia operacyjnego, są jakieś sposoby, żeby ułatwić ko-
bietom chorym na endometriozę funkcjonowanie? Takie 
zwykłe, codzienne życie? 
T.F.: Pomocna może być lekka dieta, np. śródziemnomorska, 
zawierająca dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, które 
mają działanie przeciwzapalne. Dietę traktowałbym jednak nie 
jako terapię, ale jako postępowanie uzupełniające leczenie. 
Niektóre pacjentki korzystają dodatkowo z pomocy akupunk-
tury czy fizjoterapii.

R.M.: Gdy czytałem na temat endometriozy, to pojawia-
ły się głosy, że te ogniska endometriozy mogą się prze-
mieniać w  komórki nowotworowe-złośliwe. Ile w  tym 
jest prawdy?
T.F.: To jest tkanka, która normalnie buduje błonę śluzową 
macicy, a nieprawidłowy rozrost tej tkanki w obrębie macicy 
powoduje chorobę nowotworową. Nazywa się ją „rakiem trzo-
nu macicy”. I oczywiście może się zdarzyć, że te stare ogniska 
endometriozy, które również podlegają zmianom hormonal-
nym, mogą w przyszłości ulec zezłośliwieniu. To się najczęściej 
zdarza w przypadku jajników. Na szczęście nie jest to zjawisko 
występujące bardzo często. ■
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ZDROWIE KOBIET

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/stethoscope-4820535/ Myriams-Fotos

Kobiety zaczynają chorować na serce znacznie później niż mężczyźni. 
Niestety, panie po przejściu menopauzy najczęściej umierają właśnie na 
choroby układu krążenia. Z tego powodu kardiolodzy ze Szpitala im. Mar-
ciniaka we Wrocławiu wspólnie z lekarzami rodzinnymi z naszego regio-
nu prowadzą kampanię społeczną mającą chronić kobiety przez takim 
ryzykiem. To pierwsze przedsięwzięcie tego typu w skali całego kraju. 
Finansuje je Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Na serce chorują głównie mężczyźni – to szkodliwy 
stereotyp, walka z  nim jest jednym z  głównych zało-
żeń kampanii „Serce Kobiety”, przygotowanej wspól-
nie przez lekarzy Oddziału Kardiologii Dolnośląskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wro-
cławiu, medyków z  Dolnośląskiego Związku Lekarzy 
Rodzinnych-Pracodawców oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.

– Mam dla pań dwie wiadomości. Dobra jest taka, 
że kobiety zaczynają chorować na serce 10 lat później 
niż mężczyźni, co wynika z ochronnego wpływu na or-
ganizm estrogenów, czyli żeńskich hormonów płcio-
wych. Zła informacja jest taka, że po upływie tego 
okresu ochronnego kobiety umierają głównie na ser-
ce – wyjaśnia dr hab. n. med. Joanna Jaroch, ordyna-
tor Oddziału Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Spe-

Całym sercem 
za ratowaniem kobiecych serc

Tekst Agata Grzelińska 
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cjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu, prof. 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. – Choroby serca i  naczyń krwionośnych, 
zawał serca i udar mózgu są zabójcą numer 1 pań po 
menopauzie. Celem naszej kampanii jest zwiększenie 
świadomości społecznej kobiet po okresie okołome-
nopauzalnym dotyczącej tego, że są zagrożone cho-
robami serce. A  najważniejszą informacją jest to, że 
przed tym można się uchronić – podkreśla. 

W  zakrojonej na szeroką skalę kampanii chodzi 
głównie o to, by Dolnoślązaczki mające lat 55 i więcej 
zwróciły uwagę na występujące u  nich czynniki ry-
zyka miażdżycy. Istnieje potrzeba, by sprawdziły, czy 
nie cierpią na nadciśnienie tętnicze, które u większo-
ści pań w  tym wieku się rozwija. – Przybieramy przy 
okazji kilka kilogramów, mamy podwyższony poziom 
glukozy, podwyższony poziom cholesterolu, początki 
zespołu metabolicznego. Jeśli teraz się tym zajmiemy, 
możemy ten proces miażdżycowy w kolejnych latach 
zahamować i uniknąć w przyszłości zawału serca czy 
udaru mózgu – zapewnia pani profesor. 

Jak podkreśla, najważniejszym elementem wszyst-
kich związanych z  tym działań jest ścisła współpraca 
z lekarzami rodzinnymi, którzy zwykle najlepiej znają 
swoje pacjentki. Anna Krzyszowska-Kamińska z  Dol-
nośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodaw-
ców nie ma wątpliwości, że zawsze lepiej jest zapobie-
gać chorobie niż leczyć człowieka. 

– Przy okazji kampanii chcemy mówić pacjentom 
o  właściwej diecie, o  potrzebie ruchu, o  systema-
tycznej kontroli poziomu cholesterolu czy glukozy 
oraz o  kontroli wagi ciała – precyzuje. Jak dodaje, 
często jest tak, że kobieta, która przez całe życia 
miała zbyt niskie ciśnienie, po 55. roku życia zaczy-
na cierpieć na nadciśnienie! Dlatego tak ważne jest, 
by wszelkie zmiany w organizmie natychmiast kon-
sultować ze swoim lekarzem. Zwłaszcza że w przy-
padku kobiet wiele objawów choroby serca jest in-
nych niż u mężczyzn. 

Kampanię wspierają też pacjentki Oddziału Kardio-
logii Szpitala im. Marciniaka, m.in. pani Beata, która 
jest menadżerem w dużej firmie. To wiąże się z dużym 
stresem, na który w jej przypadku nałożyły się jej kło-
poty osobiste, w tym przemoc psychiczna, jakiej przez 
lata doświadczała. Mówi, że zawsze borykała się z nie-
dociśnieniem, więc kiedy sama mierzyła sobie ciśnie-
nie, nie zauważała niczego niepokojącego. 

– Tak naprawdę dopiero gdy trafiłam na SOR z kryzą 
ciśnieniową, zaczęłam się zastanawiać, co to oznacza. 
Doktor Google podpowiedział, że to poważna spra-
wa. To grozi udarem lub zawałem serca. Dopiero to 
sprawiło, że zaczęłam kontrolować moje nadciśnie-
nie, a  nie (jak sądziłam) niedociśnienie – opowiada-
ła a  konferencji prasowej dotyczącej kampanii. Jak 
mówi, po 55. roku życia zaczęły się w  jej organizmie 

zmiany hormonalne, nadwaga, stres. – Jestem więc 
żywym dowodem na to wszystko, o czym panie lekar-
ki powiedziały. Dlatego apeluję do innych kobiet, by 
konsultowały takie sprawy z  lekarzem, który potrafi 
odpowiednio interpretować wyniki – mówi.

Akcję całym sercem wsparły władze województwa. – 
Zaangażowaliśmy się w ten projekt dlatego, że w pro-
filaktyce upatrujemy szans na dłuższe i  lepsze życie 
Dolnoślązaczek – przyznał Marcin Krzyżanowski, wi-
cemarszałek województwa dolnośląskiego odpowie-
dzialny za ochronę zdrowia. 

W  ramach kampanii „Serce kobiety” lekarze z  Od-
działu Kardiologii szpitala im. Marciniaka do końca 
roku obsługują infolinię: 71 360 47 30. Po wstępnym 
oszacowaniu ryzyka choroby u osoby dzwoniącej, jest 
ona kierowana do lekarza rodzinnego. Akcja, która 
rozpoczęła się pod koniec września, spotkała się z du-
żym zainteresowaniem mieszkanek Dolnego Śląska.

– Odbieramy po kilka telefonów i po kilka zapytań 
internetowych dziennie – mówi prof. Joanna Jaroch. – 
Większość pacjentek kierujemy do lekarzy rodzinnych, 
niektóre do poradni kardiologicznej, niekiedy kończy 
się na poradzie telefonicznej.

Odzew ze strony kobiet zauważyli też lekarze rodzin-
ni. – W październiku, gdy projekt się rozpoczynał, pa-
cjentki były nim zainteresowane, obecnie choroby in-
fekcyjne zdominowały naszą pracę – przyznaje Anna 
Krzyszowska-Kamińska. I dodaje: – Chciałabym zwró-
cić uwagę, że po chorobach  wirusowych mogą poja-
wić się powikłania w postaci zaburzeń rytmu serca lub 
zapalenia mięśnia serca. Dlatego warto się szczepić 
przeciw grypie i przeciw COVID-19, a w czasie infekcji 
należy wypoczywać (nieodpowiedzialne jest przyjmo-
wanie leków przeciwzapalnych i chodzenie do pracy), 
żeby minimalizować ryzyko powikłań. Mam nadzieję, 
że pod wpływem projektu „Serce kobiety” wiele pań 
zatroszczy się o swoje serca.

Warto dodać, że dolnośląska kampania wpisuje się 
w  światowe działania. W  maju jedno z  najbardziej 
znanych pism medycznych na świecie, tygodnik „The 
Lancet” opublikował globalny raport na temat cho-
rób krążenia u kobiet. Autorzy raportu wzywają świat 
medyczny do działań, których celem jest zwiększenie 
świadomości i edukacja pacjentek, ale przede wszyst-
kim pracowników ochrony zdrowia. Chodzi o wczesne 
wykrywanie chorób serca u  pań, nadanie priorytetu 
badaniom nad chorobami układu krążenia u  kobiet 
i profilaktykę. Argumentem za pilnym wdrażaniem ak-
cji takich jak ta rozpoczęta na Dolnym Śląsku są liczby. 
Jak wynika ze wspomnianego raportu, w 2019 roku na 
całym świecie było około 275 mln kobiet z  choroba-
mi układu krążenia. Główną przyczyną zgonów z tego 
powodu okazała się choroba niedokrwienna serca 
(47%), a następnie udar mózgu (36%). ■
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▶ LEK. MARCIN 
     LEWICKI
Członek Zarządu Krajowego OZZL,
członek Zespołu ds. Polityki Lekowej
i Farmakoterapii NRL

Fot. Patryk Gryniewicz

Tekst Marcin LewickiPolska WSTAJE Z KOLAN
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

Co to będzie? Co to będzie?

Utopia
Jest listopad 2021 r. Dwa lata temu w Wuhan opisano pierwszy przy-
padek zakażenia nowym wirusem atakującym drogi oddechowe. Ska-
la zachorowalności przerosła wszelkie oczekiwania, epidemia szybko 
opuściła miasto w środkowych Chinach, a potem okrążyła kilkakrotnie 
świat. Przeżyliśmy kilka lockdownów, z kraju ubyło nam ok. 90 tysięcy 
obywateli w  różnym wieku, co spokojnie mogę porównać ilościowo 
i jakościowo do mojego rodzinnego miasta w momencie, gdy opusz-
czałem je, by podjąć studia.

W ciągu ostatnich dwóch lat przypomnieliśmy sobie dokładnie, jak 
zakłada się i zdejmuje środki ochrony indywidualnej, odbyliśmy przy-
spieszone kursy immunologii i wirusologii. Dowiedzieliśmy się także, 
już parokrotnie, że „wirus jest w odwrocie i nie ma się czego obawiać”. 
Ponadto ostatnie badania wykazały, że Polacy posiadają „gen niepo-
słuszeństwa” i w związku z tym wszelkie restrykcje zdadzą się na nic, 
bo i  tak pomysłowi obywatele znajdą lukę w przepisach tylko po to, 
żeby nie przestrzegać obostrzeń.

Szczęśliwie dla nas – kraje, w których ochrona zdrowia jest w gor-
szym stanie niż w Polsce, żyją na innych zasadach niż my. W Austrii 
tzw. paszport covidowy jest wymagany przy wejściu do wszelkich 
budynków użyteczności publicznej, restauracji czy innych centrów 
kultury. Ostatnio wprowadzono nakaz kwarantanny dla niezasz-
czepionych. Szwajcarzy w  powszechnym referendum zdecydowali 
większością głosów, że dają mandat Radzie Federalnej do nakłada-
nia takich restrykcji, jakie uznają za słuszne. No, ale to wszak ludzie, 
którzy wymienionego genu nie posiadają i na pewno „nie wyłączyli 
TV i nie włączyli myślenia”.

Polska pozostaje „zieloną wyspą”, niezależnie od partii, która aktual-
nie trzyma ster. Jest krainą mlekiem i miodem płynącą, dlatego wszy-
scy chcą z nami zamieszkać. Wiadomo jednak, że bogactwa naszego 
kraju są ograniczone, mimo że są niewyczerpalne, dlatego musimy 
chronić nasz piękny kraj przed obcymi. Dlatego właśnie, że Polska jest 
silnym krajem, któremu niczego nie brakuje, premier wraz z ministrem 
obrony narodowej dwoją się i troją, by nie pokazać prawdziwej sytuacji 
na pograniczu polsko-białoruskim. Właśnie dlatego, że Polska jest silna 
i nikt nam zagrozić nie może, bo kto podniesie rękę na Najjaśniejszą, 
temu Najjaśniejsza tej ręki głaskać nie będzie! Ulrike Guérot uważa, że 
Polska była prawdziwą republiką, czyli wspólnym dobrem (res publi-
ca) jeszcze do niedawna, zanim z coraz większą siłą zaczęły przebijać 
się zewsząd idee nacjonalistyczne (1). Pierwsza bitwa pod Empikiem 
(11.11.2020) dość wyraźnie pokazuje, że Polska nie jest dobrem wspól-
nym wszystkich obywateli.

Entropia
Blokada na granicy z Białorusią jest bolesnym złudzeniem, rzuceniem 
ochłapu wygłodniałemu poczucia bezpieczeństwa Suwerenowi. Je-
śli tylko Putinowi zamarzy się udowadniania rosyjskości terenów na 
zachód od Buga, będzie tego dokonywał najkrótszą drogą – przez 
Ukrainę lub Litwę. Nie będzie musiał przekraczać nieprzekraczal-
nych zasieków.

Chciałbym przeprowadzić eksperyment logiczny. Dany jest układ za-
mknięty o stałej objętości, w którym znajduje się pewna liczba cząstek. 
Podzielmy układ błoną na dwie równe części, następnie przesuńmy 
cząstki z jednego kompartmentu do drugiego tak, by w jednym było 
dwukrotnie więcej cząstek niż w drugim. Przyjmijmy pewien czas t, po 
którym liczba cząstek (n) się podwaja. Tak więc po czasie t = 0 w zbio-

rze A będzie n cząstek, w zbiorze B – 2n cząstek. Po cza-
sie t=1 zbiór A będzie zawierał 2n cząstek, zbiór B na-
tomiast 4n itd. Objętość kompartmentów niech będzie 
stała, niezmienna w czasie.

Rozpatrzymy dwa rozwiązania. W  jednym do roz-
dzielenia dwóch przestrzeni użyjmy błony półprze-
puszczalnej. Cząstki będą przez nią przenikać we 
względnie kontrolowany sposób do czasu wyrówna-
nia stężeń po obu stronach błony. Układ w  związku 
z  tym jest względnie stabilny – cząstki przechodzą 
przez błonę zgodnie z  gradientem, nie dochodzi do 
sztucznych napięć. Jeśli natomiast rozdzielimy przed-
miotowe kompartmenty nieprzepuszczalną barierą, 
przyrost liczby cząstek doprowadzi do przerwania jej 
ciągłości i  przedostania się nieznanej liczby cząstek 
aż do uzyskania stanu maksymalnego rozproszenia. 
Podstawmy teraz do tego równania za przedmiotowe 
układy Polskę i Białoruś, a błoną niech będzie drut kol-
czasty. Śmieszna, doprawdy, bariera.

Polska wstaje z kolan
Niebieskie kaski w Jugosławii nie zrobiły nic poza da-
niem przyzwolenia na rzeź. Tym mniej zrozumiałym 
jest entuzjazm premiera Morawieckiego w  związku 
z  zapewnieniami pochodzącymi z  UN. Ostatnie lata 
kazały jednak wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów 
brać w gruby cudzysłów, co świadczy jedynie o zatrwa-
żającej słabości naszego kraju. Bo nie jest silnym kraj, 
któremu zadrą w oku jest niezależność artystów. Dzwo-
niące łańcuchy przeszkadzały najpierw carowi, później 
pierwszemu sekretarzowi. Teraz nie pozwalają spać 
małopolskiej kurator oświaty.

Do rozpętania wojny w Europie wystarczy jeden kara-
bin rzucony w ziemię niczyją, ten skrawek terenu przy 
granicy ograniczony zasiekami z  drutu kolczastego. 
Gdziekolwiek by nie wystrzelił, Ojczulek Car wyda na 
nas wyrok. Tak skończy się Polski z kolan wstawanie. ■

Cicho wszędzie, głucho wszędzie,
Głupio było, głupio będzie.
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MEDYCYNA NARRACYJNA

Z cyklu o medycynie narracyjnej 

W dobie pandemii nie uciekniemy od medycyny nar-
racyjnej. Musi ona czym prędzej zająć stosowne miej-
sce w  edukacji medyków wszelkiego autoramentu, 
a także aspirujących do tego grona studentów uczelni 
medycznych w Polsce. Medycyna narracyjna – nawet 
nie jako fakultatywny, ale obligatoryjny przedmiot 
studiów – może przygotować wszystkich do umiejęt-
ności uważnego słuchania pacjenta. Jest to kompe-
tencja o wyjątkowej randze, zwłaszcza w czasie, gdy 
kontakt z  pacjentem ogranicza się coraz częściej do 
rozmowy telefonicznej. Jak wpajał swoim studentom 
prof. Andrzej Szczeklik: „Wystarczy słuchać”, wszak 
rytm rozmowy, barwa głosu, tempo wypowiadanych 
słów, przerywany i  niepewny tok wypowiedzi mówi 
nierzadko więcej o pacjencie niż jego karta choroby.

Kierownik Zakładu Medioznawstwa, Instytut Dziennikar-
stwa 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 narracyjnej” (link do bezpłatnego 
egzemplarza: http://www.wuwr.com.pl/upfiles/products/
Wozny_Scenariusze_CNS_SxAYL.pdf )

▶ PROF. DR HAB. ALEKSANDER WOŹNY

Tekst Aleksander Woźnyprzywracania głosu
Niełatwa sztuka 

Ale tylko słuchać to za mało: lekarze muszą nauczyć się, o czym wspo-
minałem w jednym z poprzednich artykułów („W okowach języka”), 
mówić własnym głosem. Chory bowiem, po wielokroć doświad-

czany w niełatwych czasach zarazy, i to nie zawsze pozytywnie, uwierzy im 
ponownie jedynie wówczas, gdy usłyszy po drugiej stronie mowę auten-
tyczną, wyrażająca się już samym brzmieniem, dykcją i melodią słów. Mowę 
skierowaną właśnie do niego, do człowieka, który w wyniku choroby i cier-
pienia oniemiał i teraz niejako na nowo musi się nauczyć mówić.

Czyż nie podobnie dzieje się z lekarzami w czasie pandemii? Komunikację 
z pacjentem utrudnia czy wręcz uniemożliwia kombinezon, a szczególne to 
wszystko, co na oddziale covidowym ma chronić przed zakażeniem, czyli osła-
niające oczy, usta, i nos gogle, maska z filtrem FFP3 oraz przyłbica. Jak w takim 
przebraniu mówić, jak wyrazić słowa pocieszenia, jak się uśmiechnąć?

Sytuacji oniemienia, zarówno w znaczeniu dosłownym, jak i przenośnym, 
jest znacznie więcej. O magicznym niemal wymiarze pozbawiania pacjen-
tów głosu pisze słynna amerykańska pisarka i  dziennikarka Joan Didion 
w przejmującej opowieści o żałobie. Za „Rok magicznego myślenia” Didion 
otrzymała National Book Award, jedną z  najbardziej prestiżowych w  Sta-
nach Zjednoczonych nagród literackich. Ale ta książka, o wybitnych walo-
rach literackich, jest przede wszystkim świadectwem mierzenia się pisarki 
z przeżywanym intensywnie i na wiele sposobów żalem po stracie, spowo-
dowanym śmiercią jej męża i dramatyczną chorobą córki. Jest, jak pisze au-
torka, próbą zrozumienia okresu, kiedy „zostały wywrócone wszelkie moje 
ustalone wyobrażenia na temat śmierci; na temat choroby; na temat praw-
dopodobieństwa i szczęścia; na temat […] sposobów, w jakie ludzie radzą 
sobie lub nie radzą z faktem, że życie się kończy; na temat kruchości zdro-
wia psychicznego; na temat samego życia”. „Rok magicznego myślenia” jest 
także rodzajem pisarskiego zdania sprawy z ograniczeń, przed jakimi staje 
autorka, próbując opisać sprawy ostateczne. »

W listopadowym numerze tygo-
dnika „The New Yorker” pojawił się 
artykuł doktora Ofole Mgbako za-
tytułowany „Lekarz, pacjent i ich 
poezja”. To opowieść o tym, jak pi-
sanie wierszy staje się najlepszym 
lekarstwem. Jej autor prezentuje 
czytelnikom historię swojego pa-
cjenta Jima Gallaghera, siedem-
dziesięciokilkuletniego mężczy-
zny, u którego wykryto przed laty 
raka prostaty. 
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MEDYCYNA NARRACYJNA

Pomimo bezspornego talentu literackiego, pomimo wszech-
stronnego opanowania technik pisarskich i  dziennikarskich, 
Didion z  pokorą wyznaje swoją bezradność wobec tematu 
choroby i śmierci, zawodność słów i rytmów mowy, niewspół-
mierność języka wobec własnych przeżyć. Wydaje się jej, że 
w swoich poszukiwaniach utraconego sensu zbliżyłaby się do 
tego, co chce przekazać, gdyby nie rezygnując ze swojego pi-
sarskiego warsztatu, miała do dyspozycji montażownię i edytor 
cyfrowy Avid, rewolucyjną aplikację, która umożliwia nielinio-
wą edycję obrazu i dźwięku. Gdyby dysponowała, dodatkową, 
a nie tylko literacką, reprezentacją znakową.

„Zamazany umysł” to słowa, jakimi jej córka Quintana po 
wielu tygodniach pobytu na OIOM-ie w kalifornijskim szpitalu 
akademickim określa swój stan psychiczny. Stanu zamazanego 
umysłu nie może się także pozbyć śmiertelnie porażona choro-
bą córki jej matka, która na krok nie odstępuje nieprzytomnej 
dziewczyny. Pomimo że Quintana nie wykazuje żadnej aktyw-
ności, matka buntuje się przeciw tracheotomii, podjętej przez 
lekarzy decyzji o zaintubowaniu pacjentki. Dla niej, jako matki 
i zarazem pisarki, pozbawienie własnej córki głosu jest równo-
znaczne z jej śmiercią.

Powracając do oddziałów covidowych i  pandemii, nie po-
rzucam tematu oniemienia. Bo może właśnie w tej szczególnej 
sytuacji, w tym oniemieniu obu stron, wszak pacjent covidowy 
bywa także często zaintubowany, jest jakaś szansa na uzdro-
wienie relacji lekarz – pacjent? Brzmi to jak paradoks, a jednak 
spróbujmy bliżej przyjrzeć się takiej hipotezie. Być może ta dzi-
waczna równość oniemiałych stwarza dziś szansę na pokona-
nie syndromu wyższości medyków?

Poczucie wyższości traktuję jako przeciwieństwo pozycji 
społecznej określanej mianem „strukturalnej niższości”, która 
wywołuje pośród antropologów kultury szczególne zaintere-
sowanie i sympatię. Przede wszystkim z powodu bogatej sym-
boliki, jaka się z wiąże z tym zjawiskiem społecznym. Stanowi 
ono bowiem ważny aspekt kultury, ujawniający się nie tylko 
w  klasowych i  kastowych systemach stratyfikacji społecznej, 
ale także w naszej współczesności. Na temat roli strukturalnej 
niższości niewykwalifikowanych robotników, biedaków, wy-
rzutków czy pariasów, powstała bogata literatura. Pogardzani 
i odrzucani przez tych, którzy stoją wyżej w hierarchii społecz-
nej, przywodzą na myśl pamiętnych „dzieci Boga”, jak Mahatma 
Gandhi określał „nietykalnych”, najniższą spośród kast w  In-
diach. To im, właśnie tym najmniejszym, przypisuje się – pa-
radoksalnie – symboliczną funkcję reprezentowania ludzkości, 
bez względu na cechy i ograniczenia związane z ich statusem. 
Obszerna jest, także i dziś, lista pozbawionych głosu. Ryszard 
Kapuściński upominał się o nich całą swoją twórczością, uzna-
jąc „stan niemożności wypowiedzenia się” za cechę ubóstwa.

Powróćmy zatem do literatury, która w  medycynie narra-
cyjnej, w  uzdrawiania relacji między lekarzami i  pacjentami, 
w procesie przywracaniu głosu milczącym, odgrywa nierzadko 
wyjątkową rolę. W listopadowym numerze tygodnika „The New 
Yorker” pojawił się artykuł doktora Ofole Mgbako zatytułowa-
ny „Lekarz, pacjent i ich poezja”. To opowieść o tym, jak pisanie 
wierszy staje się najlepszym lekarstwem. Jej autor prezentuje 
czytelnikom historię swojego pacjenta Jima Gallaghera, sie-
demdziesięciokilkuletniego mężczyzny, u  którego wykryto 
przed laty raka prostaty. Jim nie był subtelnym, wydelikaconym 
mężczyzną, stereotypowym wyobrażeniem poety. Przeciwnie, 
robił wrażenie mocnego człowieka, był weteranem wojny 
w Wietnamie, służył w wywiadzie. Lata choroby odcisnęły jed-
nak na nim swoje piętno, jego twarz poorana zmarszczkami, 
pochylona postać i  lekkie utykanie wskazywały, że rak mógł 

zaatakować kręgosłup, co zresztą potwierdziły badania tomo-
grafem. Jako człowiek już niemłody, doświadczony w  wielu 
ekstremalnych sytuacjach, wiedział, że należy się liczyć z rychłą 
śmiercią, dawał sobie jeszcze, co wyznał podczas spotkania 
z  lekarzem, około dwóch lat życia. Doktor Mgbako, wówczas 
poczatkujący rezydent na internie, do którego Jim trafił po 
blisko pięćdziesięciu naświetleniach, postanowił zastosować 
radykalną metodę. Odwrócił się od ekranu komputera, gdzie 
wyświetlała się długa lista gromadzonych przez lata badań pa-
cjenta, i spytał: „Jaki masz cel w życiu, stojąc w obliczu śmierci?”

Bezpośredniość w  kontakcie z  człowiekiem, przyzwyczajo-
nym do spotykania na swojej onkologicznej drodze stereo-
typowo reagujących na jego dramat medyków-pocieszycieli, 
zmienia nastawienie Jima wobec poczatkującego lekarza. Wy-
znaje, że jest poetą i postanawia podarować mu zbiór swoich 
wierszy. Wśród nich znajduje się utwór „W kruchym czasie”, któ-
ry przyciąga uwagę lekarza:

„To był kruchy czas.
A my żyliśmy nim ostrożnie
Upewniając się, że nie było
Zbyt dużego oddalenia 
Między miękkimi słowami 
A delikatnym dawaniem
Wiedząc, że czas jest ograniczony
Ale nie policzony 
Czy podzielony
Na dni bądź tygodnie
W poszukiwaniu 
Znaku jego końca”.

Wiersz Jima staje się dla lekarza rodzajem karty alternatywnej. 
Kiedy ponownie, będąc już w domu, zagłębia się w historię cho-
roby swojego pacjenta, uświadamia sobie, że liczące wiele lat 
wędrówki od onkologa do onkologa, ciągłe naświetlenia i  te-
rapia abirateronem wywołały u Jima ruinę jego ciała, jego psy-
chiki i poczucie nieustającego zmęczenia. Jedynym lekarstwem 
przynoszącym mu ulgę stała się poezja. Jego wiersz o kruchości 
przeżywanego czasu, raport o  stanie swojego życia, napisany 
zupełnie innym językiem, mocno kontrastował z  medycznym 
slangiem opisującym historię choroby onkologicznej. Poezja 
Jima opowiadała o historii człowieka stojącego w obliczu śmier-
ci; człowieka, który na nowo próbuje zbudować sens przeżywa-
nego przez siebie czasu, stworzyć swoją własną koncepcję czasu.

Przywołuję raz jeszcze prof. Szczeklika, który w zbiorach ese-
jów zatytułowanych „Nieśmiertelność” i „Kore” kładzie nacisk na 
pokorę w  praktyce klinicznej. Powinna się ona wyrażać rezy-
gnacją lekarza z narzucania z góry „władczych koncepcji choro-
by”. Zamiast postawy paternalistycznej, którą demonstruje się 
swoją władzę i autorytet, lekarz zostaje wezwany do symbiozy 
z pacjentem. Do współdziałania z żywym człowieka, jakim jest 
osoba chora, do współpracy, której nie może zastąpić żaden 
z góry zdefiniowany obraz choroby.

Ta właśnie pokora narracyjna, bo o nią tu przede wszystkim 
chodzi, ujawnia się z niezwykłą wprost wyrazistością w budo-
wanej latami relacji Jima i doktora Mgbako. Zarówno pacjent, 
jak i jego lekarz odzyskują dzięki niej swój autentyczny głos. Ich 
własne wiersze przesyłane e-melami, ich poetycka korespon-
dencja staje się najlepszym świadectwem przełomu, jaki pod 
wpływem literatury dokonuje się w  każdym z  nich. Zarówno 
jeden, jak i drugi, po latach milczenia, zaniechania poezji, wra-
cają do pisania. I  jeden drugiego swoją twórczością umacnia 
w  poetyckim fachu, jeden drugiego podtrzymuje na duchu, 
ujawniając głębokie pokłady znaczeń przekazywanych w swo-
ich wierszach. Ich relacja, niemal od pierwszej wizyty Jima 
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w  gabinecie doktora Mgbako, staje się z  czasem sięgającym 
coraz głębiej spotkaniem interpretatywnym.

Przyjrzyjmy się, jak głęboko Jim sięga do znaczeń zawartych 
w wierszu swego doktora, który po latach poetyckiego milcze-
nia przesyła mu swój wiersz: 

„Oczy otworzyły się powoli
[…]
Uśmiech wpełzł na jej twarz
Śmierć zapytała kim ona jest?
Ubrana w kolorowe nakrycia głowy i złote kolczyki
Matka, muza
Moja pacjentka jest ze mną”.

To pacjent, stając się czytelnikiem, nazywa po imieniu odkryte 
przez lekarza przesłanie, z którego on sam – pomimo że jest au-
torem wiersza – jeszcze nie w pełni zdaje sobie sprawę. To Jim 
w  przesłanej majlem interpretacji wiersza uświadamia swoje-
mu doktorowi, że potrafił dokonać rzeczy niezwykłej: dostrzec 
w swojej pacjentce, pozostającej bezpośrednio w zasięgu śmier-
ci, człowieka, którego nie wolno sprowadzać do jednostki cho-
robowej. To dzięki Jimowi lekarz uświadomił sobie w pełni, jak 
wielkie znaczenie ma rozmowa z pacjentami, którzy zostali po-

zbawieni głosu. I jeszcze jedno: że rozmowa z zaintubowanymi, 
a więc – dodajmy – także tymi, którzy są dziś pod respiratorami, 
jest trudną sztuką dorównującą, a może nawet przewyższającą 
wszelkie inne specjalizacje lekarskie: „Wiele się nauczyłem od 
Jima – wyznaje dr Mgbako – o medycynie, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o leczenie hospitalizowanych, krytycznie chorych pacjentów. 
Często spotykam ludzi po tym, jak ciężka infekcja zniszczyła ich 
ciała. Większość z nich ma o wiele mniej czasu niż Jim. Teraz za-
wsze poświęcam im choćby chwilę, aby zapytać: <<Z czym wią-
żesz swoje nadzieje, co jeszcze chciałbyś osiągnąć w życiu?>>. ■
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Panu Doktorowi Mariuszowi Sidorowi oraz p. Doktor Da-
nucie Klimczak ze Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewi-
cza we Wrocławiu – za szczery uśmiech, pochylenie się nad 
pacjentem, rzetelność i zrozumienie – dziękuję z całego serca. 
Wszystkim lekarzom oraz personelowi pomocniczemu Od-
działu Ginekologiczno-Położniczego składam serdeczne ży-
czenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. W nowym 
roku 2022 życzę wszystkim pracownikom szpitala radości 
oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

Wdzięczna pacjentka
Danuta Bujwid

Składam serdeczne podziękowania całemu personelowi Od-
działu Chirurgii Piersi w Dolnośląskim Centrum Onkologii 
we Wrocławiu, a w szczególności dr. Rafałowi Szulcowi za 
profesjonalne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, po-
święcony czas, troskliwą opiekę i zrozumienie. Paniom pielę-
gniarkom dziękuję za wsparcie i życzliwe podejście. 

Justyna Radzik z mężem

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

Podziękowania

XLI Zjazd Delegatów DIL 
– 19 marca 2022
Szanowni Delegaci
21 października 2021 r. Dolnośląska Rada Lekarska 
podjęła uchwałę w  sprawie terminu organizacji XLI 
Zjazdu Delegatów DIL. Odbędzie się on 19 marca 
2022 roku. O szczegółach organizacyjnych i progra-
mie Zjazdu będziemy informować w  kolejnych wy-
daniach „Medium”, na naszej stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych.

Dolnośląska Rada Lekarska
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Z PORADNIKA PSYCHOPRAKTYKA

Źródło grafiki: www. pixabay.com/smiley-2979107/AbsolutVision

Tekst Dariusz Delikat

Z cyklu: Emocje  
– co lekarz wiedzieć o nich 

powinien, cz. IVJAK OSWOIĆ
„Tatusiu, boję się, nie odchodź”; „Ale mnie przestraszyłaś”; „Gdy spoglądam w dół, nogi się pode mną ugi-
nają”; „Boję się, że jak tak dalej pójdzie, stracę wszystkie oszczędności”; „Czuję lęk przebywając w grupie 
ludzi”; „Tak boję się o swoje dzieci”. Takich określeń będących ilustracjami różnych życiowych sytuacji mo-
żemy przytaczać bardzo wiele. Strach i lęk są po prostu immanentną częścią naszego życia. Niektórzy z nas 
doświadczają tych emocji często, inni rzadziej. Czasami niemal ich nie zauważamy, innym razem zaburzają 
nasze codzienne rytuały. Zdarza się jednak tak, że potrafią zrujnować nasze zdrowie albo sprawić, że życie 
staje się nie do zniesienia.

Tak czy inaczej, warto przyjrzeć się im bliżej, zwłaszcza że pro-
blemy związane ze strachem i lękiem należą do jednych z naj-
częstszych zaburzeń psychicznych.

Strach to emocja prosta, podstawowa, towarzysząca nam od po-
czątku istnienia gatunku ludzkiego. W  przeszłości nasi przodkowie 
pod wpływem strachu „brali nogi za pas” albo sięgali po broń. Dzisiaj 
na szczęście takie sytuacje zdarzają się rzadko. Zasadniczo strach jest 
emocją pozytywną, pozwalającą na unikanie zagrożeń. Gdy jednak 
pojawia się w nadmiarze, może stać się fundamentem zaburzeń psy-
chosomatycznych. Klasycznym przykładem jest zespół stresu poura-
zowego (PTSD), którego przyczyną są szczególnie traumatyczne, na-
znaczone wysokim poziomem strachu wydarzenia w życiu pacjenta. 
Przeżywając strach, swoje odczucia opisujemy za pomocą różnych 
określeń: boję się; jestem przerażony; czuję się, jakbym był sparaliżo-
wany; ogarnia mnie panika. Psychologowie mówią, że to tzw. kom-
ponenta emocjonalna strachu. Gdy nasze myśli skupiają się na po-
tencjalnym zagrożeniu, wówczas mamy do czynienia z komponentą 
poznawczą. Jeśli poziom napięcia jest bardzo wysoki, obniża się, i to 
drastycznie, koncentracja – w naszych głowach może pojawić się coś, 
co potocznie nazywamy gonitwą myśli. Pobudzeniu ulega nasz układ 
współczulny: zaciskają się pięści, rozszerzają źrenice, przyspiesza akcja 
serca, wzrasta potliwość (komponenta somatyczna) i wreszcie zaczy-
namy się zachowywać w określony sposób, np. uciekać, walczyć, cho-
wać się itp. (komponenta behawioralna).

Czy lęk jest tym samym co strach?
Przywołane już na wstępie sytuacje i  określenia im towarzyszące 
wskazują na to, że lęk i strach, choć mają ze sobą wiele wspólnego, nie 
są tym samym. Łączy je poczucie zagrożenia, odczuwanie niepokoju, 
pojawiające się obawy. Różni natomiast czas trwania – strach wystę-
puje temporalnie, lęk jest emocją rozciągniętą w czasie – może trwać 
tygodniami, miesiącami, czasem latami, dlatego nazywamy go często 
stanem emocjonalnym. 

Druga zasadnicza różnica pomiędzy strachem i  lękiem kryje się 
w przyczynach ich powstawania. Strach rodzi się, gdy pojawia się po-
wód – ciemna noc, dziwne dźwięki za oknem, trudna diagnoza, obrazy 
przemocy itp. Z lękiem jest inaczej. Ma on irracjonalny charakter. Czasa-
mi wiąże się z przewidywaniem przyszłości czy nadchodzącego niebez-
pieczeństwa, często jednak nie uświadamiamy sobie jego źródeł.

Istotną różnicą są psychosomatyczne konsekwencje przeżywa-
nych emocji. Różnią się w zakresie natężenia i czasu trwania. Są duże 
(wyraziste) w  przypadku strachu, raczej stonowane w  przypadku 
lęku. Czasami trudno je rozróżnić, gdyż oba stany uczuciowe mogą 
się na siebie nakładać.

Lęk jest wiodącym objawem w  wielu zaburzeniach psychicznych. 
Wspomnijmy te najczęściej występujące: nerwicę lękową i fobie.

Nerwica lękowa albo inaczej zaburzenia lękowe uogólnione to prze-
wlekłe poczucie wewnętrznego napięcia, niepokoju, rozdrażnienia, 
które nie ma związku z konkretnymi sytuacjami. To także nadmierne, 
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nieadekwatne do sytuacji obawy i ciągłe zamartwianie się. Towarzyszą 
im zaburzenia koncentracji i  cały szereg różnie nasilonych objawów 
wegetatywnych.

Fobia to uporczywy lęk, niepokój, który jest związany z określonymi 
zjawiskami, sytuacjami, przedmiotami. Cechą szczególną fobii jest to, 
że czynnik wywołujący lęk nie stanowi w rzeczywistości zagrożenia, 
a pacjenci mając tego świadomość nie potrafią sobie z nim poradzić. 

Fobie zaliczane są do zaburzeń nerwicowych. Wśród nich wyróżnia-
my: fobię społeczną, czyli lęk przed innymi ludźmi, a właściwie przed 
ośmieszeniem, kompromitacją, poniżeniem w  sytuacjach społecz-
nych, który dotyka około 5–10% populacji (warto dodać, że fobia ta 
nie ma nic wspólnego z  nieśmiałością); agorafobię – silny lęk przed 
miejscami publicznymi czy tłumem ludzi. Do specyficznych postaci 
fobii zaliczyć można klaustrofobię – lęk przed przebywaniem w  za-
mkniętych, małych pomieszczeniach; akrofobię – lęk przed przeby-
waniem na wysokości; nyktofobię – lęk przed ciemnością; awiatofo-
bię – lęk przed podróżowaniem samolotem; odontofobię – lęk przed 
dentystą; hemofobię – lęk przed widokiem krwi; arachnofobię – lęk 
przed pająkami i cały szereg innych. Fobicznemu lękowi towarzyszą 
często nieprzyjemne objawy somatyczne, np. uczucie gorąca, pocenie 
się, czerwienienie, drżenie rąk, kołatanie serca…

Strach i lęk – jak sobie z nimi radzić?
Ze strachem trzeba coś zrobić, jeśli, podobnie do złości, pojawia się 
w nadmiarze lub nieadekwatnie do sytuacji. I tak jak w przypadku ra-
dzenia sobie ze złością, także w  przypadku samodzielnej pracy nad 
strachem ważne jest, aby mieć pewność, że to, co się czuje lub czu-
ło, to właśnie strach. Kolejny krok to mentalna akceptacja tej emocji 
– nie można jej ignorować lub wypierać. Wreszcie trzeba dotrzeć do 
przyczyny odczuwania strachu. Warto zadać sobie pytania, co go wy-
wołuje – jakie sytuacje, ludzie, okoliczności, wydarzenia sprawiają, że 
się boisz? Jeśli już wiesz, poddaj to dokładnej analizie i zastanów się, 
co można byłoby zrobić w konkretnej sytuacji. Opracuj plan działania 
– co zrobisz następnym razem, aby się nie bać. Ponieważ nasz strach 
nasilać mogą deprecjonujące myśli, np.: „na pewno ci się to nie uda, 
wszyscy będą się śmiali, jesteś taki nieporadny…”, warto je identyfiko-
wać i zamieniać na myśli konstruktywne (asertywne): „dasz sobie radę, 
pokażesz, na co Cię stać, takie rzeczy robiłeś już wielokrotnie i kończy-
ły się sukcesem, masz prawo do przeżywania lęku…”.

Walce ze strachem i lękiem sprzyja 
wzmacnianie pewności siebie
Podstawą pewności siebie jest wysoka samoocena. Zmniejsza lęk 
i niepokój, redukuje stres, pozwala stawiać ambitne cele, wykonywać 
trudne zadania oraz sprzyja radzeniu sobie z poniesionymi porażkami. 
Bezsprzecznie wiąże się ze świadomością tzw. osobniczego potencja-
łu (to mocne strony człowieka: zalety i zdolności, umiejętności, osią-
gnięcia). Cieszmy się ze swoich osiągnięć, umiejętności, zalet, wspie-
rajmy także innych, pokazując im, że ich dostrzegamy, komentując, 
doceniając, konstruktywnie krytykując – oni na pewno to docenią 
i zrewanżują się tym samym.

Jeśli doświadczamy zaburzeń lękowych, pamiętajmy, że najsku-
teczniejszą metodą walki z  nimi jest psychoterapia, a  jednym z  naj-
ważniejszych jej celów jest nazwanie problemu po imieniu, ustalenie 
jego źródła, zwłaszcza jeśli jest głęboko ukryte. W przypadku leczenia 
fobii skutecznie wykorzystuje się terapię behawioralną z zastosowa-
niem systematycznej desensytyzacji (odwrażliwiania), która polega 
na stopniowym konfrontowaniu pacjenta z łagodną wersją lękotwór-
czego bodźca. Czasami skuteczne leczenie wymaga połączenia psy-
choterapii z farmakoterapią, dlatego naturalna jest kooperacja lekarza 
psychiatry i psychologa.

Czego boją się nasze dzieci?
Strach i lęk pojawiające się w różnych okresach życia dziecka są zjawi-
skiem normalnym, świadczącym o jego rozwoju. Emocje te pojawiają 
się według wyraźnego wzorca w charakterystycznej stałej kolejności. 
W przedziale wiekowym 8 miesięcy – 2 lata dzieci odczuwają lęk przed 
obcymi oraz związany z separacją od opiekuna. Od 2. do około 4. roku 
życia boją się ciemności, burz i innych zjawisk klimatycznych, zwierząt. 
Wraz z rozwojem wyobraźni, pomiędzy 4. a 6. r.ż. mogą bać się wyima-
ginowanych stworzeń: duchów, czarownic, potworów. W  kolejnych 

latach obawiają się zagrożenia fizycznego, obrażeń ciała, zagubienia 
się, klęsk żywiołowych. W  okresie dorastania powodem lęku staje się 
śmierć, sprawy społeczne, brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej. 
Mądrzy opiekunowie nie lekceważą dziecięcych lęków. Naszym zada-
niem jest nauczenie dziecka radzenia sobie z tymi emocjami. Im lepiej 
to zrobimy, tym lepiej będzie dawało sobie radę w życiu dorosłym.

Co możemy zrobić? Kluczowe jest okazywanie akceptacji, zrozu-
mienia dla przeżywanych emocji oraz wsparcia. Ważna jest fizyczna 
bliskość, przytulenie dziecka, rozmowa, tłumaczenie doświadczanych 
sytuacji i zjawisk. Pomocne są bajki terapeutyczne, których bohatero-
wie przeżywają problemy, z którymi dziecko może się identyfikować. 
Nie do przecenienia są przytulanki – pluszowy miś może zdziałać 
cuda, zapewniając dziecku poczucie bezpieczeństwa. W  przypadku 
dzieci starszych ważne jest uważne słuchanie, ustalenie, na czym pole-
ga problem, akceptacja, wzmacnianie samooceny. Można też sięgnąć 
po techniki relaksacyjne. Gdy jest to potrzebne, nie wahajmy się sko-
rzystać z pomocy psychologa.

Warto mieć świadomość, że wiele przyczyn dziecięcych lęków tkwi 
w nas samych. Ich występowaniu sprzyja styl wychowania, np. nado-
piekuńczość lub nadmierne kontrolowanie i  krytyka, brak poczucia 
bezpieczeństwa. Jeśli sami cierpimy na zaburzenia lękowe, trzeba 
z nimi walczyć, choćby dlatego, że stajemy się wzorcem do naślado-
wania, dziecko przejmuje nasze „strachy” i  lękowe nastawienie do 
otoczenia. Ponieważ bardzo często czynnikiem wyzwalającym obja-
wy zaburzeń lękowych są istotne zmiany w życiu dzieci: przedszkole, 
pierwsze miesiące w szkole, zmiana miejsca zamieszkania itp., trzeba 
być czujnym i zwłaszcza w tych okresach okazywać dzieciom zaintere-
sowanie i mocno wspierać.

Podsumowanie
Bohaterami artykułu były strach i  lęk. Jak można zauważyć, często 
współistnieją, ale nie są tym samym. Strach zazwyczaj bywa korzystny 
– chroni przed zagrożeniem, pobudza do działania, sprzyja podejmo-
waniu decyzji i dokonywaniu wyborów, ale jak każda emocja, zwłaszcza 
przeżywana w sposób nadmiarowy, może być przyczyną kłopotów. Na-
szą odporność na strach można wzmacniać pracując indywidulanie lub 
z wykorzystaniem wsparcia. Problem lęku jest bardziej złożony, a jego 
źródła są często głęboko ukryte w naszej psychice. Jeżeli wpływa on na 
twoje życie, ograniczając lub paraliżując twoje działania, nie czekaj – to 
znak, że trzeba zasięgnąć pomocy psychologicznej. ■

PS: Zdaję sobie sprawę z tego, że tematu nie wyczerpaliśmy, np. nie 
dotknęliśmy kwestii strachu i lęku przed śmiercią. Temat jest tak waż-
ny, że zasługuje na odrębną część opowieści o emocjach.

Piśmiennictwo
Bilikiewicz A., Pużyński S., Wciórka J., Rybakowski J., Psychiatria T. 2., Urban & 
Partner, Wrocław 2003.
Bourne E. J., Lęk i  fobia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2021.
Kendrall Ph. C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk 2021.
Zimbardo P., Johnson R., McCain V., Psychologia, PWN, Warszawa 2010.

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

LEK. DARIUSZ DELIKAT
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150-lecie uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu (1871–2021)

„Dobrym zwyczajem akademickim jest określić swoją  
tożsamość z okazji uroczystości jubileuszowych”

Waldemar Kozuschek (1930–2009)

Uniwersytecka stomatologia we Wrocławiu rozwija się od 150 
lat. Pierwszy okres – lata 1871–1945 związane były z niemiec-
kim królewskim Śląskim Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma 

w Breslau. Drugi okres – po 1945 roku to ponad 75 lat polskiej uniwer-
syteckiej stomatologii we Wrocławiu.

Obecna działalność Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uni-
wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nawiązu-
je do tradycji dobrej niemieckiej szkoły dentystycznej Uniwersytetu 
w Breslau: Carla Franza Marii Partscha (1855–1932), Hansa Riegnera 
(1859–1928) i  Walthera Brucka (1872–1937) tworzących tzw. „Bre-
slauer Schule”. 14 lipca 1871 roku wrocławski dentysta Julius Bruck 
(1840–1902) uzyskał jako pierwszy w Prusach habilitację ze stomato-
logii. Założył on z własnych funduszy prywatny instytut dentystycz-
ny, będący jednocześnie placówką dydaktyczną i leczniczą. Studenci 
byli wpisani na wydział filozoficzny uniwersytetu. Kolejnym uczonym, 
który rozwinął ten kierunek studiów, był Carl F.M. Partsch. Był on 
twórcą chirurgii szczękowo-twarzowej. W 1890 roku włączył w pełni 
instytut dentystyczny w  strukturę Wydziału Medycznego Uniwersy-
tetu. Prof. C.F.M. Partsch przeprowadził pierwszy na świecie zabieg 
resekcji wierzchołka korzenia zęba oraz operację torbieli zębowych 
modo Partsch I oraz Partsch II. Ponadto wprowadził leczenie prote-
zami natychmiastowymi po ekstrakcjach zębów i  rozległych opera-
cjach nowotworów oraz urazach szczękowo-twarzowych. Uczniami 
prof. Partscha byli: dr Antoni Perliński (1870–1936) z  Poznania oraz 
późniejszy dyrektor Państwowego Instytutu Dentystycznego (PJD) 
w Warszawie prof. Alfred Meissner (1883–1952). 

W międzywojniu doktoraty h.c. ze stomatologii w Breslau uzyskali: 
w 1921 roku C.F.M. Partsch, w 1925 roku Hans Riegner i Walther Bruck. 
Pięć lat później doktorat h.c. Uniwersytetu w  Breslau uzyskał Shma-
mine Toru – dyrektor Instytutu Stomatologii Uniwersytetu w  Tokio. 
Prof. Carl F.M. Partsch był od 1921 roku przewodniczącym Śląskiej 
Izby Lekarskiej przez dwie kadencje. Po profesorze Partschu dyrekto-
rem Zahnärztliche Institut został przybyły z  Getyngi Hermann Euler 
(1874–1961), który jako dziekan Wydziału Medycznego masowo zwal-
niał z Uniwersytetu naukowców pochodzenia żydowskiego. Prof. Her-
mann Euler był w 1940 roku promotorem pracy doktorskiej Wiktora 
Scholza pt.: „O  ponownym wykorzystaniu złota z  jam ustnych osób 
zmarłych”. Do 1945 roku w niemieckim instytucie dentystycznym przy 
ul. Burgeld 17–19 (obecnie ul. Antoniego Cieszyńskiego) pracowali 
ponadto profesorowie: 
– Wilhelm Meyer (1896-1982) – członek NSDAP, po II wojnie świato-

wej prof. w Getyndze,
– Reinhard Ritter (1903–1987) – po II wojnie światowej dyrektor kli-

niki stomatologicznej w Heidelbergu,
– Carl Franz Fischer (1909–1995) –  po wojnie prof. w Getyndze, Sa-

arbrücken i Düsseldorfie,
– Otto Hubner (1876–1952) członek NSDAP, po wojnie w Greisfwald 

promotor prof. Gerda Staegemanna,
– Karl Greve (1897–1942) – członek NSDAP, zginął na froncie wschodnim. 

Hermann Euler pracował w Dreźnie od końca wojny do czerwca 1946 
roku, a doktorem h.c. został w Lipsku. W latach 1949–2006 przyznawa-
no medal jego imienia, ale po ujawnieniu nazistowskiej przeszłości Eu-
lera nazwę cofnięto i obecnie jest to medal DGZMK. 23 stycznia 1945 
roku nastąpiła ewakuacja Zähnaerztliche Institut do Drezna. „Festung 
Breslau” – Twierdza Wrocław padła 8 maja 1945 roku. Uczeń zamordo-
wanego 4 lipca 1941 roku przez Niemców we Lwowie prof. Antoniego 
Cieszyńskiego (1882-1941) dr Tadeusz Szczęsny-Owiński (1904–1995) 
przejął gmach byłego instytutu dentystycznego. 23 lipca 1945 roku 
założył przy obecnej ulicy A. Cieszyńskiego 17–19 ambulatorium den-
tystyczne, a później klinikę stomatologii pierwszej powojennej uczelni 
polskiego Uniwersytetu i Politechniki. Od początku z dr. Tadeuszem 

Owińskim współpracowali: dr Janina Piekarska (1903–1980), dr Oktawia 
Lubczyńska (1904–1983), prof. Ignacy Pietrzycki (1885–1964), prof. Hen-
ryk Gorczyński (1889–19790, dr Aleksander Rolecki (1905–1991), dr Bar-
bara Włodek-Owińska (1911–2005), prof. Noemi Wigdorowicz-Makowe-
rowa (1912–2015). Ich wychowankami zostali późniejsi profesorowie: 
Tomasz Cieszyński (1920–2010), Franciszek Mraz (1920–2004), Tadeusz 
Pawela (1920–2011), Stanisław Potoczek (1923–2013), Adam Masztalerz 
(1925–2004), Stefan Flieger(1922–2014), Feliks Ćwioro (1929–2006), 
Jan Wnukiewicz (1945–2013). W 1991 roku tytuł dr. h.c. Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu uzyskał profesor Eberhard Sonnabend (1923–
2011) z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy), 
a w 2007 roku dr h.c. Uniwersytetu Medycznego prof. Pierre Louis Emile 
Lafforgue z  Uniwersytetu Lille II (Francja). W  2017 roku na podstawie 
postępowania na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym nadano ty-
tuł dr. h.c. prof. Thomasowi Hoffmanowi z Uniwersytetu Technicznego 
w  Dreźnie. W  2018 roku dziekan prof. Małgorzata Radwan-Oczko po 
raz pierwszy wręczyła medal im. prof. Tadeusza Szczęsnego-Owińskie-
go najlepszemu absolwentowi stomatologii oraz osobom związanym 
z działalnością i rozwojem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Emerytowani nauczyciele akademiccy Wydziału Lekarsko-Stoma-
tologicznego P.T. doktorzy: Alicja Badurowa, Anna Dadun-Sęk, Teresa 
i Ryszard Rzeszutko, Helena Marek, Teresa Maślanka, Krystyna Czernik, 
Halina Panek, Wiesława Łazarkiewicz, Mirosława Szymańska, Urszula 
Kaczmarek, Ewa Patkowska, Marta Pilak, Barbara Bruziewicz-Mikłaszew-
ska, Danuta Nowakowska, Elżbieta Rutańska, Anna Sobolewska, Zofia 
Sozańska, Barbara Warych wspierają swój macierzysty Wydział i udzie-
lają się w  Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, Polskim Towarzystwie Stoma-
tologicznym i Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. We Wrocła-
wiu kształci się lekarzy stomatologów z gruntownym przygotowaniem 
medycznym, bowiem „nie ma medycyny bez stomatologii, jak nie ma 
stomatologii bez medycyny”, o czym pisał w 1929 roku prof. Jerzy Droz-
dowski z Krakowa, habilitowany we Wrocławiu w 1964 roku. Aktualnie 
u steru Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, po burzach związanych 
z reformą 2.0 Jarosława Gowina, działają bardzo prężnie młodzi, samo-
dzielni pracownicy nauki. Są to: prof. dr hab. Marzena Dominiak, prof. dr 
hab. Beata Kawala, prof. dr hab. Małgorzata Radwan-Oczko, prof. dr hab. 
Hanna Gerber, prof. dr hab. Joanna Antoszewska-Smith, prof. dr hab. Kin-
ga Grzech-Leśniak, prof. dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska oraz 
profesorowie: Marek Ziętek, Tomasz Konopka, Włodzimierz Więckiewicz, 
Thomas Gedrange, Marcin Mikulewicz, Mieszko Więckiewicz i doktorzy 
habilitowani: Maciej Dobrzyński, Edward Kijak, Zdzisław Bogucki, Kamil 
Jurczyszyn, Artur Błaszczyszyn, Michał Sarul, Paweł Kubasiewicz-Ross.

W nowej strukturze Wydziału, oprócz tradycyjnych katedr, powstały 
nowe pracownie i zakłady: Implantologii, Laserowa, Rentgenodiagno-
styki i Stomatologii Obrazowej, Biologii Molekularnej, Katedra i Zakład 
Stomatologii Dziecięcej i Przedklinicznej oraz Stomatologii Zintegro-
wanej. W historii Wydziału nigdy nie było tylu samodzielnych pracow-
ników nauki. Mają ogromny potencjał i nasz Wydział Lekarsko-Stoma-
tologiczny ma szansę wypłynąć na szerokie wody nauki. 20 grudnia 
2001 roku uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 130-lecia, odsłonięto 
tablicę pamiątkową – tryptyk w holu gmachu przy ul. A. Cieszyńskie-
go. Z tej okazji odbyła się także sesja naukowa w auli Leopoldyńskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. We Wrocławiu, mieście na skrzyżowaniu 
dróg i kultur Europy, powstała szkoła stomatologiczna będąca konty-
nuacją lwowskiej szkoły Antoniego Cieszyńskiego, która łączy trady-
cje Carla F.M. Partscha, Śląskiego Uniwersytet w Breslau i warszawskiej 
szkoły Alfreda Meissnera.

Genius loci Wrocławia sprawił, że wykształciło się tutaj w ciągu 150 
lat kilkanaście tysięcy lekarzy dentystów i stomatologów.

Ad multos annos! ■
dr hab. n. med. Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska

Piśmiennictwo 
Bruziewicz-Mikłaszewska B., Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii 
we Wrocławiu, Wrocław 2006.

BLIŻEJ STOMATOLOGII
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RUSZYŁO WYDAWNICTWO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

Z  zamiarem uruchomienia Wydawnictwa Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej władze samorządu lekarskiego z siedzibą 

we Wrocławiu nosiły się od kilku lat. Ten cel udało się osią-
gnąć w dobiegającym końca roku 2021, na który przypada 
100-lecie samorządu lekarskiego w Polsce. Z tej okazji pod 
szyldem Wydawnictwa DIL ukazała się publikacja okolicz-
nościowa pt. „Samorząd z  pasją”. Publikacja nietypowa, bo 
prezentująca przede wszystkim pozamedyczne aktywności 
dolnośląskich lekarzy. Zdaje się, że udało się nam znaleźć 
wspólny mianownik łączący lekarskie pokolenia na prze-
strzeni mijającego stulecia. Chcemy, byście mogli sami się 
o tym przekonać. Nie zdołamy obdarować publikacją każde-
go zainteresowanego – mamy do dyspozycji 1000 egzem-
plarzy. Nic jednak straconego. Sylwetki lekarzy samorządow-
ców po godzinach prezentowane będą na łamach „Medium” 
cyklicznie. W tym wydaniu poznacie pasje dr. n. med. Paw-
ła Wróblewskiego, prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. 
A jest ich naprawdę sporo… ■

Komitet ds. publikacji 
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Wielki Protest Pracowników Ochrony Zdrowia – co dalej? 
Na początku listopada br. minister zdrowia Adam Niedzielski i przedstawiciele Trójstronne-
go Zespołu ds. Ochrony Zdrowia poinformowali o porozumieniu dot. wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia. W odpowiedzi Ogólnopolski Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia, który 11 września rozpoczął pro-
test w białym miasteczku, poinformował, że nie identyfikuje się z tym porozumieniem.

Zgodnie z ustaleniami podwyżki należą się tylko osobom 
zatrudnionym w  oparciu o  umowę o  pracę na dzień 31 

maja 2021 roku, co znacząco zawęża krąg osób uprawnio-
nych do podwyżek. – Nie uczestniczyliśmy w  Zespole Trój-
stronnym, nie było tam żadnego przedstawiciela komitetu. 
Nasz protest nadal trwa – powiedział rzecznik białego mia-
steczka Gilbert Kolbe.

W  skład Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 
wchodzą m.in.: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy 
RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club. 
W  zespole nie ma natomiast przedstawicieli samorządu 
lekarskiego, który reprezentuje interesy wszystkich leka-
rzy i lekarzy dentystów czy OZZL.

24 listopada przedstawiciele Ogólnopolskiego Komite-
tu Protestacyjno-Strajkowego poinformowali o  zmianie 
formuły protestu. – Białe Miasteczko symbolicznie zo-
staje tutaj na miejscu, ale my przenosimy naszą aktyw-
ność do sieci. Tam będziemy udzielać porad pacjentom, 
poszerzamy front osób, które będą współpracować z Ko-
mitetem – powiedziała Krystyna Ptok. Minister Zdrowia 
podziękował za „odpowiedzialną decyzję”.

Białe miasteczko działało w Alejach Ujazdowskich przez 
75 dni. ■ 

A.Sz. 

Białe miasteczko działało w Alejach Ujazdowskich 
przez 75 dni. Fo
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Paweł Wróblewski
Z harmonijką i ukulele przez życie

Harmonijką ustną zainteresowa-
łem się pod koniec liceum, pod 
wpływem filmu, w  którym jeden 

z  bohaterów pogrywał na harmonijce 
bluesowej. Instrument był mały, nie rzu-
cał się w oczy, wszędzie go można było 
zabrać, więc kupiłem najtańszą harmo-
nijkę diatoniczną i zacząłem próbować. 
Rodzice byli bardzo tolerancyjni, gdy go-
dzinami puszczałem w  kółko te same 
fragmenty utworów, po to by znaleźć od-
powiednie dźwięki na instrumencie. Ćwi-
czenia dawały efekty i w okresie studiów 
potrafiłem już przygrywać do praktycz-
nie każdej melodii, byle w prostej tonacji. 
Zamiłowania żeglarskie spowodowały, 
że wyspecjalizowałem się w  szantach. 
Z czasem ambicje rosły, słuchałem pro-
fesjonalnych zespołów harmonijkowych 
i  powoli przestawiałem się na muzykę 
poważną. W  najlepszym okresie studiów wykonywanie utworów Vivaldiego czy Veraciniego nie stanowiło 
dla mnie problemu, konieczne było jednak przestawienie się na harmonijkę chromatyczną, która umożliwia 
łatwe wydobycie półtonów. Niestety nieznajomość nut mocno utrudnia naukę gry skomplikowanej muzyki 
poważnej; polega na mozolnym szukaniu dźwięków ze słuchu. W związku z czym teraz zainteresowałem się 
instrumentami bluesowymi. 

Do moich harmonijek dołączyło też 
w ostatnich latach ukulele, więc mogę 
sobie sam akompaniować. Harmo-
nijka towarzyszy mi od lat podczas 
wszelkich wyjazdów. Sposobność do 
jej użycia zdarza się niemal przy każ-
dej okazji: przy ognisku, w  autobusie 
podczas wspólnej podróży, biesia-
dzie, czy przypadkowym spotkaniu na 
szlaku. Grywałem na rejsach, zlotach 
motocyklowych, podczas rodzinnego 
kolędowania czy podczas występów 
w  szkole muzycznej akompaniując 
moim dzieciom, które muzykowały już 
od wczesnych lat. 

Z Tercetem Egzotycznym – koncert z okazji 
45-lecia zespołu, Wrocław 2010

Do moich harmonijek dołączyło też 
w  ostatnich latach ukulele, więc 
mogę sobie sam akompaniować. 



W 2009 roku zacząłem występować na pro-
fesjonalnych scenach z zespołem Sygit Band 
Maćka Sygita, przedsiębiorcy, który zmobili-
zował znanych wrocławian, aby wykorzystali 
swoje talenty w  zbożnym celu: charytatyw-
nych występach z  różnych okazji. Akompa-
niowałem takim sławom, jak profesorowie: 
Alicja Chybicka, Marek Ziętek, Marek Sąsia-
dek czy Jan Miodek, nieżyjącemu już nieste-
ty znanemu przedsiębiorcy obdarzonemu 
niezwykłym głosem Mirkowi Wróblowi i wie-
lu innym artystom amatorom. Cały dochód 
z  naszych występów przekazywany był na 
konkretne cele: zakupy sprzętu medycznego 
dla dolnośląskich szpitali, remont wrocław-
skiej synagogi czy budowę Przylądka Nadziei. 
Dzięki Maćkowi Sygitowi miałem okazję wy-
stępować chyba na wszystkich liczących 
się dolnośląskich scenach: od wrocławskiej 
opery poprzez Capitol po filharmonię jelenio-
górską. W 2010 roku wystąpiłem nawet z Tercetem Egzotycznym, a koncert transmitowany był przez Telewizję 
Polską i potem powtarzany wielokrotnie. To było chyba moje najbardziej emocjonujące przeżycie artystyczne. 

Muzyka łagodzi obyczaje i odpręża, a wy-
konywanie jej osobiście pomnaża te do-
brodziejstwa wielokrotnie. Nie da się jej 
wykonywać, uczyć nowych utworów bez cał-
kowitego oderwania się od rzeczywistości. 
Szczególnie nauka przy nieznajomości nut 
uczy koncentracji i cierpliwości. A harmo-
nijka pomaga przy okazji niezwykle racjo-
nalnie operować oddechem i  kontrolować 
jego rytm. Możliwość jednoczesnego akom-
paniowania samemu sobie na ukulele czyni 
moje hobby niemal samowystarczalnym. 
Choć tempo życia coraz bardziej ogranicza 
możliwości oddawania się pasjom, to ko-
rzystam z  każdej okazji, by choć na chwilę 
wziąć do rąk moje instrumenty. ■

Sygit Band, koncert na rzecz renowacji synagogi wrocławskiej, 2010

Ostatnie wspólne kolędowanie z Synem Piotrem,  
Boże Narodzenie 2017
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103. ROCZNICĘ  
ODZYSKANIA  

NIEPODLEGŁOŚCI
W 103. rocznicę odzyskania niepodległości nie-
opodal Domu Studenckiego ,,Bliźniak” przy 
ul. Wojciecha z Brudzewa złożono wiązankę bia-
ło-czerwonych kwiatów na głazie Niepodległo-
ści (jedyny pomnik Niepodległości istniejący 
od 1968 r. we Wrocławiu).

Punktualnie w samo południe odśpiewano 4 zwrotki hym-
nu. Pogoda była przecudna i trzy pokolenia wrocławian 

brzegiem starej Odry, przy spadających złotych liściach, prze-
spacerowało się alejką od mostu Szczytnickiego (Zacisze – Za-
lesie – Szczytniki) do Mostów Warszawskich na Karłowicach.

Zapraszam na spotkanie przy głazie za rok 11 listopada 
2022 r. o godz. 12.00. Do zobaczenia! ■

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
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Profesor Alicja Chybicka 
 i Wojewódzka Stacja 

 Sanitarno-Epidemiologiczna

ze statuetkami 
Dolnośląskiego Klucza  
Sukcesu 

Medyczny akcent wśród laureatów 
XXV edycji Dolnośląskiego Klu-
cza Sukcesu 2021. Profesor Alicja 
Chybicka została wybrana przez 
specjalnie powołaną Kapitułę naj-
większą osobowością w promocji 
regionu. Wyróżnienie specjalne 
otrzymała też Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna z  dy-
rektorem dr. n. med. Jackiem Kla-
kočarem na czele. Doktor Klakočar 
jest także zastępcą Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Dol-
nośląskiej Izby Lekarskiej.

Wyłonienie laureatów miało miejsce 
11 października 2021 r., a uroczysta 

gala wręczenia nagród odbyła się 28 paź-
dziernika w hotelu „Maria Antonina” w Za-
górzu Śląskim nad jeziorem Bystrzyckim.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to jedna 
z ważniejszych inicjatyw promujących Dol-
ny Śląsk oraz integrujących jego mieszkań-
ców. Jest to także jedna z najważniejszych, 

regionalnych nagród przyznawana przez specjalnie powołaną Kapitułę. Wyróż-
nienie przyznawane jest corocznie od 1997 r. Nagrodami dla laureatów konkursu 
są statuetki Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. ■

A.Sz.

Trzy pokolenia Wrocławian uczciły 
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Rozśpiewani dla zwierząt
26 listopada 2021 r. w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 zainicjonowany został cykl koncertów 
charytatywnych „Łabędzi śpiew”. Nazwa nieprzypadkowa, bo beneficjentami dobrowolnych datków będą 
koci i ptasi podopieczni Fundacji Pręgowane i skrzydlate.

Artyści: Magdalena Wachowska, Anna Kopytko, Franciszek Gwizdowski oraz Jerzy Owczarz interpretowali kompozycje z re-
pertuaru m.in. Rossiniego, Liszta, Moniuszki. Frekwencja dopisała, a utwory muzyczne nawiązujące do motywów zwierzę-

cych rozweseliły wieczór niejednemu słuchaczowi. Po koncercie zaprezentowane zostały rysunki Modesty Gorol, których licytacja 
możliwa jest na Allegro.pl.

Dolnośląska Izba Lekarska została patronem wydarzenia, a trudu współorganizacji podjęła się wiceprezes Dolnośląskiej Rady 
Lekarskiej dr Bożena Kaniak. ■

A.Sz. 

Od lewej: Jerzy 
Owczarz, wiceprezesi 
DRL dr Bożena Kaniak 
i dr Piotr Knast oraz 
dyrektor biura DIL  
mgr Maria Danuta 
Jarosz

Od lewej: Krzysztof Wronecki, Jubilatka dr Ewa Bohdanowicz i dr Grażyna Ossowska

Setne urodziny 
nestorki polskich pediatrów
14 listopada nestorka polskich pediatrów – dr Ewa Bohdano-
wicz – skończyła 100 lat. Od Koła Seniorów  DIL we Wrocławiu 
Jubilatka otrzymała wraz z życzeniami naręcze kwiatów. Sę-
dziwą damę w imieniu KS DIL odwiedzili osobiście dr Grażyna 
Ossowska i prof. Krzysztof Wronecki. 

Wrocławska lekarka mieszka od ponad 70 lat w historycznej willi 
Profesorstwa Hanny i Ludwika Hirszfeldów i jest niejako strażnicz-

ką tradycji wielkich uczonych. W rodzinnych Wadowicach przyjaźniła się 
też z Karolem Wojtyłą. Podczas spotkania ze swadą opowiadała o tym, 
w jakich okolicznościach poznała Profesorstwo Hirszfeldów. A było to 
w 1945 roku, gdy  przyjechała do stolicy Dolnego Śląska z zamiarem 
studiowania medycyny.

Życzymy Jubilatce Ad Multos annos. ■

M.J. 
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Przez prawie 40 dni nieśli pomoc uchodźcom, którzy znaleźli się po polskiej stronie, poza strefą stanu wy-
jątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. „Medycy na Granicy”, bo o nich mowa, to nieformalna grupa, 
której trzon koordynujący akcję zna się jeszcze z harcerstwa. W większości wykonują zawody medyczne, ale 
są wśród nich również prawnicy. Poruszeni losem zziębniętych i wygłodniałych ludzi, chcących się dostać 
do „lepszego” świata, w czasie wolnym leczyli wymizerowanych migrantów.

Dyżury na granicy pełnili od 7 października do 14 listopada, ale 
przygotowania do działania zaczęły się już 20 września. – Jako 

pierwszy na apele o pomoc ze strony organizacji pozarządowych zare-
agował Jakub Sieczko, koordynator inicjatywy „Medycy na Granicy”. To 
on zaczął zbieranie grupy znajomych – mówi Marcin Janik, ratownik 
medyczny z Warszawy, jeden z inicjatorów akcji. – Pochodzimy z całej 
Polski, znamy się od lat głównie z harcerstwa, a większość z nas jest 
medykami. Ale w nieformalnym gronie zarządzającym byli też przed-
stawiciele innych profesji: strażacy po kwalifikowanym kursie pierw-
szej pomocy czy prawniczka – wyjaśnia. 

W samych dyżurach granicznych uczestniczyli już tylko medycy – 
w  sumie 42 osoby. Wszyscy sobie ufali, bo w  tym gronie każdy był 
z polecenia, każdy kogoś znał. Jak tłumaczy Marcin Janik, każdy dy-
żur obsługiwał trzyosobowy zespół składający się z doświadczonego 
lekarza (różnych specjalności), ratownika-kierowcy (zwykle był nim 
ratownik medyczny, ale także zaprzyjaźnieni strażacy, mający upraw-
nienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych) oraz drugiego 
ratownika albo pielęgniarki. Wszystko robili to w swoim czasie wol-
nym, a  więc najpierw dyżur w  swoim miejscu zatrudnienia (np. we 
Wrocławiu, Krakowie, Warszawie czy Chorzowie), a zaraz po nim wy-
ruszali spiesznie na granicę. 

Początkowo planowali działać w samej strefie, w której obowiązywał 
stan wyjątkowy, ale szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji nie wydał im na to zgody. – Dlatego do tej strefy nie wjeżdżali-
śmy. Każdy kierowca o tym wiedział, całym zespołem weryfikowaliśmy 
zgłoszenia: czy na pewno nie znajdują się w zakazanej strefie – pod-
kreśla Marcin Janik. – Współpraca ze wszystkimi służbami układała się 
poprawnie – nie doświadczyliśmy jakichkolwiek utrudnień w  pracy. 
Robiliśmy to, co nam sumienie podpowiadało – zaznacza. 

Zdziałali wiele dobrego, o czym świadczy fakt, że ich stronę na FB 
polubiło prawie 40 tysięcy osób. Jakie interwencje podejmowali naj-
częściej? Marcin Janik mówi, że zwykle pomagali ludziom mocno wy-
chłodzonym i  wygłodzonym, odwodnionym, wyniszczonym, którzy 
przez kilkanaście albo kilkadziesiąt dni przebywali w  lesie, próbując 
nielegalnie dostać się do Polski. 

– Nie mieli czystej wody, więc pili brudną z  kałuż leśnych, wielu 
z nich skarżyło się więc na problemy z układem pokarmowym – re-
lacjonuje ratownik medyczny. – Wiele problemów było związanych 
z  mokrymi butami i  niezmienianymi przez wiele dni skarpetami. To 
tzw. stopa okopowa – problem, z którym na co dzień u nas się nie spo-
tykamy – dodaje. Próbowali im pomagać – osuszyć nogi, zaopatrzyć 
rany powstałe wskutek przedzierania się przez las czy przedarcia się 
przez zaporę z drutu kolczastego. 

– To było doraźne zabezpieczenie, by ci ludzie mogli przetrwać noc 
albo iść dalej. Gdy im pomagaliśmy, podchodzili do nas kolejni, pro-
sząc o pomoc. Były np. interwencje ratownicze związane z zaostrze-
niami stanów chorobowych, które trapiły tych ludzi: choćby niewydol-
ność nerek. Generalnie, można powiedzieć, że tak naprawdę nie było 
to ratownictwo, ale raczej podstawowa opieka zdrowotna, taki POZ 

w lesie – mówi Marcin Janik. Ale zdarzały się i poważniejsze interwen-
cja, jak ta opisana na profilu FB:

„12 listopada, po 17.30, otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące grupy 
dziesięciu osób, przebywających w lesie, niedaleko uczęszczanej przez 
samochody drogi. W grupie znajdowała się około 40-letnia kobieta i to jej 
stan budził szczególny niepokój. Pacjentka dwa dni wcześniej wpadła do 
wody, w chwili zgłoszenia była nieprzytomna. Po dojechaniu na miejsce 
pozostawiliśmy karetkę na poboczu jezdni i udaliśmy się do pacjentki. 
Kobieta była głęboko nieprzytomna, temperatura jej ciała wynosiła oko-
ło 28,8 stopni Celsjusza. Użyliśmy analizatora parametrów krytycznych 
– podręcznego urządzenia, które umożliwia wykonanie najważniejszych 
badań laboratoryjnych. Ich wyniki wskazywały na stan bezpośredniego 
zagrożenia życia. Rozważaliśmy wezwanie na miejsce zdarzenia śmi-
głowca LPR, ale otrzymaliśmy informację, że warunki pogodowe unie-
możliwiają przylot zespołu lotniczego na miejsce zdarzenia. Podjęliśmy 
decyzję o przetransportowaniu pacjentki do Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego szpitala w Hajnówce. W trakcie naszej interwencji pojawiła 
się Straż Graniczna, która zabrała z miejsca wezwania pozostałe osoby. 
Wśród nich był mąż i pięcioro dzieci pacjentki. Pomocy udzielał zespół 
w składzie: Magdalena Szczepańska (lekarka), Patryk Chmiel (kierowca-
-ratownik) i Tomasz Socha (ratownik medyczny). To była jedna z naszych 
ostatnich interwencji i  jednocześnie jedna z  chorych w  stanie bezpo-
średniego zagrożenia życia. Akcję ratunkową dokumentowali obecni 
na miejscu dziennikarze z  jednej ze szwajcarskich telewizji”. Ta kobieta 
niestety wczoraj 5 grudnia w szpitalu w Hajnówce. Wcześniej poroniła. 

Zgodnie z planem cała operacja tej niezwykłej, przyjacielskiej grupy 
miała trwać do 15 listopada. Zakończyła się jednak 30 godzin wcze-
śniej po incydencie, do którego doszło w niedzielę, 14 listopada nad 
ranem w  Świnorojach, gdzie nieznani (początkowo) sprawcy uszko-
dzili 4 samochody należące do „Medyków na Granicy” i jeden należący 
do ekipy dokumentalistów, przyglądających się ich działaniom (potłu-
czone szyby i  lampy, przebite opony, zniszczona karoseria). Wandale 
niedługo pozostali nieznani. 

– Policjanci zatrzymali 3 osoby w związku z uszkodzeniem 5 pojaz-
dów w Świnorojach. Wszyscy są mieszkańcami Białegostoku i są związa-
ni ze środowiskiem pseudokibiców. Mundurowi zabezpieczyli również 
maczety, które mogły zostać użyte do uszkodzenia pojazdów. Zatrzy-
mane osoby (mężczyźni w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnia kobieta – RED) 
usłyszały zarzuty z art 288 kk (zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy 
– RED). Policjanci wystąpili z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do dwóch osób sąd za-
stosował tymczasowy areszt – powiedział nam podinsp. Tomasz Krupa, 
rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Doradzający medykom eksperci ds. bezpieczeństwa zalecili natych-
miastowe przerwanie dyżurów. Jako że zgodnie z planem ich praca na 
granicy miała trwać zaledwie dzień dłużej, „Medycy na Granicy” posta-
nowili już nie wznawiać działań. Teraz udzielanie pomocy medycznej 
na polsko-białoruskiej granicy kontynuuje Medyczny Zespół Ratunko-
wy PCPM (Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej). ■

Robiliśmy to, co nam dyktowały  
serce i sumienie

Tekst Agata Grzelińska
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„OKULISTYKA – KONTROWERSJE”
Wydarzenie zorganizowane przez Katedrę 
i Klinikę Okulistyki Uniwersytetu Medycz-
nego we Wrocławiu oraz InspireCongress 
odbyło się w dniach 14–16.11.2021 w Kar-
paczu. Współorganizatorem konferencji 
była Fundacja „Na Rzecz Rozwoju Nauki 
i  Medycyny”. Tegoroczna edycja zgro-
madziła ponad 500 uczestników, a  także 
30 wystawców. Tym razem spotkaliśmy 
się osobiście, oczywiście z  zachowaniem 
środków ostrożności. 

Pierwszego dnia konferencji lekarze uczestni-
czyli w licznych kursach. Szczególną popular-

nością cieszył się kurs prowadzony przez dr. Woj-
ciecha Czaka z  wrocławskiej Kliniki poruszający 
temat blefaroplastyki ze wskazań estetycznych. 
Sala była wypełniona po brzegi także podczas kur-
su dr hab. n. med. Ewy Kosior-Jareckiej z Lublina 
poświęconego ocenie tarczy nerwu wzrokowego 
w jaskrze. Wieczorem powitano uroczyście uczest-
ników i gości konferencji. Następnie wystąpiła Syl-
wia Pogwizd, laureatka festiwalu im. Anny Jantar. 
Swoim przepięknym głosem oczarowała całą salę. 
Po poetyckim i przyjemnym koncercie uczestnicy 
zostali zaproszeni na kolację, która wieńczyła ten 
jakże udany pierwszy dzień sympozjum.

Następnego dnia przeprowadzono debatę oks-
fordzką, która w to wydarzenie wpisała się już na 
stałe. Naprzeciwko siebie stanęli okuliści z dwóch 
ośrodków – wrocławskiego oraz gdańskiego. Te-
matem debaty była „Telemedycyna w  okulistyce 
– teraźniejszość czy przyszłość”. Lekarze z Wrocła-
wia bronili tezy, że telemedycyna w okulistyce jest 
teraźniejszością, za to grono z Gdańska twierdzi-
ło, że telemedycyna to narzędzie przyszłości. Po 
niezwykle ożywionej dyskusji szala zwycięstwa 
przechyliła się na korzyść reprezentacji z  gdań-
skiej Kliniki –  67,9% publiczności poparło ich 
tezę. A głosowanie odbywało się za pomocą inte-
raktywnego pilota, który zgromadzonym na sali 
umożliwiał czynne uczestnictwo w konferencji.

Podczas I sesji postawiono pytanie „Czy istnieją 
teoretyczne podstawy regeneracji nerwu wzroko-
wego w najbliższej przyszłości?”. Odpowiedź na to 
pytanie podzieliła publiczność dokładnie po poło-
wie. W głosowaniu 50% uczestników powiedziała 
TAK i 50% NIE. Przed adwersarzami stanęło trud-
ne zadanie. W opcji „na tak” wystąpił prof. dr hab. 
Maciej Krawczyński z  Poznania, w  opozycji prof. 
dr hab. Zofia Mariak z Białegostoku. Po niezwykle 
ciekawej i  merytorycznej argumentacji ostatecz-
nie 60% słuchaczy opowiedziało się za zdaniem 
prof. dr. hab. Macieja Krawczyńskiego.

Tekst dr Anita Brona, Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we WrocławiuX EDYCJA KONFERENCJI

W innej kontrowersji: „Czy laseroterapia zabezpieczająca odwarstwio-
nej obwodowo oraz lokalnie siatkówki jest lepsza niż procedura wpu-
klenia odcinkowego?” zmierzyli się dr n. med. Małgorzata Gajdzis z Wro-
cławia w opcji „na tak” oraz dr n. med. Adam Cywiński z Żor w opozycji. 
Argumentacja, różne spojrzenie na ten sam problem były intrygujące, 
ostatecznie jednak publiczność w 60,4% opowiedziała się za tezą dr n. 
med. Małgorzaty Gajdzis. 

Pozostałe sesje dotyczyły tematów takich jak: czerniak naczyniówki, 
trakcje szklistkowo-siatkówkowe, męty ciała szklistego, cukrzycowy 
obrzęk plamki, densytometria optyczna rogówki, zespół suchego oka, 
dystrofia Fuchsa a usunięcie zaćmy, wszczepianie soczewek torycznych, 
chirurgia refrakcyjna, wszczepianie soczewek wewnątrzgałkowych 
u dzieci, kontrola progresji krótkowzroczności u dzieci, rola ćwiczeń ple-
optycznych, środki antyseptyczne jako alternatywna dla antybiotykote-
rapii. Nie sposób wszystkich kontrowersji omówić w całości, wszystkie 
jednakże, zapewniam, były interesujące i inspirujące.

Drugi dzień konferencji wypełniły ciekawe warsztaty, a  dotyczyły 
one m.in.: „Małoinwazyjnej techniki leczenia jaskry technologią Mi-
cropulse”. Poprowadzili je prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek oraz dr 
Wojciech Maruszczyk. Kolejny, przedstawiony przez mgr. inż. Andrzeja 
Piotrkowskiego, poruszał zagadnienie adaptacji pacjentów do zmiany 
korekcji optycznej.

Trzeciego, a  zarazem ostatniego dnia konferencji, kontynuowano 
Kontrowersje. Następnie podsumowano sesję plakatową, którą w dużej 
części przygotowali nie tylko doświadczeni okuliści, ale też młodzi leka-
rze wraz ze swoimi mentorami.

Lekarze i pielęgniarki to zespół, który kształci się i pracuje wspólnie. 
W sobotę odbyła się także sesja pielęgniarska zorganizowana przez dr. 
Jarosława Kachnowicza, mgr Annę Grabowską, mgr piel. Ilonę Jas, mgr 
piel. Aleksandrę Lisowską i mgr piel. Jolantę Mikołajczyk. Obradom to-
warzyszyły sesje satelitarne – zapewne niejeden okulista stanął przed 
dylematem, na który wykład się udać.

Kontrowersje wzbudzają emocje, inspirują do rozmów, dyskusji, 
wymiany doświadczeń. Tam, gdzie nie ma prostych odpowiedzi, za-
czyna się medycyna rozumiana jako sztuka. Być może właśnie dzięki 
temu konferencja „Okulistyka – kontrowersje” jest tak ceniona i chęt-
nie wybierana przez okulistów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim 
gościom i  wykładowcom za przybycie. Szczególne podziękowania 
należą się prof. dr hab. n. med. Marcie Misiuk-Hojło za utrwalanie tra-
dycji i  jednoczenie środowiska. Liczymy, że w następnym roku znów 
spotkamy się osobiście. ■
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Bez blizny po usunięciu tarczycy 
– nowe możliwości chirurgii już dostępne w USK 
Pionierską operację endoskopo-
wego usunięcia gruczołu tarczo-
wego przez przedsionek jamy 
ustnej (TOETVA) wykonał zespół 
chirurgów (dr Krzysztof Sutkow-
ski, dr hab. Krzysztof Kaliszew-
ski, prof. UMW oraz dr hab. Beata 
Wojtczak, prof. UMW) z  Kliniki 
Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyj-
nej i  Endokrynologicznej USK 
we Wrocławiu, kierowanej przez 
prof. Jerzego Rudnickiego. To 
pierwszy taki zabieg na Dol-
nym Śląsku i czwarty w Polsce 
(obok ośrodka w Łodzi, Krako-
wie i Warszawie).

– Wykonaliśmy zabieg u 49-letniej pa-
cjentki z szybko rosnącym guzem pra-
wego płata tarczycy o średnicy 3 cm x 2 
cm x 2 cm – informuje prof. Beata Wojt-
czak. – Leczenie endoskopowe umożli-
wiło pacjentce uniknięcia pooperacyj-
nej blizny na szyi, co jest nieuniknione 
podczas tradycyjnej operacji tarczycy 
z  dostępu szyjnego. W  trzeciej dobie 
po operacji tarczycy pacjentka opuści-
ła szpital w stanie bardzo dobrym. 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwa-
zyjnej i  Endokrynologicznej USK od 
ponad 20 lat specjalizuje się w chirur-
gicznym leczeniu schorzeń tarczycy. 
To właśnie tam przeprowadzane są 
najtrudniejsze operacje tego gruczo-
łu w  regionie, zwłaszcza w  przypad-
ku nowotworów złośliwych tarczycy, 
choroby Graves-Basedowa, wola 
olbrzymiego, zamostkowego i  wola  
nawrotowego. 

W  styczniu 2019 roku, w  ramach 
projektu „Regionalnej Inicjatywy Do-
skonałości” (RID) dr hab. Beata Wojt-
czak, prof. UMW, dr hab. Krzysztof Ka-
liszewski, prof. UMW oraz dr Krzysztof 
Sutkowski odbyli praktyczny kurs ope-
racji tarczycy z  dostępu endoskopo-
wego w Hongkongu pod okiem prof. 
Anuwong Angkoonga z Tajlandii, któ-
ry jako pierwszy opracował metodę 
usunięcia gruczołu tarczowego przez 
przedsionek jamy ustnej, wystandary-
zował ją, a zarazem wykonał najwięk-
szą liczbę takich operacji na świecie. 
Szkolenie obejmowało zarówno część 
teoretyczną, jak i  praktyczną. Pande-

mia opóźniła wdrożenie nowej techniki operacji tarczycy we wrocławskiej klinice, aż 
do 21 września br., kiedy to chirurdzy po raz pierwszy ją zastosowali w Uniwersytec-
kim Szpitalu Klinicznym. 

Co to jest TOETVA?
TOETVA (ang. Transoral Endoscopic Thyroidectomy by Vestibular Approach) to ope-
racja tarczycy wykonana przez przedsionek jamy ustnej. Jest to nowa, endoskopowa 
technika operacji tarczycy wykonana z niewielkiego nacięcia w  jamie ustnej. Po raz 
pierwszy zastosował ją prof. Anuwong Angkoong z Tajlandii w 2014 roku i to właśnie 
ta technika spośród innych dostępów minimalnie inwazyjnych przyjęła się w  wielu 
krajach azjatyckich, gdzie jest szeroko rozpowszechniona; a w ostatnich latach wdra-
żana w ośrodkach chirurgii tarczycy w Europie i w USA. Wstępne wyniki operacji tar-
czycy przez przedsionek jamy ustnej są bardzo obiecujące, a ryzyko powikłań prak-
tycznie takie samo, jak w  przypadku operacji z  dostępu szyjnego. W  opracowanej 
przez prof. Anuwong Angkoonga technice wykonuje się trzy nacięcia w przedsionku 
jamy ustnej (dwa nacięcia średnicy 5 mm i jedno średnicy 10 mm). 

– Główną zaletą metody jest brak blizny pooperacyjnej i doskonały efekt kosme-
tyczny – wyjaśnia dr Krzysztof Sutkowski. – Ponadto dostęp z przedsionka jamy ustnej 
umożliwia eksplorację obu płatów tarczycy. Jednocześnie, co jest niemożliwe przy in-
nych dostępach endoskopowych (spod pachy czy dostępu piersiowego), zabieg ten 
można wykonać narzędziami wideolaparoskopowymi, powszechnie stosowanymi 
w większości operacji laparoskopowych. Ponadto, w porównaniu do operacji wykony-
wanych za pomocą robota da Vinci, koszty są dużo niższe. 

Profesor Krzysztof Kaliszewski przyznaje, że technika ta ma też pewne ograniczenia i nie 
można jej stosować u znacznej grupy pacjentów. Wskazaniem do operacji jest wielkość 
guza nieprzekraczająca 4 cm; istotną rolę odgrywają też warunki anatomiczne pacjenta. 
Jednak dla wybranej grupy chorych TOETVA to szansa na doskonały efekt kosmetyczny. ■

Monika Kowalska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Dr hab. Beata Wojtczak, dr hab. Krzysztof Kaliszewski oraz dr Krzysztof Sutkowski odbyli praktyczny kurs ope-
racji tarczycy z dostępu endoskopowego w Hongkongu pod okiem prof. Anuwong Angkoonga z Tajlandii.

WYDARZYŁO SIĘ



39 M EDIUM grudzień 2021-styczeń 2022

Roztańczonym 
krokiem 
na podium MŚ 
Lekarz dentysta Adam Suszczewski (Jelenia Góra) 

wraz z  partnerką Elżbietą Król wygrali mistrzo-
stwa Holandii DUTCH OPEN SENIOR OVER 60 ballroom 
championship. Ale to nie koniec! Dwa dni później, tj. 
13 listopada, para wygrała również mistrzostwa świata 
w kategorii Senior IV. Gratulujemy i życzymy dalszych 
tanecznych sukcesów. ■
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Uczestnicy zjazdu, rocznik 1996

Jubileuszowy zjazd absolwentów  
Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej  

we Wrocławiu, rocznik 1996

2 października 2021 roku w  hotelu 
„Platinum” odbył się jubileuszowy 

zjazd absolwentów Wydziału Stoma-
tologii Akademii Medycznej we Wro-
cławiu, rocznik 1996. Mimo tych trud-
nych pandemicznych czasów udało 
się nam spotkać, a  frekwencja była 
znakomita. W  zjeździe uczestniczyła 
prawie setka absolwentów.

Było to nasze pierwsze spotkanie po 
25 latach. Zarówno pogoda, jak i  hu-
mor dopisały nam znakomicie. Wspól-
nie spędzony czas – na rozmowach 
i wspomnieniach – pozwolił nam wró-
cić do przeszłości i obudzić w uczest-
nikach zjazdu echa wspaniałego okre-
su sprzed lat.

Oprócz rozmów pełnych wspomnień 
i  wzruszeń nie zabrakło tematów do-
tyczących aktualnej sytuacji uczelni, 
szkolnictwa medycznego oraz aktual-
nego stanu ochrony zdrowia. Z  żalem 
wspominaliśmy również dwójkę na-
szych kolegów: lek. stom. Agnieszkę 
Wieczorek i lek. stom. Roberta Kontne-
go, którzy odeszli na wieczną służbę. ■

lek. stom. Joanna Maj 

Lekarz dentysta Adam Suszczewski (Jelenia 
Góra) wraz z partnerką Elżbietą Król wygrali 
mistrzostwa Holandii DUTCH OPEN SENIOR 
OVER 60 ballroom championship.
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50 lat temu, po raz pierwszy w Polsce, 
przyszyto odciętą rękę
„Niezwykła operacja w trzebnic-
kim szpitalu. Młody człowiek od-
zyskał rękę” – tak brzmiał krzykli-
wy tytuł w „Gazecie Robotniczej” 
pod koniec października 1971 
roku. O wydarzeniach sprzed pół 
wieku pisze Robert Migdał.

Październik 1971 roku to ważna data w hi-
storii medycyny. I  polskiej, i  światowej. 
Profesor Ryszard Kocięba, wtedy jeszcze 

doktor, wraz ze swoim zespołem przeprowadził 
pierwszą, pomyślną replantację amputowanej 
całkowicie kończyny. To była druga ręka przy-
szyta w  Europie – wcześniej przeprowadzono 
udaną replantację ręki w Szwajcarii.

Piła chwyciła najpierw rękaw kurtki
Tak Mieczysław Dołęga pisał w „Gazecie Robot-
niczej” o wydarzeniach sprzed pół wieku: „Józef 
Maszkiewicz ma 21 lat i  jest ślusarzem w Pafa-
wagu (...), a mieszka przy rodzicach we wsi Sko-
kowa w powiecie trzebnickim. 21 października 
– czwartek – miał dzień wolny, został w domu 
i  postanowił elektryczną piłą tarczową pociąć 
trochę drzewa na opał. Tę datę zapamięta na 
całe życie, ta data może stać się ważną i  pa-
miętną w  chirurgii nie tylko polskiej. Wypadek 
zdarzył się kilkanaście minut po godzinie 11.00. 
Piła chwyciła najpierw rękaw kurtki, a  później 
lewą rękę, tuż nad nadgarstkiem. Ręka upadła 
w trociny, jak kawałek drzewa. Młody człowiek 
nie zemdlał, mówi, że nawet bardzo nie zabola-
ło. Pamiętał o tym, żeby założyć opaskę uciska-
jącą powyżej rany, później kolega założył drugą. 
Wezwano pogotowie (na szczęście telefon był 
blisko). Matka (Józek mówi o niej „matula”) ze-
mdlała, ale on nie; pilnował swojej odciętej ręki 
i uparł się, żeby zawieźli ją razem z nim do szpi-
tala w Trzebnicy”.

Bez ręki nie jadę!
Tylko dzięki uporowi pana Józefa odcięta ręka 
została zabrana razem z nim do szpitala.

– To jest u  człowieka taki naturalny przymus 
psychiczny, że jak widzi leżący, odcięty kawałek 
swojego ciała pod nogami, to nie chce się z nim 
rozstać. Jego odcięta ręka nie była zmasakro-
wana, była równo ucięta, a na dodatek odcięta 
na wysokości nadgarstka, bardzo korzystnie, 
bo nadgarstek to jest bardzo korzystna okolica 
pod względem anatomicznym – opowiada prof. 
Jerzy Jabłecki, chirurg ze szpitala w  Trzebnicy, 

uczeń prof. Ryszarda Kocięby. – Gdyby ta amputacja była na wyższym pozio-
mie, np. na ramieniu, to replantacja raczej by się nie udała, bo byłby problem 
dużej utraty krwi. Poza tym na nadgarstku są skóra i kości z  jednej strony 
i dla chirurga to jest „sympatyczna” okolica, bo nerwy są jasno wyodrębnio-
ne na część ruchową i czuciową, a ścięgna też są proste do zszycia, bardziej 
niż np. w okolicach palców, na śródręczu – dodaje prof. Jabłecki.

Ważna jest też wielkość zespalanych tętnic – na nadgarstku są one duże, 
a  to był plus, bo 50 lat temu zespół chirurgów nie dysponował przecież 
w  czasie operacji żadnym sprzętem optycznym. Na dodatek była to era 
szwów nawlekanych na nitkę. Na szczęście, jeszcze po pracy w klinice we 
Wrocławiu, profesorowi zostały szwy naczyniowe i właśnie ich użył do szy-
cia. Był to w medycynie czas bardzo siermiężny i z dużymi kompleksami – 
uzasadnionymi – lekarze w Polsce patrzyli na Zachód.

Lekarze, siostry zakonne-pielęgniarki 
i salowa, pani Marysia
„Gazeta Robotnicza” tak opisywała tę sprawę 50 lat temu: „Ordynatorem 
oddziału chirurgicznego w  trzebnickim szpitalu powiatowym jest dr Ry-
szard Kocięba, wychowanek i długoletni asystent profesora Wiktora Brossa. 
Anestezjologiem jest jego żona – Lidia Wilowska-Kocięba, poza tym zespół 

Tekst Robert Migdał

Wypadek zdarzył się kilkanaście minut po godzinie 11.00. Piła 
chwyciła najpierw rękaw kurtki, a  później lewą rękę, tuż nad 
nadgarstkiem. Ręka upadła w  trociny, jak kawałek drzewa. 
Młody człowiek nie zemdlał, mówi, że nawet bardzo nie zabo-
lało. Pamiętał o tym, żeby założyć opaskę uciskającą powyżej 
rany, później kolega założył drugą. Wezwano pogotowie (na 
szczęście telefon był blisko). Matka (Józek mówi o niej „matu-
la”) zemdlała, ale on nie; pilnował swojej odciętej ręki i uparł 
się, żeby zawieźli ją razem z nim do szpitala w Trzebnicy”.
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lekarzy chirurgów: Piotr Mozalewski, Deodat 
Łapczyński, Mirosław Jacaszek i Janusz Kaczmar-
ski. Ten zespół postanowił podjąć walkę z kalec-
twem młodego człowieka.

Maszkiewicz trafił na oddział około godz. 
13.00, a więc blisko dwie godziny po wypadku, 
o godz. 14.15 rozpoczęła się narkoza, a o 14.30 
zabieg. Trwał bez przerwy do godziny 20.05. (...) 
Tętnice i żyły w tym miejscu mają grubość zapał-
ki. Precyzyjne połączenie kości, szycie naczyń, 
nerwów, ścięgien, wreszcie skóry. Do tego tętni-
ce trzeba było nadsztukować przeszczepem. Ka-
retka na syrenie jeździła do Wrocławia po krew, 
a trzeba było wiele litrów. Maszkiewicz sam jest 
honorowym dawcą krwi.

Lekarze bardzo prosili, aby podkreślić wysiłek 
nie pojedynczej osoby, ale całego zespołu, także 
sióstr: Hilgi, Natalii, Teodozji, Klary i bardzo ofiar-
nej salowej, pani Marysi. Ciekawostką jest to, że 
operacja nie odbywała się w  kompletnej ciszy: 
z  głośników leciała muzyka. Głównie Mieczy-
sław Fogg (najczęściej ulubiona pana profesora 
– „Pieśń do matki”)”.

– Profesor Kocięba wprowadził ten zwyczaj. 
Operacje były zawsze bardzo długie – kilkunasto-
godzinne i żeby skupić się na czymś obok samego, 
niewielkiego pola operacyjnego, to leciały piosenki 
z magnetofonu – wspomina prof. Jerzy Jabłecki.

Jak przyszyć rękę? To przeczytali 
przed operacją, w książce...
50 lat temu technicznie taka operacja rzeczywi-
ście była wyzwaniem. Dlatego można patrzeć 
na to, co się stało, jak na pewnego rodzaju fe-
nomen. Bo oprócz braku specjalistycznego 
sprzętu ani profesor Kocięba, ani żaden z leka-
rzy z  jego zespołu, nie zajmowali się chirurgią 
ręki. To, jak trzeba przyszyć ścięgna, chirurdzy 
zobaczyli tuż przed przystąpieniem do operacji 
w... atlasie chirurgicznym.

Takie atlasy chirurgiczne obejmowały np. 
wycięcie płuca, zaopatrzenie krwiaka śród-
czaszkowego, a także zszycie ścięgien ręki. No 
i mimo tego, że nikt wcześniej tym się nie zaj-
mował, to podjęli się tego wyzwania. Ważna tu 
była osoba profesora Kocięby, wielkiego auto-
rytetu, który miał szerokie zainteresowania. Był 
uczniem słynnego prof. Wiktora Brossa, chirur-
ga z  Wrocławia, twórcy „Wrocławskiej Szkoły 
Chirurgów”, lekarza, który pierwszy w  Polsce, 
w 1966 roku, dokonał przeszczepu nerki pobra-
nej od żywego dawcy oraz który przeprowadził 
operację na otwartym sercu.

– I to, że należał do wychowanków prof. Brossa 
z pewnością miało wpływ na to, że był doskona-
łym i  odważnym chirurgiem, i  heroicznie pod-
jął się tak nowatorskiej operacji. Był niezwykle 
ambitny, był motorem do działania, do robienia 
rzeczy nowych. Niewątpliwie po takiej świetnej 
szkole, jaką dostał u  prof. Brossa, to jako czło-
wiek prof. Kocięba miał wielkie poczucie własnej 
wartości. Tacy ludzie, jak prof. Kocięba, nie bali 
się próbować. Kiedy ja dołączyłem do zespołu, 

w roku 1978, a od 1976 roku pracowałem w Trzebnicy, w ośrodku, jako wo-
lontariusz, to te operacje replantacji kończyn stały się już pewnego rodzaju 
rutyną. To już nie była niezwykłość – każdy krok był opracowany. Ale w 1971 
roku, podczas pierwszej operacji, z pewnością zadziałało szczęście – mówi 
prof. Jabłecki.

„Dziewczyna będzie go nadal chciała”
Czemu szczęście? Otóż po pierwsze czas od amputacji: Józef Maszkiewicz 
w ciągu godziny od amputacji znalazł się na oddziale, więc ten czas niedo-
krwienia kończyny nie był znaczny. Szczęściem więc było to, że tragedia 
wydarzyła się niedaleko naszego szpitala w Trzebnicy. Po drugie – stało się 
to w godzinach przedpołudniowych, więc zespół chirurgów był na miejscu, 
w pracy – bo gdyby to się stało po południu, to nie byłoby lekarzy, rękę wy-
rzuconoby do śmietnika i sprawa by się zakończyła zaopatrzeniem kikuta. 
Po trzecie – replantacja to jest chirurgia naczyniowa, więc po takim treningu 
naczyniowym, jaki profesor Kocięba uzyskał w klinice we Wrocławiu u Bros-
sa, to ta operacja – pod tym względem – była łatwiejsza.

Odcięcie ręki, jakkolwiek rzadkie, nie było jakąś niezwykłością w tamtych 
czasach. – Pacjenci przywozili obcięte kończyny – w woreczkach, zawinię-
te w szmatach, w kieszeni. I nikt nigdzie wcześniej nie zdecydował się ich 
przyszywać. Trzebniccy lekarze byli pionierami – wspomina prof. Jabłecki. 
„Wasz sprawozdawca rozmawiał z Maszkiewiczem, dotykał tej przywróconej 
ręki: jest ciepła, żywa, bije w niej puls i nawet krwawi z drobnych zadrapań. 
Wszystko wskazuje na to, że ta niezwykła i chyba bez precedensu operacja 
zakończy się pełnym sukcesem. Józef Maszkiewicz, kiedy ocknął się z narko-
zy, nie chciał wierzyć, że ma rękę. Teraz od czasu do czasu porusza palcami, 
choć to trochę boli i cieszy się, że jego dziewczyna będzie go nadal chciała” 
– pisała „Gazeta Robotnicza” w 1971 roku. 

Sukces gonił sukces
W  1972 roku powstał w Trzebnicy jedyny w  Polsce Ośrodek Replantacji 

Kończyn. To była niestety tylko nazwa. Lekarze nie dostali żadnych specjal-
nych dotacji. To nadal był oddział chirurgii ogólnej, na którym dodatkowo 
zajmowano się urazami rąk, ale jakby na to nie patrzeć, chory, któremu am-
putowano rękę w Przemyślu albo Białymstoku, miał szansę tę rękę odzyskać 
w Trzebnicy. Ten ośrodek był jedyny na terenie całego kraju, przez wiele, 
wiele lat. Ambicją prof. Kocięby było, żeby niezależnie od dnia i godziny, za-
wsze był dyżur na okrągło i to dzięki jego autorytetowi udało się to osiągnąć. 
Nigdzie indziej takich zabiegów nie wykonywano, a prof. Ryszard Kocięba 
miał świetny zespół. Ta przyszyta w 1971 roku ręka to był początek sukcesów 
trzebnickich lekarzy, o których mówiła cała Polska.

Profesor Kocięba wprowadził przeszczep palca z nogi do ręki, w miejsce 
utraconego, bardzo ważnego palca, jakim jest kciuk. Stało się tak dzięki 
temu, że Kocięba pojechał na fundowany przez ministerstwo staż do Chin 
i  wtedy w  1977 roku tamtejsi chirurdzy wymyślili tę metodę, a  lekarze 
z Trzebnicy wprowadzili ją w Polsce już w 1979 roku. Później, przez kolejne 
lata, też odnosili kolejne sukcesy. Na przykład w  2006 roku zrobili przeło-
mową operację: transplantację ręki od... zmarłego dawcy (prof. Kocięba już 
niestety tego nie doczekał). Pacjentem był Leszek Opoka i do dzisiaj ta ręka 
miewa się nieźle. Do dzisiaj lekarze z Trzebnicy przeprowadzili już siedem 
takich udanych transplantacji, a u jednego chorego, który miał amputowane 
obie ręce, przyszyli dwie kończyny. ■

Lekarze bardzo prosili, aby podkreślić wysiłek nie pojedynczej 
osoby, ale całego zespołu, także sióstr: Hilgi, Natalii, Teodozji, 
Klary i bardzo ofiarnej salowej, pani Marysi. Ciekawostką jest 
to, że operacja nie odbywała się w kompletnej ciszy: z głośni-
ków leciała muzyka. Głównie Mieczysław Fogg (najczęściej 
ulubiona pana profesora – „Pieśń do matki”)”. 
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Igrzyska Lekarskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem – w poprzedniej edycji we wrześniu 2019 r. udział wzięło ponad 650 lekarzy wraz z rodzinami.

Igrzyska Lekarskie w Zakopanem  
z dolnośląskim akcentem 
Wraz z początkiem września nadeszło największe wydarzenie sportowe w środowisku 
medycznym – Igrzyska Lekarskie. Impreza odbywająca się nieprzerwanie od 2003 r. 
(z wyjątkiem letniej edycji 2020, kiedy to organizatorzy odstąpili od zawodów z uwa-
gi na obostrzenia i zagrożenie epidemiologiczne) jest okazją do rozbudzania ducha 
zdrowej rywalizacji, popularyzowania aktywności fizycznej i zdobywania nowych 
kontaktów oraz umiejętności.

Tegoroczne zawody odbywały się w dniach 8-11 
września. Uczestnikami igrzysk mogli być leka-

rze, lekarze dentyści, a także członkowie ich rodzin, 
w tym dzieci poniżej 12 r.ż. Program Igrzysk był na-
prawdę bogaty – konkurencje rozgrywano w 6 kate-
goriach wiekowych w 16 dyscyplinach.

Impreza miała miejsce w  Zakopanem (Central-
ny Ośrodek Sportowy), a  jej patronem była Ślą-
ska Izba Lekarska oraz Polski Komitet Olimpijski. 
Igrzyska Lekarskie cieszą się coraz większym zain-
teresowaniem – w poprzedniej edycji we wrześniu 
2019 r. wzięło w  nich udział ponad 650 lekarzy 
wraz z rodzinami.

Brałem udział w  rozgrywkach piłki nożnej, repre-
zentując barwy wielokrotnego mistrza Polski, ze-
społu Medyka Zabrze. Wprawdzie wśród 11 zgłoszo-
nych drużyn zabrakło zespołu pochodzącego stricte 
z Dolnego Śląska, ale za to w skład Medyka Zabrze 
wchodzą dwaj członkowie DIL – Mateusz Dłutow-
ski i  Michał Perszke. Potwierdziliśmy dobrą formę 
z czerwca (wygrana w Mistrzostwach Polski Lekarzy 
w piłce nożnej w Częstochowie) i sięgnęliśmy po zło-
to, wygrywając w  finale po rzutach karnych z Woj-
skową Izbą Lekarską. ■

Tomasz Zahorski
Tekst za: www.bml.pl
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W dniach 3-6 października 2021 r. we Wrocławiu odbywał 
się 43. Europejski Kongres Cytologiczny. Powierzenie 

nam przez Europejską Federację Towarzystw Cytologicznych 
organizacji kongresu było wielkim sukcesem, bo wygraliśmy 
z wieloma bardzo silnymi ośrodkami akademickimi, m.in. z Pa-
ryżem i  Madrytem. Kongres miał odbyć się w  październiku 
2020 r., niestety przeszkodziła nam pandemia. Przedsięwzięcie 
było zagrożone i tylko dzięki usilnym staraniom organizatorów 
powierzono nam jego organizację w 2021 r.

Zastanawiając się nad formą kongresu (na miejscu, online, 
forma hybrydowa) śledziliśmy sytuację pandemiczną na ca-
łym świecie. Prezydium EFCS sugerowało, by zorganizować 
kongres online, jednak ta forma była dla nas nie do przyjęcia 
z powodu braku bezpośredniego kontaktu uczestników i bra-
ku możliwości wymiany poglądów. W końcu zdecydowaliśmy 
się zorganizować kongres w formie hybrydowej przy zastoso-
waniu wszelkich rygorów sanitarnych.

Forma hybrydowa w przypadku tak wielkiego kongresu była 
wielkim wyzwaniem, które udało się zrealizować dzięki pomocy 
Convention Bureau – paniom: Agnieszce Szymerowskiej (szefo-
wa biura), Wiktorii Król-Cieciorowskiej, Annie Kasperskiej i Agacie 
Kuczyńskiej, którym jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, serce 
i pomoc wykraczającą poza zawodowe obowiązki. Przedsięwzię-
cie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie władz miasta, 
w  tym prezydenta Jacka Sutryka i  dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Joanny Nyczak, za co również dziękuję.

W  43. Europejskim Kongresie Cytologicznym wzięło 
udział on-site i online 560 uczestników z 51 krajów i wszyst-

kich kontynentów – to ogromny sukces. Wykłady przewod-
nie (Keynote Lecture) wygłaszali naukowcy z  najbardziej 
liczących się uniwersytetów na świecie, m.in.: prof. Bill 
Faquin z  Uniwersytetu Harvarda, prof. Adel K. El-Naggar 
z Cancer Centr of Houston University of Texas, dr Kate Cu-
schieri z  Uniwersytetu w  Edenburgu, prof. Richard J. Cote 
z Uniwersytetu w Washingtonie i wreszcie dr Gaelle Pierron 
z Instytutu Curie w Paryżu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady wy-
głaszane przez młodych wrocławskich patologów: dr Marty-
nę Trzeszcz oraz dr. Pawła Gajdzisa. Oboje wywodzą się z za-
kładu, którym kierowałem przez 10 lat, dlatego odczuwam 
tym większą satysfakcję. Tematyka kongresu to najnowsze 
osiągnięcia z  zakresu diagnostyki cytologicznej, molekular-
nej i  immunohistochemicznej nowotworów o  różnej lokali-
zacji i histogenezie.

Kolegom z komitetu organizacyjnego: prof. dr. hab. Jerzemu 
Klijanienko z Instytutu Curie w Paryżu, prof. dr. hab. Andrzejo-
wi Marszałkowi, prezesowi zarządu głównego Polskiego Towa-
rzystwa Patologów i dr. n. med. Pawłowi Gajdzisowi, wiceprze-
wodniczącemu zarządu głównego Sekcji Cytologii Klinicznej 
PTP, bardzo dziękuję za ogromny wkład pracy i wielkie zaanga-
żowanie w organizację konferencji. ■

Wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego,
przewodniczący zarządu głównego 

Sekcji Cytologii Klinicznej PTP
prof. dr hab. Michał Jeleń

43. Kongres Federacji  
Europejskich Towarzystw Cytologicznych
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WOKÓŁ SZCZEPIEŃ

Rozmawia Agata Grzelińska

Powinniśmy nieustannie  
edukować Polaków  
z tego, jak atakują choroby zakaźne i jak się przed nimi bronić
Ogniska polio pojawiły się niedawno na ukraińskim Zakarpaciu. Czy powinniśmy się tego 
obawiać? O tej i innych chorobach zakaźnych nieco zapomnianych za sprawą trwającej epi-
demii SAR-CoV-2 mówi znakomity zakaźnik, prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz w rozmo-
wie z Agatą Grzelińską. 
Agata Grzelińska: Na ukraińskim Zakarpaciu pojawiły się nie-
dawno ogniska polio. To choroba u  nas nieco zapomniana za 
sprawą powszechnych szczepień. Ale to się dzieje u  sąsiadów, 
którzy chętnie przyjeżdżają do nas. Powinniśmy podjąć jakieś 
środki zaradcze?
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz: Walka z  chorobami za-
kaźnymi polega na ciągłym przypominaniu naszemu układowi 
odpornościowemu o  konieczności utrzymania trwałej gotowości 
do walki z zagrażającymi nam drobnoustrojami. Temu służą szcze-
pienia, dzięki którym wytwarza się tzw. pamięć immunologiczna, 
polegająca na tym, że określone komórki zapamiętują czynnik cho-
robotwórczy wywołujący chorobę zakaźną zarówno po przechoro-
waniu, jak i po immunizacji – tak jest w przypadku odry, krztuśca, 
polio i każdej innej. Szczepienia polegają na tym, że podawany an-
tygen ma sztucznie uodpornić nasz układ immunologiczny przede 
wszystkim przeciw takim patogenom, które najczęściej pojawiają 
się w naszym otoczeniu. Polio to choroba szerzącą się szczególnie 
łatwo, bo wirus jest wydalany z kałem, trafia do ścieków i bardzo 
prosto się nim zakazić – głównie za sprawą brudnych rąk. Ale ob-
jawy chorobowe występują też w gardle, co znaczy, że można się 
zakazić również wskutek kaszlu.

A.G. (red.): A przy okazji jest to chyba patogen wyjątkowo od-
porny na trudne warunki, więc niełatwo się go pozbyć?
A.G.: To prawda! Polska (na całe szczęście) już od jakiegoś czasu 
jest zupełnie wolna od polio – zresztą Europa w ogóle dobrze sobie 
z  tym wirusem poradziła. Niestety, mając na uwadze rozszerzające 
swoją aktywność ruchy antyszczepionkowe, nie można wykluczyć, 
że doprowadzi to do takiego stanu, że część najmłodszych dzieci 
i dorastającej młodzieży nie będzie na tę chorobę uodporniona. Dla-
tego w kontakcie z enterowirusem, jakim jest polio, mogą łatwo ulec 
ekspozycji. To dramatyczna choroba, bo zajmuje neurony ruchowe 
rogów przednich rdzenia kręgowego, powodując w najlepszym wy-
padku przejściowe porażenia, a niestety również niedowład kończyn 
(stąd jedna z jej nazw to porażenie dziecięce). W cięższych przypad-
kach wirus, atakując wyższe odcinki rdzenia kręgowego w  postaci 

mózgowo-rdzeniowej, może doprowadzić do śmierci. Nie można 
więc tego zagrożenia lekceważyć – tym bardziej, że już kiedyś prze-
żywaliśmy dramatyczne chwile z tym związane. 

A.G. (red.): Był Pan wtedy młodym lekarzem, więc zapewne do-
brze to Pan pamięta?
A.G.: Oczywiście – to się działo kilka lat po wrocławskiej epidemii 
ospy, która wybuchła w 1963 roku. Pojawiła się wtedy u nas lokalna 
epidemia polio i pojedyncze zachorowania w Polsce. Cały czas pa-
miętam niepokój związany z  rozprzestrzenieniem się tej strasznej 
choroby. Ba, jeszcze w  tej chwili spotykamy (głównie w  mediach) 
pojedyncze ofiary polio przebytego w  dzieciństwie. Problemów 
było z  tym wiele, również ze szczepieniami, bo szczepionka poda-
wana doustnie, np. dzieciom w żłobku czy w przedszkolu, wymagała 
jednocześnie zachowania pewnej procedury higieniczno-sanitarnej. 
Czasami dochodziło z  tego powodu do tzw. zakażeń żłobkowych, 
które w wielu przypadkach kończyły się niewielkimi porażeniami. Te 
w ogromnej większości nie pozostawiały większych śladów lub nie 
robiły szkody w takim stopniu, jak normalne przechorowanie polio. 

A.G. (red.): Wobec tego, o czym Pan mówi, na usta ciśnie się pyta-
nie: co zrobić, by uniknąć tej strasznej choroby? W końcu Ukra-
ina to nasz sąsiad, a wielu jej obywateli pracuje w Polsce. 
A.G.: Przeżywaliśmy to już na początku lat 90. XX wieku, kiedy po-
jawił się poważny problem z błonicą, czyli z anginą włóknikowo-
-nieżytową, tzw. rzekomobłoniastą, której toksyna atakuje układ 
bodźcotwórczy i przewodzący serca. Wywoływał ją maczugowiec 
błonicy. Przywoziło się to ze Wschodu. Kolejnym takim proble-
mem jest krztusiec, który powoduje hipoksję mózgu, a  także 
(choć rzadko) encefalopatię. 

A.G. (red.): Ostatnio pojawiło się wiele doniesień naukowych 
alarmujących, że Polacy w ogóle nie są teraz odporni na krztu-
siec. 
A.G.: A dlaczego tak się dzieje? Bo zapomnieliśmy, że nawet po prze-
chorowaniu czegoś i po pełnym, skutecznym szczepieniu odporność  » 
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Szpital im. św. Jadwigi w Opolu zatrudni w formie umowy o pracę lub kontraktu: 
•	lekarzy specjalistów psychiatrii dla dorosłych oraz neurologii do pracy na oddziałach oraz 

w poradniach specjalistycznych. Atrakcyjne warunki finansowe.
•	lekarzy w trakcie specjalizacji bądź chcących podjąć specjalizację w dziedzinach psychiatria i neurologia. 

Dla rezydentów psychiatrii bezzwrotny dodatek miesięczny w wysokości 4000 zł.

Szczegóły pod nr tel.: 77 541 42 43

z czasem spada. To wynik tego, że brak pobudzenia powtarzającymi 
się ekspozycjami ogranicza nasz organizm w wytwarzaniu przeciw-
ciał swoistych, a jednocześnie następuje naturalna eliminacja prze-
ciwciał już wytworzonych dzięki szczepieniom. Nie chodzi w  tym 
przypadku o  to, by negować skuteczność szczepienia, ale trzeba 
organizmowi przypominać zagrożenia i  odświeżać odporność. 
Większość patogenów musi być ponownie „przedstawiana” nasze-
mu układowi odpornościowemu. Trzeba, mówiąc krótko, systema-
tycznie serwisować zaporę, która strzeże organizm przed groźnymi 
chorobami. A jeżeli chodzi o zagrożenie nie tylko ze strony polio, ale 
także innych chorób zakaźnych i  cywilizacyjnych, jest tylko jeden 
sposób na to: nieustanna edukacja! Cały czas trzeba mówić o tym, że 
nie wolno wyłączać naszej czujności. Musimy mieć świadomość, że 
choroby zakaźne będą nas bez przerwy atakować. 

A.G. (red.): Bo one zbroją się przeciw nam tak samo, jak my prze-
ciw nim…  
A.G.: Właśnie – dlatego nie można zlekceważyć edukacji. W  przy-
padku zagrożenia polio trzeba jeszcze raz zwrócić uwagę przede 
wszystkim na zachowanie zasad higieny osobistej, szczególnie po 
skorzystaniu z toalety przez osoby pracujące w gastronomii. Trzeba 
sobie ciągle na nowo uświadamiać, że są takie choroby, które będą 
nas w nieskończoność nękały i atakowały w nowy sposób. Jeśli więc, 
jak pani mówi, mamy na Zakarpaciu zagrożenie, trzeba od razu 
uwzględnić ten problem, sprawdzając m.in. czy przybysze stamtąd 
są przeciw polio zaszczepieni. Poza tym trzeba sprawdzać, czy moż-
na ich bezpiecznie dopuścić do pracy w gastronomii. Problem po-
lega też na tym, że u nas po epidemii, o której wspomniałem, przez 
pewien czas też trwało doszczepianie, a w momencie, kiedy wyeli-
minowano zakażenia, zaprzestano go. Ale każda nowa, młoda popu-
lacja musi się liczyć z tym, że będzie eksponowana na taki zjadliwy, 
standardowy patogen, który może wyrządzić najwięcej szkody.

A.G. (red.): Czy trzeba rozważyć powrót do szczepień przeciw 
polio? 
A.G.: Nie, w tej chwili nie jest to potrzebne. Byłoby konieczne, gdy-
by w Polsce pojawiły się jakiekolwiek pierwsze przypadki, wówczas 
trzeba by to rozważyć. Służby sanitarne w takim przypadku od razu 
analizują, jak do tego doszło i podejmują odpowiednie działania. Je-
śli by, niestety, pojawiło się jakieś większe ognisko takiej choroby, nie 
wyklucza się wtedy również powrotu do szczepień. 

A.G. (red.): W czasach, gdy zakaźnictwo stało się właściwie mo-
nokulturą COVID-19 inne zagrożenia schodzą na dalszy plan. 
Dużo mówi się na świecie o tym, że od czasu wybuchnięcia epi-
demii SARS-CoV-2 o  połowę wzrosła liczba śmiertelnych przy-
padków odry. Najwięcej tego – na Ukrainie. Na ile to zagrożenie 
jest istotne w naszym przypadku?   
A.G.: Ha, to wielki problem! Odra szerzy się w  sposób bezpośred-
ni. To wirus RNA – bardzo zjadliwy, łatwo się rozprzestrzenia. Tutaj 
winowajcami są ruchy antyszczepionkowe, bo spadek wyszczepial-
ności przeciw tej klasycznej chorobie dziecięcej to ich sprawka. Dzie-
ci nie chorują najciężej, bo czasem skąpoobjawowo, czasem nieco 
poważniej (choć bywały też ciężkie zapalenia płuc czy mózgu, jak 
i zgony). Ale największym problemem w tym przypadku jest to, że ta 
choroba może dopaść osoby starsze, które nie były szczepione i jej 

nie przechorowały. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko powikłań neuro-
logicznych. Dlatego dla starszych ludzi może to być zabójcze (śmier-
telność sięga 10–30%), nie mówiąc o  tym, że odra może wywołać 
w mózgu pewne patologiczne zmiany zwyrodnieniowe, które ujaw-
niają się po jakimś czasie. To jest podostre stwardniające zapalenie 
mózgu, które lekarze nie zawsze wiążą z  przebytą wcześniej odrą. 
W tym przypadku potrzebny jest, jak widać, szczególny alarm z tym 
związany. Niestety, Europa dwa lata temu przeżyła taki kolejny wy-
rzut epidemii odry. Również w  Polsce mieliśmy wiele zachorowań. 
W tej chwili statystyki zajmują się głównie COVID-19 i  innymi cho-
robami. O  odrze musimy jednak nieustannie pamiętać. Podobnie 
zresztą jak o grypie, która nakłada się na covid i też o tym zapomina-
my. Ja sam cierpię na niedosyt akcji popularyzatorsko-edukacyjnych 
w tym względzie – o tych sprawach powinno się ciągle mówić. Nie 
chodzi mi o wprowadzanie jakichś restrykcji, ale o mądre uświada-
mianie społeczeństwa dotyczące tego, jak szerzą się choroby zakaź-
ne i jak ich unikać. Żeby taka choroba się nie szerzyła albo musimy 
mieć możliwość zniszczenia groźnego patogenu (a więc np. musimy 
użyć antybiotyku na krztusiec), albo skuteczną szczepionkę. 

A.G. (red.): Na odrę nie ma chyba skutecznego leku?
A.G.: Nie, jest tylko szczepionka. Ale w  tym przypadku, by odpo-
wiednio zadziałała, musi zostać zaszczepione przynajmniej 90% 
populacji! To samo dotyczy SARS-CoV-2 – to są drobnoustroje, któ-
re można zlikwidować wyłącznie przez maksymalne wyszczepienie 
całej populacji i  jej uodpornienie. Chodzi o  to, by zminimalizować 
teren, na którym wirusy będą miały szansę namnażać się.  

A.G. (red.): Diagnoza została postawiona, przypomnijmy leki: 
edukacja, niezaniedbywanie szczepień i  ich dawek przypomi-
nających oraz niezapominanie, że poza COVID-19 cały czas są 
z nami inne choroby zakaźne – wcale nie mniej zabójcze.
A.G.: Tego jest cała masa – często widzę ludzi kaszlących po kilka 
miesięcy. Rzadko kiedy trafiają do lekarza, który wykona badanie 
w kierunku krztuśca i wdroży odpowiednie leczenie. W ten sposób 
oszczędza się cierpień pacjentowi, a  z  drugiej strony hamuje roz-
przestrzenianie groźnego drobnoustroju w  środowisku. Tym bar-
dziej że tutaj problem nie wynika z tego, że ktoś się nie zaszczepił, ale 
z tego, że jego odporność wygasła po kilkunastu czy kilkudziesięciu 
latach. Wspomnę przy okazji o wadze szczepienia przeciw tężcowi 
– szczepionka chroni nas przed nim standardowo około 10 lat (np. 
kiedy skaleczymy się albo otrzemy nogę i zanieczyścimy ranę ziemią, 
powinno się rozważyć zastosowanie profilaktyki uzupełniającej). 
Trzeba więc pamiętać, że po wygaśnięciu takiej odporności jeste-
śmy wrażliwi na rozwój choroby. A tężec, mimo że nie jest zaraźliwy, 
może doprowadzić do zgonu. 

A.G. (red.): Z tego, co Pan mówi, wynika, że tej czujności brakuje 
nie tylko potencjalnym pacjentom, ale też wielu ich lekarzom.
A.G.: To prawda, bo wielu z nas wydaje się, że najbardziej na śmierć 
narażają nas nowotwory, choroby układu krążenia, choroby meta-
boliczne, autoimmunologiczne, a zapomina się o chorobach zakaź-
nych. A wywołują je często patogeny koniunkturalne (czyli te, które 
nas na co dzień otaczają) i oportunistyczne (atakują głównie osoby 
z obniżoną odpornością), czyli takie, które nieustanni wyczekują na 
odpowiednią okazję do ataku. ■
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21 października 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1910 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra zdrowia w  sprawie postępo-
wania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

22 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2021 r. w sprawie 
nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej 
sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem 
wymagań ochrony radiologicznej w  jednostkach ochrony 
zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1914.

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochro-
ny radiologicznej w  jednostkach ochrony zdrowia wykonu-
jących działalność polegającą na uruchamianiu lub stoso-
waniu aparatów rentgenowskich w  medycznej pracowni 
rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni, lub uru-
chamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do ce-
lów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii 
powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworo-
wych poza medyczną pracownią rentgenowską – sprawuje 
osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radio-
logicznej dla tych działalności.

Rozporządzenie określa:
•	typy uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, rodza-

je działalności, do których nadzorowania uprawniają, oraz 
szczegółowe warunki nadawania tych uprawnień; 

•	zakresy szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie upraw-
nień inspektora ochrony radiologicznej i formy organizowa-
nia szkoleń;

•	sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku eg-
zaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień in-
spektora ochrony radiologicznej;

•	wysokość opłaty za egzamin;
•	sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyj-

nej w zakresie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej   
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oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzamina-
cyjnej za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym;

•	zawartość wniosku o nadanie uprawnień inspektora ochro-
ny radiologicznej oraz wykaz dokumentów dołączanych 
do wniosku.

23 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z  dnia 21 października 2021 r. zmie-
niające rozporządzenie w  sprawie metody zapobiegania  
COVID-19, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1914. 

Osoba, która najpóźniej w  dniu przeprowadzenia szczepienia 
ukończyła 12. rok życia, niemająca udokumentowanego za-
kończonego szczepienia, a która została zaszczepiona przeciw-
ko COVID-19 poza terytorium RP pierwszą dawką szczepionki 
dopuszczonej do obrotu w UE lub szczepionką znajdującą się 
w  wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do 
obrotu na terytorium RP, prowadzonym przez Narodowy Insty-
tut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, 
może kontynuować szczepienie na terytorium RP.

26 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie 
formy i  szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych 
procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji 
medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur ra-
diologicznych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1920.

Rozporządzenie określa formę i  szczegółowy zakres wzorco-
wych medycznych procedur radiologicznych dla standardo-
wych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych 
procedur radiologicznych opracowanych w jednostce ochrony 
zdrowia.  

Procedury wzorcowe oraz procedury szczegółowe dotyczą 
medycznych procedur radiologicznych z zakresu: 
•	rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, 
•	medycyny nuklearnej, 
•	teleradioterapii,
•	brachyterapii.

Komisje do spraw procedur i  audytów klinicznych zewnętrz-
nych dostosują obowiązujące wzorcowe medyczne procedury 
radiologiczne dla standardowych ekspozycji medycznych do 
zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia, w terminie 
18 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

Jednostki ochrony zdrowia dostosują opracowane w  tych 
jednostkach szczegółowe medyczne procedury radiologiczne 
do zakresu wynikającego z przepisów rozporządzenia w termi-
nie 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

27 października 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1941 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe.

28 października 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1956 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o zdrowiu publicznym.

29 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2021 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej 
dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w  których 
świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, 
opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1864. 

W wykazie usług telefonicznych dodano następujące numery:
19239 – usługi realizowane przez jednostkę podległą mini-
strowi zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych 
ochrony zdrowia;
19457 – usługi realizowane przez jednostkę podległą mini-
strowi zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych 
ochrony zdrowia.

29 października 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1977 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

30 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2021 r. zmienia-
jące rozporządzenie w  sprawie programu pilotażowego 
w centrach zdrowia psychicznego, opublikowane w Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1976. 

W  przypadku nieposiadania oddziału psychiatrycznego przez 
świadczeniodawcę prowadzącego centrum, świadczenia od-
działu psychiatrycznego i  pomocy doraźnej mogą być udzie-
lane przez podwykonawcę udzielającego świadczeń w ramach 
umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  zakresie 
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień albo umowy o reali-
zację pilotażu w centrum. Liczba łóżek przeznaczona na podwy-
konawstwo nie może być mniejsza niż 25 na 100 tys. osób po-
wyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum. 

Załącznik do rozporządzenia określa realizatorów pilotażu 
oraz obszar działania centrum zdrowia psychicznego.

31 października 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-
nu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1967.

Dotychczasowy termin obowiązywania wskazanych ograni-
czeń, nakazów i zakazów (31 października 2021 r.) został okre-
ślony na 30 listopada 2021 r.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że na terenie m.in. szkół, 
placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych zakry-
wanie ust i nosa będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami, 
chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

4 listopada 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1996 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 6 paź-
dziernika 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wy-
stępowania o  sporządzenie dokumentu elektronicznego 
potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
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5 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2003.

W  przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz 
kolejny upłynął i  środki wynikające z  wypłaty świadczenio-
dawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby 
okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty 
zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały roz-
liczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, na wniosek 
świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w  następnych 
okresach rozliczeniowych umowy lub w  ramach kolejnych 
umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawar-
tych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do 31 
grudnia 2023 r. 

Wniosek świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału 
wojewódzkiego NFZ w terminie do 10 dnia miesiąca poprze-
dzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego do-
tyczy wniosek. 

Na poczet rozliczenia wymienionych środków dyrektor od-
działu wojewódzkiego NFZ zalicza kwotę należności wynika-
jącą z  przedstawionej przez świadczeniodawcę do rozliczenia 
większej liczby jednostek rozliczeniowych w  danym okresie 
sprawozdawczym niż określona w  planie rzeczowo- finanso-
wym na ten okres.

Świadczeniodawca składa wniosek o  przedłużenie okresu 
rozliczeniowego w terminie do 31 grudnia 2021 r.

9 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 21 października 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w  sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 1926. 

W przypadku zwiększenia po 1 lipca 2021 r. kwoty zobowiąza-
nia NFZ wynikającego ze wzrostu: 
1. wartości taryfy świadczeń,
2. wyceny świadczeń dokonanej przez prezesa Funduszu, 
3. ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, 
4. ryczałtu, 
5. ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększe-

niem ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy 
świadczeń

– wartość współczynnika korygującego dotyczącego świad-
czeń udzielanych przez określone w  rozporządzeniu osoby 
ulega zmniejszeniu o wartość, o którą wzrosło zobowiązanie 
z  tytułu tego wzrostu, proporcjonalnie do udziału wartości 
danego współczynnika w sumie wartości wskazanych współ-
czynników do danej umowy (punkty 1, 3 i 4 obowiązują od 1 
lipca 2021 r., natomiast punkty 2 i 5 – od 1 stycznia 2022 r.). 

W  przypadku leków stosowanych w  świadczeniach z  za-
kresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej finanso-
wanych z  Funduszu Medycznego dopuszcza się możliwość 
wypłacenia należności za grudzień w  tym samym miesiącu, 
na wniosek świadczeniodawcy złożony do 7 grudnia i na pod-
stawie prognozy wydatków na te świadczenia, ustalonej przez 
Fundusz w oparciu o harmonogram realizacji umowy świad-
czeniodawcy. 

9 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 października 2021 r. w sprawie try-
bu, sposobu i warunków wykonywania zadań przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną na terenie obiektów Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i  Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w  stosunku do 
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2017. 

12 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zabez-
pieczenia źródeł promieniotwórczych, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 1958.

Źródła promieniowania jonizującego podlegają kontroli, 
a  źródła promieniotwórcze podlegają także ewidencji. Obo-
wiązek prowadzenia kontroli źródeł promieniowania jonizują-
cego oraz ewidencji źródeł promieniotwórczych, w tym ewi-
dencji stanu i ruchu źródeł promieniotwórczych, spoczywa na 
kierowniku jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
z tymi źródłami. 

Kierownik jednostki ma obowiązek zabezpieczyć je przed 
utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub dostaniem się w ręce osób 
nieuprawnionych.

Na potrzeby zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych są 
one kwalifikowane do odpowiedniej kategorii.

Rozporządzenie określa: 
•	kategorie źródeł promieniotwórczych i  szczegółowe prze-

słanki kwalifikowania źródeł promieniotwórczych do tych 
kategorii; 

•	poziom zabezpieczeń dla poszczególnych kategorii źródeł 
promieniotwórczych; 

•	przedsięwzięcia organizacyjne i  techniczne zabezpieczeń 
źródeł promieniotwórczych, cele zabezpieczeń oraz funkcje 
zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych; 

•	minimalną zawartość planu zabezpieczenia źródeł promie-
niotwórczych.

12 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 19 października 2021 r. w  sprawie 
informacji zawartych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiolo-
gicznych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 1959.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawar-
tych w Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicznych dotyczących 
poszczególnych kategorii urządzeń radiologicznych.

Informacje zawarte w  Krajowej Bazie Urządzeń Radiologicz-
nych obejmują następujące kategorie urządzeń radiologicznych 
stosowanych w:
•	rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej,
•	medycynie nuklearnej,
•	radioterapii.

12 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2048 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w  sprawie szpi-
talnego oddziału ratunkowego. 
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15 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2021  r., poz. 2053 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 14 października 2021 r. 
w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym.

 
17 listopada 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2069 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu ustawy o  zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

18 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2074 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
22 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w  sprawie szko-
leń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na ja-
kość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeń-
stwo dawców i biorców.

 

22 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2021  r., poz. 2095 Obwieszczenie Marszałka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 29 października 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.

23 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie metody zapobiegania grypie sezono-
wej w sezonie 2021/2022, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2098. 

Szczepieniami obejmuje się osoby, które najpóźniej w  dniu 
przeprowadzenia szczepienia ukończyły 18. rok życia.

Szczepienia są wykonywane przy użyciu szczepionki przeciw-
ko grypie dedykowanej na sezon 2021/2022 do 31 marca 2022 
r. lub do wyczerpania stanów magazynowych Rządowej Agen-
cji Rezerw Strategicznych.

24 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z  2021  r., poz. 2074 Obwieszczenie Ministra Zdrowia 
z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w  spra-
wie preparatów zawierających środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, które mogą być posiadane 
i  stosowane w  celach medycznych oraz do badań kli-
nicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspek-
tora farmaceutycznego.

25 listopada 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2138 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 
28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w  sprawie orze-
kania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na po-
trzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

26 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w  sprawie skierowań wystawianych w  postaci 
elektronicznej w  Systemie Informacji Medycznej, opubli-
kowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2132.

Skierowania w  postaci elektronicznej w  Systemie Informacji 
Medycznej są wystawiane na rehabilitację leczniczą u świadcze-
niodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do 9 stycznia 2022 r. skierowania na rehabilitację leczniczą 
mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach.

26 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2131. 

W wykazie dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdro-
wia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, dodana 
została chirurgiczna asysta lekarza. 

Załącznik do rozporządzenia zawiera wykaz kierunków stu-
diów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia 
specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgiczna asysta lekarza. 

30 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w  sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2177. 

Dotychczasowy termin obowiązywania wskazanych ograni-
czeń, nakazów i zakazów (30 listopada 2021 r.) został określony 
na 17 grudnia 2021 r.

Do 17 grudnia 2021 r.  osoba przekraczająca granicę państwo-
wą stanowiącą granicę zewnętrzną w strefie Schengen w celu 
udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na te-
rytorium RP jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy 
państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc 
od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny w odniesie-
niu do osoby, która rozpoczęła podróż z  terytorium Republiki 
Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, 
Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki albo Republiki 
Zimbabwe, wynosi 14 dni. Kwarantanna nie ulega skróceniu. 

Okres realizacji obowiązku odbycia kwarantanny przez osobę 
przekraczającą granicę RP, która rozpoczęła podróż z terytorium 
państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego 
państwem członkowskim UE, z wyjątkiem państwa, które uzgod-
niło z  RP zasady przepływu osób w  związku z  ograniczeniami 
wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2, ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę 
osobę negatywnego wyniku  molekularnego testu diagnostycz-
nego RT-PCR wykonanego po przekroczeniu granicy RP w okresie 
nie wcześniejszym niż 8 dni, licząc od momentu jej przekrocze-
nia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany 
z  chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez me-
dyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące diagnostykę 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do systemu teleinformatycznego.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec oso-
by, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izola-
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cji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, a  także osoby zaszczepionej przeciwko 
COVID-19, która posiada unijne cyfrowe zaświadczenie COVID 
lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do 
zdrowia w związku z COVID-19 uznawane za równoważne z za-
świadczeniami wydawanymi zgodnie z  rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 
2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania 
interoperacyjnych zaświadczeń o  szczepieniu, o  wyniku testu 
i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfro-
we zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego prze-
mieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

2 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 10 listopada 2021 r. w  sprawie po-
działu kwoty środków finansowych w 2022 r. stanowiącej 
wzrost całkowitego budżetu na refundację, opublikowane  
w Dz. U. z 2021 r., poz. 2062. 

9 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 listopada 
2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 2120. 

Zgodnie z  przepisami ustawy o  świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych ubezpie-
czonymi są osoby posiadające obywatelstwo państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) albo 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 
zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub 
EFTA albo Zjednoczonego Królestwa (od 1 stycznia 2021 r.).

Zmiany wprowadza się ponadto:

– W USTAWIE O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU 
ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI 

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze 
lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratow-
nicy medyczni posiadający kwalifikacje określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 18 sierpnia 2011 r. w  sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych.

Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzo-
ne badaniem kwalifikacyjnym w  celu wykluczenia przeciwwska-
zań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, 
a  które w  przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej 
przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również 
felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, 
fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może 
przeprowadzić także lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeu-
ta oraz diagnosta laboratoryjny posiadający kwalifikacje, okre-
ślone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

 
– W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 

Członkom zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnionym 
na podstawie umowy o  pracę przysługuje za każdą godzinę 
pracy dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej wynagro-
dzenia zasadniczego. 

Członkom zespołów ratownictwa medycznego, zatrudnio-

nym na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, przysługuje 
za każdą godzinę pracy dodatkowe wynagrodzenie w wysoko-
ści 30% stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie 
której świadczą pracę.

Do stawki godzinowej nie wlicza się dodatków przysługują-
cych członkowi zespołu ratownictwa medycznego (od 1 paź-
dziernika 2021 r.)

– W USTAWIE O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH 
ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM 
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH 
ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Na wniosek świadczeniodawcy zobowiązanie wynikające 
z kwot wypłaconych zgodnie z przepisami rozporządzenia mi-
nistra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizującemu umowę 
o udzielanie świadczeń: 
1. w rodzaju leczenie uzdrowiskowe: 

a. za okresy od 14 marca 2020 r. do 14 czerwca 2020 r. i od 24 
października 2020 r. do 10 marca 2021 r.,

b. za okresy od 1 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. i od 15 
czerwca 2020 r. do 23 października 2020 r. 

2.  za rok 2020 w rodzajach:
a. opieka psychiatryczna i  leczenie uzależnień w  zakresach 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w  warunkach 
stacjonarnych;

b. rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdro-
wotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych;

c. świadczenia pielęgnacyjne i  opiekuńcze w  ramach opieki 
długoterminowej w  zakresach świadczeń opieki zdrowot-
nej udzielanej w warunkach stacjonarnych;

d. opieka paliatywna i  hospicyjna w  zakresach świadczeń 
opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych; 

e. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, związane 
z zapewnieniem całodobowej możliwości wykonania świad-
czenia – jest finansowane na zasadach określonych w ustawie.

Zobowiązanie jest finansowane w wysokości:
•	nie wyższej niż 70% kwoty zobowiązania wynikającej z umo-

wy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okresy, o któ-
rych mowa w pkt. 1 lit. a

•	odpowiadającej wyrażonemu w  procentach poziomowi re-
alizacji umowy o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w 2020 r. w rodzajach, o których mowa w pkt. 1 lit. b oraz pkt. 
2 w przypadku świadczeń w rodzaju leczenie uzdrowiskowe 
przy ustalaniu procentu realizacji umowy nie uwzględnia się 
okresów, o których mowa w pkt. 1 lit. a.
Zobowiązanie, które nie zostało sfinansowane w powyższy spo-

sób, NFZ rozlicza zgodnie z  przepisami rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej, nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

1 stycznia 2022 r. wchodzi w  życie Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z  dnia 22 października 2021 r. w  sprawie 
zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w  sprawie programu pilotażowego w  centrach zdrowia 
psychicznego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2012. 

Stawka przeznaczona na świadczeniobiorcę w  wysokości 
43,98 zł podlega z dniem 1 stycznia 2022 r. waloryzacji w opar-
ciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj-
nych ogółem w 2021 r., określony przez GUS. ■
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ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
I STOMATOLOGICZNEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1968

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego i  Stomatologicznego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, które odbę-
dzie się w dniach 3-5 czerwca 2022 r. w Pszczynie. 
Miejscem zakwaterowania będzie hotel „Impe-
rium” (Pszczyna, ul. Bielska 54).

Program zjazdu
3 czerwca 2022 r. (piątek) 
po południu Zakwaterowanie w hotelu
 Grill na terenie hotelu
4 czerwca 2022 r. (sobota) 
Śniadanie w hotelu
Msza święta (kościół Wszystkich Świętych 
w Pszczynie)
Zwiedzanie: Muzeum Zamkowego w  Pszczynie, 
Muzeum Wnętrz Zabytkowych, zabytkowego ko-
ścioła ewangelickiego,
zwiedzanie rynku (pamiątkowe zdjęcie na ławce 
z księżną Daisy von Pless) 
Czas wolny – możliwość indywidualnego zwie-
dzania parku pszczyńskiego (plan Pszczyny zosta-
nie dołączony do zaproszenia), przejazd busami 
do Goczałkowic – tam zwiedzanie nowoczesnego 
centrum ogrodniczego „Kapias”. Na terenie cen-
trum działają punkty gastronomiczne, w których 
można się posilić – we własnym zakresie, powrót 
do hotelu. Wieczorem bankiet w restauracji „Wa-
rownia Rycerzy Pszczyńskich” (obok hotelu)
5 czerwca 2022 r. (niedziela) 
Śniadanie i pożegnania

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

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 58 1020 2528 
0000 0102 0567 6376 do 31.01.2022 r.  z dopiskiem 
„Zjazd 1968”. Panie prosimy o  podanie nazwiska 
obecnego oraz panieńskiego oraz adresu kore-
spondencyjnego w celu przesłania zaproszenia. 

Do dyspozycji gości pokoje 2-3-osobowe – proszę 
o e-mailowe zgłoszenie nazwisk Koleżanek i Kole-
gów, z którymi chcą być Państwo zakwaterowani. 
Na zapleczu hotelu parkingi. Jeżeli z powodu pan-
demii zjazd koleżeński nie będzie mógł się odbyć 
– pieniądze wpłacone na konto zostaną zwrócone.

Komitet Organizacyjny:
Anna Steinert (Kozieł), tel. 696 617 024, 

e-mail: asteinert@interia.pl
Ewa Miłaszewicz, tel. 502 050  273
Bogusław Kudyba, tel. 606 736 620

JUBILEUSZOWY
ZJAZD ABSOLWENTÓW

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1970

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na obchody z okazji 50-lecia uzyska-
nia absolutorium, które odbędą się 25 czerwca 
2022 r. (sobota) we Wrocławiu.

Program zjazdu
24 czerwca 2022 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)

25 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 10.00 Msza święta (kościół Najświętszego 

Imienia Jezus, pl. Uniwersytecki 1)
 Część oficjalna – Uniwersytet 

Wrocławski, Oratorium 
Marianum/Aula Leopoldina

godz. 11.00 Śniadanie studenckie – Klub 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wystąpienie chóru Medici Cantantes 

Uniwersytetu Medycznego
Przemówienie JM rektora UM i uroczyste 

wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Haston City 

Hotel (sala Rolls Royce, parter), 
ul. Irysowa 1-3, 51-117 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł,
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 47 1140 2004 
0000 3302 7877 4363 (odbiorca: Henryk Lisiak) do 
31.01.2022 r. z dopiskiem „Zjazd 1970”. Koleżanki 
prosimy o  podanie nazwiska obecnego oraz pa-
nieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  Haston 
City Hotel po preferencyjnych cenach pod nume-
rem telefonu 71 322 50 00 lub 71 320 97 01 (prosimy 
o podanie hasła „rocznik 1970”). Płatność za hotel 
indywidualna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Komitet Organizacyjny
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Henryk Lisiak

JUBILEUSZOWY
ZJAZD ABSOLWENTÓW

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1971

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na obchody z okazji 50-lecia uzyska-
nia absolutorium, które odbędą się 14 maja 2022 r. 
(sobota) we Wrocławiu.

Program zjazdu
13 maja 2022 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)

14 maja 2022 r. (sobota)
godz. 10.00 Msza święta (kościół Najświętszego 

Imienia Jezus, pl. Uniwersytecki 1)
 Część oficjalna – Uniwersytet 

Wrocławski, Oratorium 
Marianum/Aula Leopoldina

godz. 11.00 Śniadanie studenckie – Klub 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

godz. 12.00 Otwarcie zjazdu
godz. 12.10 Wystąpienie chóru Medici Cantantes 

Uniwersytetu Medycznego
Przemówienie JM rektora UM i uroczyste 

wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe
godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel 

im. Jana Pawła II (Ostrów Tumski), 
ul. św. Idziego 2, 50-328 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 400 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 250 zł, 
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł, 
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 82 1090 
1939 0000 0001 4667 0679 (odbiorca: Krzysztof 
Bąk) do 31.01.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1971”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecne-
go oraz panieńskiego. 

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

Komitet Organizacyjny
Krzysztof Bąk, Magdalena Koziorowska, 

Wanda Man-Widerska, 
Alicja Marczyk-Felba

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1974

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, które odbędzie się w  dniach 
30 września–2 października 2022 r. Miejscem spo-
tkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka 
w Zieleńcu.

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.03.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1974”. Panie prosimy 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.

Komitet Organizacyjny
Ryszard Fedyk, Danuta Lewiecka, Wiktor Wolfson

ZJAZD ABSOLWENTÓW
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU

ROCZNIK 1976

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
45-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 10-11 czerwca 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 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)

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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11 czerwca 2022 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 – hotel „Scandic” 
 ul. Piłsudskiego 49-57, 

50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi:
sobota (część oficjalna + uroczysta kolacja) – 350 zł,
osoba towarzysząca na uroczystej kolacji – 200 zł,
część oficjalna (bez uroczystej kolacji) – 150 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 26 1140 2004 
0000 3702 7737 0761 (odbiorca: Krystyna Ślu-
sarek) do 31.01.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1976”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecnego 
oraz panieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  hotelu 
„Scandic” po preferencyjnych cenach pod nu-
merem telefonu 71 787 01 12 (prosimy o podanie 
hasła „rocznik 1976”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

 Komitet Organizacyjny
Krystyna Awzan (Ślusarek), Lucjan Ilnicki

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1977

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie absolwen-
tów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 27–29 
maja 2022 r. w  Kudowie-Zdroju (hotel „Kudo-
wa**** Manufaktura Relaksu”, ul. Pogodna 16,  
57-350 Kudowa-Zdrój).

Program zjazdu
27 maja 2022 r. (piątek) 
od godz. 15.00 Zakwaterowanie w hotelu
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce
28 maja 2022 r. (sobota) 
godz. 7.00-10.00 Śniadanie, czas wolny, 

spacer po uzdrowisku
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
godz. 18.00-2.00 Grill przy biesiadnej muzyce
29 maja 2022 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: 87 1090 2398 
0000 0001 4377 3356 (odbiorca Małgorzata Rud-
nicka) do 31.01.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1977”. 
Panie prosimy 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 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.

Komitet Organizacyjny
Andrzej Bugajski, Jolanta Kasperkiewicz-Skałecka, 

Małgorzata Rudnicka, Danuta Sidor

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1982

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
40-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie się 
w dniach 7-8 października 2022 r. we Wrocławiu.

Program zjazdu
7 października 2022 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)
8 października 2022 r. (sobota)
Część oficjalna – Collegium Anatomicum, Katedra 
i Zakład Anatomii Prawidłowej ul. Chałubińskiego 
6a, 50-368 Wrocław
godz. 10.00 Śniadanie studenckie
godz. 10.30 Wykład okolicznościowy
godz. 11.30 Grupowe zdjęcie pamiątkowe
godz. 19.00 Bankiet – hotel „Scandic”,  
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi: 350 zł,
osoba towarzysząca na bankiecie – 200 zł,
Afrykarium (płatne dodatkowo) – 100 zł. 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 
2590 0000 0001 3393 3014 do 31.03.2022 r. z dopi-
skiem „Zjazd 1982”. Koleżanki prosimy o podanie 
nazwiska obecnego oraz panieńskiego. 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w  hotelu 
„Scandic” po preferencyjnych cenach pod nu-
merem telefonu 71 787 01 12 (prosimy o podanie 
hasła „rocznik 1982”). Płatność za hotel indywidu-
alna (nie jest wliczona w cenę zjazdu).

Komitet Organizacyjny
Małgorzata Dmochowska-Perz, Jolanta Zaleska

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU STOMATOLOGICZNEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1985

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
35-lecia ukończenia Wydziału Stomatologiczne-
go Akademii Medycznej we Wrocławiu, które od-
będzie się w dniach 20-22 maja 2022 r. Miejscem 
spotkania będzie ośrodek Tarasy Wang w Karpa-
czu (Na Śnieżkę 3, 58-540 Karpacz).

Program zjazdu
20 maja 2022 r. (piątek) 
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 

21 maja 2022 r. (sobota) 
godz. 8.00-10.30 Śniadanie
godz.11.00 Msza św. (kościół pw. Nawiedze-

nia Najświętszej Maryi Panny), 
ul. Konstytucji 3 Maja 44, 58-540 
Karpacz

 Czas wolny, spacer po Karpaczu
godz. 14.00 Obiad, czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet/uroczysta kolacja
22 maja 2022 r. (niedziela) 
godz. 8.00-10.30 Śniadanie i pożegnania
do godz. 12.00 Wymeldowania

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

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 76 1140 2004 
0000 3702 7937 7470 (odbiorca Aneta Łojewska) 
do 31.01.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1985”. Panie 
prosimy o  podanie nazwiska obecnego oraz pa-
nieńskiego.

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 jacuzzi, saun, jak również dostęp do 
bezprzewodowego internetu oraz bezpłatny mo-
nitorowany parking.

Komitet Organizacyjny
Aneta Łojewska, Waldemar Jarosiewicz

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1990

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w  dniach 3–5 czerwca 2022 r. Miejscem spo-
tkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka 
w Zieleńcu.

Program zjazdu
3 czerwca 2022 r.  (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill przy biesiadnej muzyce
4 czerwca 2022 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 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 19.00-2.00 Bankiet
5 czerwca 2022 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: 63 1140 
2004 0000 3402 7877 0728 (odbiorca Ewa Willak-
-Janc) do 31.01.2022 r. z dopiskiem „Zjazd 1990”. 
Panie prosimy 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. 

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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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
Wojciech Apoznański, Ewa Willak-Janc,  

Teresa Żak (Biercewicz)

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1991

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 30-le-
cia ukończenia Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 
23–25 września 2022 r. Miejscem spotkania będzie 
ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.
Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.03.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1991”. Panie prosimy 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.

Komitet Organizacyjny
Piotr Dzięgiel, Jaroslaw Janc, Jacek Szepietowski

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1992

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
30-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 10–12 czerwca 2022 r. Miejscem spo-
tkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka 
w Zieleńcu.

Program zjazdu
10 czerwca 2022 r.  (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie
 Czas wolny, spacer po Zieleńcu
godz. 13.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 14.00 Obiad
 Czas wolny
godz. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie 

grupowe przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
12 czerwca  2022 r. (niedziela)
godz. 8.00-11.00 Śniadanie i pożegnania

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.01.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1992”. Panie prosimy 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.

Komitet Organizacyjny
Ewa Wesołowska-Szepietowska, Robert Seifert

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ROCZNIK 1997

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z  okazji 
25-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 16–18 września 2022 r. Miejscem spo-
tkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka 
w Zieleńcu.

Opłata za uczestnictwo w zjeździe wynosi od ab-
solwenta/osoby towarzyszącej 600 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 66 1090 2590 
0000 0001 3393 3014 do 31.03.2022 r. z dopiskiem 
„Zjazd 1997”. Panie prosimy 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.

Komitet Organizacyjny
Izabella Dębowska (Januszewska)

Zarząd Koła Lekarzy Seniorów DIL we Wrocławiu zaprasza Kole-
żanki i  Kolegów, zamieszkałych we Wrocławiu i  okolicy, do kon-
taktów z  nami i  uczestnictwa w  naszych spotkaniach, dla wielu 
interesujących. Carpe diem! Chwytaj dzień! Nie marnuj ani chwili!

Kontakt z nami:
Dom Lekarza przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu, 
p. Renata Czajka, tel. 71 798 80 66 

Zapraszamy członków oraz sympatyków Koła na nasze ko-
lejne spotkanie, które odbędzie się 28 stycznia 2022 r. (pią-
tek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej DIL przy al. Matejki 6 
we Wrocławiu. 

Krzysztof Wronecki,
przewodniczący Koła Lekarzy Seniorów DIL

KOMUNIKAT KOŁA LEKARZY SENIORÓW DIL

POMOC PRAWNA FINANSOWANA PRZEZ 
DOLNOŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

DOŚWIADCZYŁEŚ HEJTU?

LEGAL SKILLS
BASIŃSKI MORAWSKI KUCA SKOWRON

ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

KONTAKT Z ADWOKATEM:
tel. (71) 722 42 85
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16

e-mail: office@legalskills.eu
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UCHWAŁY DRL I PREZYDIUM DRL

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2021 roku

Uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2021 roku

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 18 listopada 2021 roku

NR 84/2021
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej 

dla oceny zdolności do wykonywania 
zawodu lekarza 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu po-
wołuje Komisję Lekarską dla oceny zdolności 
do wykonywania zawodu lek. (…) w składzie:
przewodniczący Iwona Dattner-Hapon
członkowie: dr n. med. Piotr Baranowski
 lek. Marek Witkowski

NR 85/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

NR 86/2021
w sprawie udziału lekarza w konsylium lekarskim

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu 
wyraża zgodę na udział lekarzy: dr. n. med. 
Marieluise Gösweiner oraz dr. n. med. Clau-
dia Rüsch w  dniach 11–13 listopada 2021 
roku w warsztatach dla lekarzy ginekologów 
„Endometrioza głęboko naciekająca – bez-
pieczny dostęp do miednicy mniejszej” oraz 

wykonanie zabiegów operacyjnych z zakresu 
operacyjnego leczenia endometriozy w  Me-
dicus Sp. z  o.o. – Specjalistyczne Centrum 
Medyczne, na zaproszenie Prezesa Zarządu  
dr. n. med. Macieja Mazura.

NR 87/2021
 w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

miesięcznej składki członkowskiej

NR 88/2021
 w sprawie terminu XLI Zjazdu Delegatów DIL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu usta-
la termin XLI Zjazdu Delegatów DIL na dzień 
19 marca 2022 r.

NR 89/2021
w sprawie finasowania kosztu wydania 

publikacji dot. dawnego Szpitala PSK3 przy 
ulicy Poniatowskiego 2 we Wrocławiu

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu przy-
znaje kwotę 15 000 zł brutto na dofinansowanie 
wydania publikacji dot. dawnego Szpitala PSK3 
przy ulicy Poniatowskiego 2 we Wrocławiu.

NR 90/2021
w sprawie wydania publikacji z okazji 

jubileuszu 100-lecia samorządu lekarskiego
§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu prze-
znacza kwotę 20 787 złotych brutto z funduszu 
rezerwowego na wydanie 1000 egzemplarzy pu-
blikacji albumowej z okazji jubileuszu 100-lecia 
samorządu lekarskiego pt. „Samorząd z pasją”

NR 91/2021
w sprawie przeprowadzenia badania finansowego

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wyra-
ża zgodę na przeprowadzenie badania bilansu 
i sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej we Wrocławiu za rok 2021. 

NR 92/2021
w sprawie zakupu kalendarzy na rok 2022

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zleca 
firmie Infopakt Dariusz Stańczyk, Maciej Padew-
ski Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku wydruk 
1 500 sztuk kalendarza DIL na rok 2022 za kwotę 
nie wyższą niż 17 527 zł brutto.

NR 93/2021
w sprawie udzielenia bezzwrotnej 

zapomogi pieniężnej

NR 94/2021
w sprawie udzielenia bezzwrotnej 

zapomogi pieniężnej

NR 95/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

NR 96/2021
w sprawie zakupu monet 

okolicznościowych z okazji jubileuszu 
100-lecia samorządu lekarskiego

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu przeznacza kwotę 5100 złotych 
brutto z  funduszu rezerwowego na zakup 30 
monet okolicznościowych z  okazji jubileuszu 
100-lecia samorządu lekarskiego.

 NR 97/2021
w sprawie finasowania szkolenia

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wro-
cławiu przyznaje kwotę do 38 000 zł brutto na 
zorganizowanie spotkania szkoleniowego Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej DIL, człon-
ków Okręgowego Sądu Lekarskiego DIL oraz pra-

cowników biura OROZ i OSL które odbędzie się 
w terminie 3-5 grudnia 2021 r. w Zieleńcu.

NR 98/2021
w sprawie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego 

dla biura DIL oraz komputera dla biura OROZ DIL 
§ 1

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu przeznacza kwotę 10 453 zł brut-
to na zakup wielofunkcyjnego urządzenia do 
drukowania kserowania i  skanowania doku-
mentów dla biura DIL oraz  kwotę 4200 zł brut-
to na zakup komputera stacjonarnego dla Biura 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

 NR 99/2021
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania 

miesięcznej składki członkowskiej 

NR 100/2021
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej 

dla oceny zdolności do wykonywania 
zawodu lekarza dentysty

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu po-
wołuje Komisję Lekarską dla oceny zdolności 
do wykonywania zawodu lekarza dentysty (…) 
w składzie:
przewodniczący:  lek. Iwona Dattner-Hapon
członkowie:  dr n. med. Piotr Baranowski
 lek. Marek Witkowski 

 NR 101/2021
w sprawie środków finansowych przeznaczonych 

na nagrody dla pracowników biura DIL

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wy-
raża zgodę na przyznanie kwoty do 100 tys. zł 
brutto na nagrody dla pracowników biura DIL.

NR 102/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu 
udziela pełnomocnictwa dr. n. med. Pawłowi 
Wróblewskiemu – prezesowi Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej oraz lek. Ryszardowi Jadachowi 
– skarbnikowi DRL do zawarcia z Ministerstwem 
Zdrowia umowy na przekazanie środków bu-
dżetowych na pokrycie kosztów czynności 
przejętych przez samorząd lekarski od organów 
administracji państwowej za rok 2021.

NR 103/2021
w sprawie powołania Komisji Lekarskiej 

dla oceny zdolności do wykonywania 
zawodu lekarza 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu po-
wołuje Komisję Lekarską dla oceny zdolności 
do wykonywania zawodu lek. (…) w składzie:
przewodniczący lek. Iwona Dattner-Hapon
członkowie dr n. med. Piotr Baranowski
 lek. Marek Witkowski 

NR 104/2021
w sprawie dofinansowania zjazdu absolwentów

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wy-
raża zgodę na dofinansowanie kwotą w  wy-
sokości 5000 zł Jubileuszowego Zjazdu Absol-
wentów Akademii Medycznej we Wrocławiu 
– Rocznik 1972, który odbędzie się w 50. roczni-
cę ukończenia studiów 3 września 2022 r.

NR 105/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą

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

Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu

zapraszają na kurs medyczny online

WEBINARIUM:
„NOWOŚCI W LECZENIU 

ENDODONTYCZNYM”

który odbędzie się 15 stycznia 2022 r. (sobota)  
w godz. 9.00-13.30.

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

Uczestnikowi kursu przysługują 4 punkty edukacyjne.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Program kursu
godz. 9.00-11.00 Jak nowe technologie zmieniają standardy 

postępowania w leczeniu endodontycznym?
 prof. dr hab. Halina Pawlicka
godz. 11.00-13.00 Postępy w leczeniu próchnicy głębokiej, 

odsłoniętej miazgi i terapii endodontycznej 
zębów stałych niedojrzałych bezmiazgowych

 prof. dr hab. Mariusz Lipski
godz. 13.00-13.30 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).

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 Młodych Lekarzy Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
wraz z

Komisją Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
zapraszają na kurs

pt. „FRENOTOMIA DLA PRAKTYKÓW 
– KWALIFIKACJA NIEMOWLĄT 

DO ZABIEGU”

który odbędzie się 
22 stycznia 2022 roku (sobota)

w godz. 9.00-15.45 w siedzibie DIL 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 45.

Uczestnikowi kursu przysługuje  
6 punktów edukacyjnych.

Udział w kursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

Kierownik naukowy kursu
lek. Agnieszka Browarska

Wykładowca
dr n. med. Monika Żukowska-Rubik,

lekarz pediatra, konsultant IBCLC i CDL, wykładowca 
w Centrum Nauki o Laktacji 

Zagadnienia:
1. Czynniki wpływające na jakość ssania piersi
2. Skale oceny budowy i funkcji języka
3. Wskazania i przygotowanie do frenotomii
4. Zasady wykonywania zabiegu frenotomii

Ten kurs rozpoczyna cykl szkoleń dotyczących zagadnień 
związanych z  rozwojem dzieci. Zajęcia będą mieć charakter 
teoretyczno-praktyczny. Uczestnik zdobędzie umiejętność 
oceny wędzidełka języka i  wargi górnej oraz kwalifikacji 
niemowląt do zabiegu frenotomii. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o zapisy WYŁĄCZNIE DROGĄ 

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

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

„STANY NAGŁE W GABINECIE 
LEKARSKIM – POSTĘPOWANIE 

PRAKTYCZNE ”
który odbędzie się w następujących terminach:

15 stycznia 2022 r. (sobota), 29 stycznia 2022 r. (sobota),
19 lutego 2022 r. (sobota), 26 lutego 2022 r. (sobota),
12 marca 2022 r. (sobota), 26 marca 2022 r. (sobota),

9 kwietnia 2022 r. (sobota), 23 kwietnia 2022 r. (sobota),
7 maja 2022 r. (sobota), 21 maja 2022 r. (sobota)

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

Czas trwania kursu - 6 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych
Uczestnikowi kursu przysługuje 6 punktów edukacyjnych.

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

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

Program kursu
CZĘŚĆ SEMINARYJNA

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

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

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

4. Przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie i postępowanie w typowych 
stanach nagłych zagrożeń w gabinecie lekarskim: omdlenie 
wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddechowe, 
hiperglikemia, napad padaczkowy, anafilaksja, toksyczne działanie 
leków miejscowo znieczulających

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

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

7. Zasady tlenoterapii – sprzęt, wskazania, metody
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

1. Podstawowe czynności resuscytacyjne – ocena pacjenta, układanie 
w odpowiednich pozycjach, ocena układu krążenia i oddechowego, 
udrażnianie dróg oddechowych, pośredni masaż serca

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

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

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

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

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

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

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

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

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach 
proszone są WYŁĄCZNIE O PISEMNE

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

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna 
liczba uczestników w jednym terminie – 18 osób.

Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu
zaprasza na kurs medyczny online

WEBINARIUM

„PSYCHOLOGICZNE RÓŻNICE 
INDYWIDUALNE – CZYLI DLACZEGO 

I CZYM RÓŻNIĄ SIĘ LUDZIE  
POMIĘDZY SOBĄ? 

Jak wiedzę o różnicach wykorzystać w relacjach z pacjentami, 
współpracownikami i rodziną”

który odbędzie się w następujących terminach:
19 stycznia 2022 r. (środa) w godz. 9.00–12.00,
16 lutego 2022 r. (środa) w godz. 9.00–12.00,
23 marca 2022 r. (środa) w godz. 9.00–12.00,

20 kwietnia 2022 r. (środa) w godz. 9.00–12.00,
18 maja 2022 r. (środa) 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 uczestni-
czyć maksymalnie 30 osób.

Uczestnikowi kursu przysługują 3 punkty edukacyjne.

 Zagadnienia
Każdy człowiek jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Pomimo 
to posiadamy zestaw cech wspólnych. Łączy nas: sposób mówienia, za-
chowania, odczuwania, analizowania itp. Jesteśmy układanką składającą 
się z różnych elementów. Niektóre z nich wyraźnie wyróżniają się na tle 
innych, wpisując nas w określoną kategorię lub typ, np. w typ osobowo-
ści. Każdy typ, styl, odmiana mają swoje mocne i słabe strony. Wiedza 
o nich pozwala skutecznie oddziaływać nie tylko na otaczających nas 
ludzi, w tym współpracowników i pacjentów, ale także na samego siebie.

Zagadnienia
1. Teorie osobowości, typy temperamentów, style poznawcze,
2. Zależności pomiędzy typem osobowości człowieka, 

a występującymi zaburzeniami zdrowotnymi
3. Rozpoznawanie psychologicznych typów pacjentów
4. Efektywne komunikacja z pacjentami o różnych charakterystykach 

psychologicznych (budowanie relacji, wpływanie na poglądy, 
decyzje, zachowania)

5. Identyfikacja własnych preferencji psychologicznych i ich 
wykorzystywanie w budowaniu relacji interpersonalnych

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

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

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kilka dni przed szkoleniem uczestnik otrzyma  

drogą elektroniczną link do szkolenia.
Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia zostanie przesłany 
drogą elektroniczną, po weryfikacji przez dział informatyczny 

DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.

KONFERENCJE I SZKOLENIA



57 M EDIUM grudzień 2021-styczeń 2022

PLAN KURSU SPECJALIZACYJNEGO „PRAWO MEDYCZNE”, online (dwa terminy)
10 października (poniedziałek) i 21 listopada (poniedziałek) 2022 

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

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

10.15-10.30 PRZERWA

10.30-12.00
dr hab. n. prawnych 
Agata Wnukiewic-
Kozłowska

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

12.00-12.15 PRZERWA

12.15-14.30 dr n. med. Katarzyna 
Połtyn-Zaradna

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

11 października (wtorek) i 22 listopada (wtorek) 2022 

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 PRZERWA

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 PRZERWA

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 od-
powiedzialności zawodowej oraz sądem lekarskim). Prawa i obowiązki członków samorządu lekarskiego

12 października (środa) i 23 listopada (środa) 2022 

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

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Problemy prawne sztucznej prokreacji oraz prze-
rywania ciąży. Problemy prawne zabiegów estetycznych. Problemy prawne związane z zapobieganiem i le-
czeniem chorób 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

Rekrutacja na kurs: lekarze posiadający EKS zgłaszają się poprzez SMK, pozostali przez profil na stronie Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplomowego (cmkp.edu.pl).

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu 30 września 2021 r. 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. lek. Stanisław Wojciech Rojek,
2. mgr Marta Anna Zacharczuk,
3. lek. Tomasz Jerzy Matys,
4. lek. Marek Adam Wasicionek,
5. lek. Jarosław Kędziora,
6. lek. Aleksandra Ewa Zimmer-Stelmach,
7. lek. Adrian Lesław Lis. 

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Ślą-

skich we Wrocławiu 21 października 2021 r. 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. mgr Katarzyna Zuzanna Bieżuńska-Kusiak,
2. lek. Anna Aleksandra Kryza-Ottou,
3. lek. Anna Dorota Kubica-Cielińska,
4. lek. Jędrzej Marian Grzegrzółka.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medycz-
ne Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu  21 października 
2021 r. stopień naukowy doktora habili-
towanego w dziedzinie nauk medycznych 
i  nauk o  zdrowiu w  dyscyplinie nauki 
medyczne uzyskali:

1. dr Sławomir Cezary Zmonarski.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu  25 listopada 2021 r. 
stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne uzyskali:
1. lek. Maciej Kusiński,
2. lek. Milena Celmer,
3. lek. Anna Skornicz,
4. mgr Agata Kołodziejczyk,
5. lek. Bartłomiej Góra,
6. lek. Marta Honorata Skoczyńska,
7. lek. Anna Monika Otlewska.

NOWI DOKTORZY
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Zadziwiający świat wszechstron-
nością swoich talentów, pocho-
dzący z miasta Vinci w ówczesnej 

Italii – Leonardo (1452–1519) pozostaje 
do dziś niekwestionowanym geniuszem 
renesansu. Znany jest przede wszyst-
kim jako teoretyk sztuki i  malarz, autor 
„Ostatniej Wieczerzy” – fresku znajdują-
cego się w  klasztorze Santa Maria della 
Croce w Mediolanie, portretu La Giocon-
dy, zwanego „Mona Lizą” – znajdującego 
się w  paryskim Luwrze, „Damy z  grono-
stajem”, nazywanej zwyczajowo Damą 
z łasiczką, którą można podziwiać w Mu-
zeum Czartoryskich w Krakowie.

Leonardo da Vinci był też znakomitym 
rzeźbiarzem, architektem, projektantem 
kopuł kilku katedr, licznych pałaców, ka-
nałów do osuszania bagien, projektan-
tem i twórcą modeli latających, prototy-
pów pojazdów, maszyn i sprzętów.

Realizując zasadę jedności sztuki i na-
uki, Leonardo był również wybitnym 
uczonym. Zajmował się: matematyką, 
optyką, botaniką, anatomią człowieka 
i  zwierząt. Podczas dłuższego pobytu 
w Mediolanie okazał wielkie zaintereso-
wanie anatomią i podjął w tym zakresie 
systematyczne studia. 

Z ostatnich lat jego życia, które spędził 
we Francji na dworze króla Franciszka I, 
pozostał nam jego autoportret – pobież-
ny szkic rysunkowy, który przechowywa-
ny jest w  Bibliotece Królewskiej w Tury-
nie. Widzimy na nim głowę starca z długą 
falistą brodą i wysokim pomarszczonym 
czołem. Spod krzaczastych brwi spoglą-
dają w skupieniu przygasłe, ale głęboko 
przenikliwe oczy. Tym portretem, który 
jest odbiciem stanu duszy i  symbolem 
głębokiej myśli ludzkiej, utrwalił się Le-
onardo da Vinci w pamięci potomnych.

Znakomity biograf Leonarda G. Sa-
illes pisze pięknie o portrecie: „Jest na 
nim głowa starego orła przywykłego 
do wysokich lotów; ostatnio jednak 
zniżonego, bo zbyt często spoglądał 
w oblicze słońca”.

Po 30 latach od śmierci L. da Vinciego 
inny badacz jego życia Vasari napisał: 
„Zaiste, niebo zsyła niekiedy ludzi, którzy 
odzwierciedlają nie tylko ludzkość, ale 
Bóstwo samo jako wzór, który naśladując 
moglibyśmy się wznieść duchem i  do-
skonałością umysłu do najwyższych sfer 
niebieskich”.

Leonardo miał ustalony zwyczaj za-
pisywania na luźnych kartach różnych 
swoich spostrzeżeń, wszystkich ulot-
nych myśli, jakie nasuwały mu się w da-
nym momencie, ilustrując je rysunkami, 
pobieżnymi szkicami i matematycznymi 
obliczeniami.

Zapisywał je także w  zeszytach, któ-
rych nagromadził ponad 120, ale zeszyty 
te nie były podzielone według przed-
miotów. Na ich stronach, obok szkicu do 
obrazu czy portretu, obok rysunku ana-
tomicznego, szkicu mostu, najróżnorod-
niejszych maszyn, statków, budynków, 

kościołów, figur geometrycznych, wzo-
rów matematycznych, uwag o  ruchach 
gwiazd, znajdują się zapiski o  zdarze-
niach dnia codziennego: we Florencji, 
w Mediolanie i w Rzymie.

Niektóre z  wcześniejszych swoich 
uwag uznaje później za wątpliwe i  do-
piero po przemyśleniach wybiera te 
właściwe. Nie zdołał jednak wielu mate-
riałów, tak jak zamierzał, uporządkować. 
W  jednym z  rękopisów zanotował: „[…] 
wpierw śmierć niż znużenie”. Niestety, 
przyszło znużenie, którego się obawiał.

Przedwczesna śmierć, długa choro-
ba i  ogólna niemoc, która przykuła go 
do łóżka na kilka miesięcy, udaremniła 
zamiary. Umarł w  wieku 67 lat. W  te-
stamencie zapisał całą swą spuściznę 
wiernemu przyjacielowi Francesco Mel-
ziemu, który towarzyszył mu we Francji 
do ostatnich chwil, a po śmierci mistrza 

powrócił do Italii do posiadłości Vaprio, 
gdzie jak najcenniejszy skarb przecho-
wywał rękopisy Leonarda.

Po śmierci Melziego w  1570 roku rę-
kopisy przeszły w  posiadanie syna Ho-
ratio, który nie doceniając ich wartości, 
rozdawał je w formie zeszytów lub luź-
nych kartek. W ten sposób część orygi-
nalnych rękopisów zaginęła bez śladu. 
Te, które ocalały, znajdują się w rozpro-
szeniu w  zbiorach bibliotecznych róż-
nych części świata.

Porozrywanie pierwotnych zeszytów 
na luźne kartki było później znacznym 
utrudnieniem w  czytaniu ich treści. Do-
datkowa trudność wynikała też stąd, że 
swoje rękopisy Leonardo pisał od strony 
prawej do lewej i  można je było odczy-
tywać tylko z  użyciem lustra. Skąd wziął 
się pomysł pisania na odwrót, jak to jest 
przyjęte we wschodnich językach, nie 
wiadomo. Przypuszcza się, że chciał w ten 
sposób utrudnić czytanie zapisków swo-
ich myśli i odkryć przez ludzi zazdrosnych 
i zawistnych, których znał wielu.

Dopiero w  drugiej połowie XIX w. za 
pomocą fototypii zaczęto wydawać 
wierne reprodukcje rękopisów Leonarda 
i tłumaczyć je na nowoczesne języki.

Profesorowie Uniwersytetu w Pizie zaję-
li się opracowaniem i wydawnictwem czę-
ści anatomicznej. Zainteresowanym ba-
daczom udało się spisać wszystkie książki, 
które należały do Leonarda lub były przez 
niego czytane. Czytał dzieła z każdej dzie-
dziny, do których miał dostęp pod koniec 
XV i XVI w. Miał w swojej bibliotece wiele 
dzieł o tematyce lekarskiej i z zakresu ana-
tomii. Te ostatnie były odbiciem całej wie-
dzy, wówczas bardzo powierzchownej. 
Anatomia tamtych czasów ograniczała się 
zasadniczo do interpretacji tekstów Gale-
na, który opierał się głównie na sekcjach 
zwierząt, dlatego wiele szczegółów ana-
tomicznych w  odniesieniu do człowieka 
podawano błędnie. Brak pozwolenia 
na przeprowadzanie sekcji zwłok, który 
obowiązywał w  wiekach średnich, unie-
możliwiał poznanie prawidłowej budo-
wy ludzkiego ciała. Duży wkład Arabów 
w  inne dziedziny nauki w  anatomii się 
nie zaznaczył. Jedynie niektóre nazwy, 
zaczerpnięte przez Galena z arabskich tłu-
maczeń, przeniosły się do dzieł lekarskich 
oraz anatomicznych i  Leonardo da Vinci 
często je stosował. »

Leonardo da Vinci  
JAKO ANATOM

Tekst  
prof. dr hab. n. med. 

Zbigniew Rajchel
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Mankamentem ówczesnych dzieł ana-
tomicznych był zupełny brak rycin, poja-
wiały się w nich jedynie opisy słowne. Ry-
sunki anatomiczne Leonarda, wskutek ich 
rozproszenia, były przez długi czas mało 
znane. Dopiero w XVIII wieku Dalton, bi-
bliotekarz króla Anglii Jerzego III, odnalazł 
w  Pałacu Kensington gruby tom rysun-
ków i  rękopisów Leonarda. Dowiedział 
się o tym ówczesny lekarz William Hunter, 
który po przejrzeniu zbioru zdumiony 
powiedział: „Przypuszczałem, że znajdę 
rysunki anatomiczne takie, jakie mogą 
być przydatne malarzowi, ale zobaczyłem 
dzieło dokładnego i głębokiego badacza. 
Jestem przekonany, że Leonardo był naj-
większym anatomem w  owych czasach”. 
Cztery lata później oglądał te rysunki ana-
tom Blumenbach i one wzbudziły w nim 
nie mniejszy podziw.

Studiując obecnie rysunki i szkice wy-
konane przez Leonarda każdy może się 
przekonać, że zachwyty Huntera i  Blu-
menbacha były uzasadnione. Podziw jest 
tym większy, że nie mając w  dziedzinie 
anatomii człowieka żadnych poprzedni-
ków, stworzył od razu dzieło doskonałe 
o  znaczeniu dydaktycznym. Biograf Le-
onarda – Vasari zanotował, że zajmował 
się on anatomią człowieka ze szczegól-
nym zamiłowaniem.

Czas pobytu Leonarda w różnych mia-
stach Italii jest dzisiaj dokładnie ustalo-
ny. Przebywał we Florencji, dwukrotnie 

w Neapolu, znany jest czas jego pobytu 
w Rzymie w 1513 r. i zatarg z papieżem 
Leonem X z  powodu potajemnego wy-
konywania sekcji zwłok, co spowodowa-
ło zakaz wstępu do szpitali. Podczas po-
bytu w miejscowości Cloux koło Amboise 
we Francji, a  był już wówczas Leonardo 
poważnie chory, ujawnił, iż wykonał oso-
biście sekcje na ponad 30 zmarłych męż-
czyznach i kobietach. Na ówczesne czasy 
była to duża liczba, której osiągnięcie 
musiało trwać latami. Wiadomo, że już 
w  1489 r. we Florencji prowadził bada-
nia anatomiczne, ponieważ na początku 
stronicy zawierającej dokładny rysunek 
ludzkich czaszek napisał słowa: „Książka 
pt. Ciało ludzkie”. Z biegiem czasu studia 
anatomiczne Leonarda były coraz inten-
sywniejsze, na co wskazuje jego odręcz-
na uwaga: „tej zimy [był rok 1510] mam 
nadzieję ukończyć całą anatomię”. W róż-
nych miejscach rękopisów są uwagi, któ-
re wskazują, że istotnie miał on zamiar 
wydania samodzielnego dzieła o anato-
mii człowieka. W  kilku miejscach poda-
je dokładny plan: podział na rozdziały, 
wskazówki, jak przystępować do badań 
anatomicznych lub jakie preparaty ma 
jeszcze wykonać. Powtarza się często: 
„zrobisz to a to”.

Żyjąc w  epoce rozkwitu renesansu 
i  powszechnym kulcie starożytności, 
odczuwał potrzebę poznania budowy 
ciała człowieka, nie tylko jako malarz 

i  rzeźbiarz. Nie znajdując w  książkach 
zaspokojenia tych potrzeb, podobnie jak 
później Michał Anioł, sam przystąpił do 
badań anatomicznych. Analizując budo-
wę ciała ludzkiego, myślał tak, jak czyni 
się to również obecnie tzn. w konfronta-
cji z organizmem żywym.

Przy opisach narządów należących 
do poszczególnych układów anato-
micznych uwzględniał zawsze czynnik 
fizjologiczny. Tłumacząc działanie serca, 
którego budowie poświęcił najwięcej ry-
sunków, szukał wytłumaczenia działania 
ruchu krwi w organizmie. I choć był bliski 
prawdy, do jednoznacznego poznania 
mechanizmu krążenia krwi nie doszedł. 
Odkrycie to pozostanie na zawsze niepo-
dzielną zasługą żyjącego o  ponad wiek 
później Williama Harveya.

Mimo to, pochodzący z miasteczka Vin-
ci w Toskanii Leonardo, nieślubne dziec-
ko Piero i chłopki Cateriny, wychowywa-
ny od 4. roku życia do lat młodzieńczych 
przez swojego dziadka, był zdumiewają-
cym geniuszem i odkrywcą. On pierwszy 
stworzył nierozerwalny związek między 
sztuką i anatomią. ■

Dane biograficzne zaczerpnięte z  treści 
wykładu inauguracyjnego, rozpoczy-
nającego rok akademicki 1913/1914 na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
wygłoszonego przez prof. Kazimierza Ko-
staneckiego. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć, 

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego roku, 
pomimo trwającej pandemii

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

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

Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Wychowanków Medycyny Wrocławskiej 
składa serdeczne życzenia wszystkim członkom i sympatykom SLDiWMW

na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. 

W nowym roku 2022 życzymy dobrego zdrowia, samych radości oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym. 

W imieniu Zarządu 
prof. Krzysztof Moroń, prezes SLDiWMW
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Doktor Bożenie Sapian-Raczkowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci

Mamy
 składają

 koleżanki i koledzy z Kliniki Chorób Wewnętrznych 4. WSK we Wrocławiu

Wyrazy bliskości i współczucia
Koleżance

lek. stom. Ewie Naumowicz,
lek. stom. Annie Naumowicz

z powodu śmierci

Męża i Taty
składa

 przewodnicząca Delegatury DIL w Jeleniej Górze Barbara Polek wraz z koleżankami
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci 20 października 2021 roku

dr. n. med. Marka Chuchli
lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz urologii.

Współpracownika „MCZ” S.A. od 1997 r. Od 2003 r. pełnił funkcję kierownika Przychodni „MCZ” S.A. 
w Legnicy. Tytuł doktora nauk medycznych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał 23 kwietnia 
2002 r. Członek Sekcji Regionalnej Pracowników Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Regionu Zagłębia 

Miedziowego oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy „MCZ” S.A.

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zarząd i pracownicy „MCZ” S.A.

Doktor hab. n. med. Barbarze Sozańskiej
 Profesor uczelni 

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

Taty 
składa

 zespół I Katedry i Kliniki Pediatrii, Alergologii i Kardiologii we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia

 dr. Jerzemu Jaworskiemu
z powodu śmierci 

Żony

 lek. stom. Bożeny Jaworskiej
 składają

 koleżanki i koledzy z Koła Stomatologów DIL w Lubinie

Z głębokim żalem informujemy, że 26 listopada 2021 roku odeszła
 na wieczny dyżur nasza Koleżanka,

dr Jadwigi Pawłowicz,
neurolog, wieloletni ordynator Oddziału Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze.  

Świetny lekarz, wszystkim życzliwa Koleżanka.

Wyrazy szczerego współczucia
 Mężowi oraz Dzieciom

 składają
koleżanki i koledzy z Koła Lekarzy Seniorów 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, 
wieloletniego adiunkta I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UMW 

śp. dr. n. med. Bogusława Pałczyńskiego
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego 

składają 
kierownik i współpracownicy I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa  

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki 

Elżbiety Kasprowicz-Lichtańskiej
lekarza specjalisty otolaryngologii, niezwykle empatycznej i zawsze uśmiechniętej osoby,

wieloletniego lekarza Oddziału Laryngologii Specjalistycznego Zespolonego Szpitala im. S. Batorego  
oraz NZOZ Piaskowa Góra w Wałbrzychu.

Córce lek. Mai Lichtańskiej-Król 
oraz Bliskim wyrazy szczerego współczucia 

składają
koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Wyrazy szczerego współczucia
 Mężowi oraz Dzieciom

 z powodu śmierci

 dr Jadwigi Pawłowicz,
neurologa,

 wieloletniego ordynatora Oddziału Neurologii
składają

 prezes Delegatury DIL w Jeleniej Górze Barbara Polek oraz lekarze

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci 
lekarza specjalisty psychiatrii

Danuty Gadomskiej
pionierki wałbrzyskiej psychiatrii, 

twórczyni ambulatoryjnej specjalistycznej opieki psychiatrycznej dla dzieci i dorosłych w Wałbrzychu, 
niezwykle aktywnej w życiu wałbrzyskiej, lekarskiej społeczności.

Synom Jerzemu i Tomaszowi Karzyńskim 
wraz z Rodzinami oraz Przyjaciołom 

wyrazy szczerego współczucia 
przekazują

koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci 

dr. Bogusława Pałczyńskiego,
wieloletniego pracownika I Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu,  

mojego Kolegi w zawodzie.
Był świetnym lekarzem, cierpliwym dydaktykiem. Doświadczony operator, odważny, merytoryczny, 
pomocny, lubiący uczyć młodszych kolegów. Poświęcił całe swoje życie pracy na Uczelni i Oddziale 

Szpitala. Pracował do końca, pomimo ciężkiej, wyniszczającej choroby, nie poddawał się.

Pozostanie w mojej pamięci i sercu

Rodzinie i Bliskim
składam

wyrazy głębokiego współczucia

prof. d hab. n. med. Lidia Hirnle

Doktor Sylwii Sikorskiej 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty
składają

koleżanki i koledzy z byłego ZOZ-u dla Szkół Wyższych

Doktor Dorocie Paluszyńskiej
oraz

 prof. Maciejowi Paluszyńskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Teściowej i Mamy
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

lek. Henryka Popławskiego
specjalisty dermatologii i wenerologii, wieloletniego ordynatora Oddziału Dermatologii Specjalistycznego 

Zespolonego Szpitala im S. Batorego w Wałbrzychu, 
lekarza wałbrzyskiej  ambulatoryjnej opieki dermatologicznej.

Synowi lek. Piotrowi Popławskiemu 
wraz z Rodziną oraz Bliskim 

wyrazy współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Z głębokim żalem żegnamy
 naszego drogiego Kolegę

dr. Jana Trafidłę
Wyrazy szczerego współczucia

Żonie Agacie
oraz 

Rodzinie
składają

koleżanki i koledzy z grupy III/V AM we Wrocławiu, rocznik 1989

Wyrazy szczerego współczucia

 dr. Łukaszowi Tosikowi
 oraz 

dr Aleksandrze Nowosad-Tosik
z powodu śmierci

Mamy i Teściowej 
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Onkologii Klinicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
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KĄCIK POETYCKI

HALINA KRAJEWSKA

Lekarz specjalista stomatologii ogólnej I stopnia. Aż do emerytury pracowała w charakterze lekarza POZ, później do 2016 r. 
w  prywatnych gabinetach. Urodziła się tuż przed wojną. Ponieważ jej ojciec zginął w  Katyniu, wychowana została przez 
matkę. Ukończyła szkołę podstawową w  Lublinie, a  liceum i  studia medyczne we Wrocławiu. Przez cztery kadencje była 
delegatem na Zjazd Delegatów DIL oraz członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Tworzyła poezję, odkąd tylko nauczyła się 
pisać. Do dzisiaj posiada stary zeszycik z dzieciństwa, w którym wiersze zapisywała stalówką maczaną w atramencie. Jako 
studentka wygrała konkurs na slogan popularyzujący „Głos Medyka”. Ma troje dzieci, obecnie jest samotnie mieszkającą 
wdową. Hobbystycznie gra w brydża. Sprawia jej to ogromną przyjemność.

▶ HALINA KRAJEWSKA

Kącik poetycki
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***

Nie kochaj bliźniego jak siebie samego,
Lecz siebie samego mniej.
Spiesz zawsze z pomocą w każdej potrzebie,
Dłoń przyjazną wciąż miej.

Kochaj rośliny i wszystkie zwierzęta,
Bo warte tego są.
One odwdzięczą ci się z nawiązką,
A tobie żyć się będzie lżej.

Kwiaty chcą pięknie rosnąć na łące
Zamiast w wazonach tkwić.
Bo tak jak wszystko na ziemi
One po prostu chcą żyć.

Nie chciejmy panować nad całym światem,
Bo to niemożliwe jest.
Pamiętaj, że każdy jest twoim bratem
Miej zawsze doń przyjazny gest.

***

Jest taka miłość w życiu jedyna
Przeżyta w latach młodości
Ta, której się nie zapomina
Nawet do późnej starości.
Myślisz – dlaczego tak się stało
Chyba pewności miałaś za mało
By spędzić życie u jego boku.
Czemu z tej wielkiej miłości 
Nie uczyniłaś Edenu
Portu dla waszej wspólnej przyszłości
By żyć razem w słońcu i w cieniu.
Wspomnienie wciąż nie pozwala
Beztrosko, wesoło żyć
A myśl Ci wciąż podpowiada
Jak mogłaś szczęśliwa z nim być

***

Jest takie miasto nad Odrą – ładne jak inne – ale
Upodobały je sobie i pokochały krasnale
Jeden krasnoludek –  czyścioszek – lubi się kąpać w fontannie
Przysnął sobie obok – kąpie się nocną jak w wannie
Inny przy starym więzieniu kajdanami pobrzękuje
I opowieści o dawnych… smutne snuje
Są też i obżartuchy, pilnują różnych lokali
I zapraszają ich gości, żeby tu znowu wracali
Dwa inne małe i śmieszne chcą ruszyć kulę z kamienia
Lecz mimo ich wielkich chęci kula miejsca nie zmienia
Jeden spryciarz krasnalek na skrzyni pocztowej siedzi
By jak najwięcej pozdrowień w świat poszło wciąż się biedzi.
Zimą, gdy puchem przykryte nasze maleńkie ludki
Są jak śnieżne kopczyki śpiące do wiosennej pobudki
Kochajmy nasze krasnale, bo zasługują na to
Z nimi jest radośnie nawet w pochmurne lato.
W naszym pięknym Wrocławiu uwitym w ramionach Odry
Ktokolwiek tu zamieszkał stawał się miły i dobry.
Tu piękne są ulice, odnowione domy i bruk
Swojski, miły dla ucha obcasów o chodni stuk
Wiosną, gdy kwitną krokusy, a potem żonkile i bzy
Nigdzie nie jest tak pięknie, wiedzą o tym krasnale i my.
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/film-1392141/kalhh
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Dorota Kassjanowicz, „Kamienica pod śniegiem”, 
Wielka Litera, Warszawa 2019. 

Film: „Święta u Christmasów”, premiera: listo-
pad 2021.

Płatki śniegu na warszawskiej przedwojennej kamienicy 
lśnią niczym gwiazdy na nocnym, bezchmurnym niebie. 
Otulają nie tylko stare mury, ale i ich mieszkańców. Sąsiedzi 

z  jednej pokrytej marmurem klatki. Mroczne tajemnice ma nie 
tylko kamienica, ale także jej lokatorzy. Za pięknymi zabytkowy-
mi drzwiami rozgrywają się niesamowite, a zarazem bardzo nam 
znajome historie. Zapach pieczonych ciast wręcz unoszący się ze 
stron książki „Kamienica pod śniegiem” przeplatany jest łzami bo-
haterów i czytelników.

Czy życiem mieszkańców kamienicy rządzi przeznaczenie? Ich 
losy łączą się jak składniki na świąteczny bigos. Z pozoru niepasu-
jące do siebie, tworzą magiczną mieszankę. Teodor, Olaf, Mateusz 
– trzy pokolenia mężczyzn zdanych tylko na siebie. Każdego dnia 
walczą o  szczęśliwe życie zmagając się z  trudnościami stawia-
nymi im przez los. Brak kobiet w ich życiu, tak bardzo widoczny 
w ich codzienności, umożliwił im stworzenie nietypowej, ale bar-
dzo kochającej się rodziny. 

Artystka Bogna musi zmierzyć się ze złamanym sercem, brakiem 
płynności finansowej oraz – a może przede wszystkim – sama ze 
sobą. W znalezieniu siebie przeszkadzają jej dwaj adoratorzy, któ-
rzy walczą nie tylko o jej względy, ale również ze sobą. 

Przebojowa sprzedawczyni z  lokalnego sklepiku Sylwia znala-
zła się w trudnej sytuacji przez samolubnego mężczyznę i małego 
chłopca, którzy w rzeczywistości pozwolili jej przejrzeć na oczy. 

Pielęgniarka Alicja przeżyła wielką tragedię, przez którą  
od lat zmaga się z  coraz większym lękiem. W  nierównej walce 
z depresją pomaga jej porzucona przez rodzinę pacjentka. 

Nad lokatorami zaśnieżonej kamienicy czuwa Anioł Stróż – młody 
kurier, który zjawia się w kamienicy zawsze wtedy, kiedy potrzebna 
jest pomoc. Czy świąteczny czas okaże się dla nich łaskawy?

„Kamienica pod śniegiem” to ciepła, pełna optymizmu i na-
dziei opowieść o trudach codzienności, z jakimi musi się zma-
gać każdy czytelnik. Uczy, jak wierzyć w moc dobrych uczyn-
ków, przywraca wiarę w  ludzi i  pomaga zrozumieć, że życie 
nie zawsze bywa piękną bajką i to od nas zależy, czy zakończy 
się happy endem. ■

Last Christmas, I  gave you… kłopoty! Cztery skłóco-
ne ze sobą siostry, które jak co roku spędzają święta 
razem, muszą przejść szybki kurs naprawiania relacji. 

Powodem przyśpieszonych warsztatów z  bycia rodziną 
jest ich dawno niewidziany ojciec i  jego nowa partnerka. 
Aby święta nie okazały się totalną katastrofą, cała rodzina 
postanawia dać sobie ostatnią szansę. 

Film opowiada o  spotkaniu świątecznym organizowa-
nym przez siostry Christmas. A  przede wszystkim przez 
jedną z nich Caroline – idealną matkę, żonę i córkę. Perfek-
cyjna Pani Domu mogłaby się od niej wiele nauczyć. Świę-
ta to dla niej czas wyjątkowy, a ich planowanie rozpoczęła 
już kilka miesięcy wcześniej. 

Najstarsza siostra Joanna to przykład niezależnej, pięk-
nej i  pewnej siebie kobiety, dla której nie ma rzeczy nie-
możliwych. Kariera jest dla niej najważniejsza, a rodzinne 
święta traktuje jak kolejny nieprzyjemny obowiązek. 

Paulina to zamknięta w  sobie wielbicielka The Beatles. 
Całymi dniami pisze pracę naukową na temat ich twórczo-
ści i nie widzi otaczającej jej rzeczywistości.  

Najmłodsza siostra Vicky to wolny ptak. Podróżuje, bawi się 
i nie zna granic. I choć nie chce tego przyznać, nie wyobra-
ża sobie świąt bez rodziny. Nad tymi niezwykłymi kobietami 
czuwa ich matka – jeszcze bardziej niezwykła od swych córek. 
Jednak idealnie zaplanowane święta u  Christmasów psuje 
pojawienie się niespodziewanego gościa… a raczej dwóch: 
ojca czterech sióstr oraz jego sporo młodszej dziewczyny. 

Święta u Christmasów to komedia świąteczna, którą wy-
reżyserowali Philippe Martinez i Mick Davis. W role sióstr 
wcieliły się znakomite aktorki: Elizabeth Hurley, Tatulah Ri-
ley, Nathalie Cox i Naomi Frederick. Brytyjski film różni się 
od wszystkich idealnych, radosnych i magicznych amery-
kańskich, świątecznych produkcji. Porządna dawka angiel-
skiego humoru i przede wszystkim europejskie realia świą-
teczne wyróżniają film na tle innych bożonarodzeniowych 
propozycji od Netflix’a. ■

Nad lokatorami zaśnieżonej kamienicy czuwa  
Anioł Stróż – młody kurier, który zjawia się w kamie-
nicy zawsze wtedy, kiedy potrzebna jest pomoc. Czy 
świąteczny czas okaże się dla nich łaskawy?
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„Similia similibus.” Téj zasady trzymał się chory przyjęty do 
szpitala strasburgskiego z powodu puchliny brzucha i nóg, roz-
winiętéj wskutek przerostu wątroby, pijak. W szpitalu dokonano 
przeszło 50 punkcyi, ale puchlina zawsze wracała. Przy 52 punkcyi 
zażądał płynu wypuszczonego z brzucha i napił się go. Według 
Gaz. med. de Strassbourg I. V. odtąd puchlina się nie pojawiła. 
Jeżeli to prawda, zachodzi pytanie, czy jakim chemicznie nie-
określonym dotąd ciałom w skład cieczy wytoczonéj z brzucha 
wchodzącym.

„Nowiny Lekarskie” 1889, I, 485–486

Zatrucie za pośrednictwem pończoch. Dr Polles doniósł na po-
siedzeniu Wiedeńskiego klubu lekarskiego, iż miał w obserwacyi 
pannę, u której obok zboczeń w czuciu i ruchu w kończynach 
dolnych wystąpiły plamy żółte na podeszwach, pochodzące wy-
raźnie od zafarbowania przez pończochy jedwabne. Objawy te 
minęły wkrótce po zaprzestaniu używania tych pończoch, wystą-
piły atoli w kilka miesięcy później o wiele wybitniej znów po no-
szeniu rzeczonych pończoch. Rozbiór chemiczny moczu wykazał 
białko i ślady cyny, w pończochach zaś znalazł się chlorek cyny 
w znacznej ilości. Dr P. ostrzega przeto przed wkładaniem poń-
czoch jedwabnych na gołe ciało.

„Zdrowie” 1901, XVI, 320-321  
excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Terapia bańkowa
Zapiski emeryta

Dawno, dawno temu jedna z  moich małych pacjentek leczona była 
przez swoją mamę bańkami. Mama położyła ją do łóżka i powiedziała, 
że musi leżeć, bo gdy wstanie to umrze.

Dzielna dziewczynka, jak tylko mamusia wyszła, szybko wstała z łó-
żeczka i myk – wybiegła w koszuli na podwórko. Pytana o to, dlaczego 
tak zrobiła, oświadczyła, że chciała doświadczyć, co dzieje się w mo-
mencie śmierci.

I oto podobna sytuacja miała miejsce w czasie obecnej epidemii. Le-
karz z tytułem naukowym leczył z COVID-19 swojego współmałżonka 
(jeszcze bardziej utytłanego naukowo!!!) bańkami. Po kilkunastu dniach 
leczenia domowego pacjent dowieziony do szpitala niestety zmarł. I to 
pomimo stosowania wszystkich dostępnych środków klinicznych. 

Część lekarzy ulega propagandzie antyszczepionkowej – ich i  tych 
naturszczyków jak w opisanym wyżej przypadku trzeba by skierować 
na seminarium z chorób zakaźnych!

Z  drugiej strony są lekarze stykający się z  zakażonymi pacjentami 
przez dwa lata, nieprzestrzegający żadnych zasad DDM, konsekwent-
nie negujący szczepienie i… nie zachorowali! Z naukowego punktu wi-
dzenia  (społecznego i epidemiologicznego też) ci osobnicy są najbar-
dziej interesujący. Są oni ciekawymi przypadkami i wymagają dogłęb-
nej analizy genetycznej. Podobna sytuacja ma miejsce w  przypadku 
zakażenia HIV – kilka procent zakażonych nie choruje na AIDS. Nauka 
już ich rozgryzła. Teraz czas na rozgryzanie oporności na COVID-19.

dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM VETERUM

FELIETONY

P O M R U K  S A L O N ó W
Jesień sprzyja wyjazdom do ciepłych krajów, po-

stanowiliśmy więc wyruszyć śladami marszałka Piłsud-
skiego na Maderę. Ta położona na Atlantyku portugalska wyspa 
o  bardzo łagodnym klimacie, nazywana wyspą wiecznej wiosny, 
była miejscem najdłuższego urlopu naczelnika naszego państwa 
w roku 1930. Spędził na niej trzy zimowe miesiące. Marszałek za-
trzymał się w willi Quinta Bettencourt położonej na obrzeżu sto-
licy wyspy Funchal. Towarzyszyło mu dwoje lekarzy, a pobyt tam 
miał na celu poprawić zdrowie Piłsudskiego, mocno w tym czasie 
nadszarpnięte. Jednym z medyków była dr Eugenia Lewicka, młod-
sza o trzydzieści lat fascynacja marszałka, która w połowie pobytu 
opuściła wyspę i  latem tego roku prawdopodobnie popełniła sa-
mobójstwo zażywając w nadmiarze środki nasenne. 

Obecnie willa znajduje się w prywatnych rękach i nie można jej 
zwiedzać. Jej właściciele znają historię tego miejsca i podchodzą 
do niej z pietyzmem. Na jednej ze ścian willi znajduje się piękna 
marmurowa tablica upamiętniająca pobyt marszałka w  Quinta 
Bettencourt, która odsłonięta została przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego. W samym mieście powstało rondo Marszałka 
Piłsudskiego, a na reprezentacyjnej ulicy w pobliżu katedry znaj-
duje się popiersie marszałka Piłsudskiego z  sumiastymi wąsami 
(chwilowo schowane, bo powstaje w  tym miejscu nowy hotel). 
Warto dodać, że wąsy marszałka miały maskować brak dwóch 
przednich zębów, które wybił mu żandarm rosyjski w drodze na 
Sybir. Trafił tam jako młody student drugiego roku medycyny za 
udział w zamachu na cara Aleksandra III. Prawdziwym organizato-
rem nieudanego zresztą zamachu był jego starszy brat Bronisław, 
który wraz z bratem Lenina próbował zgładzić cara. Brat Lenina 
został powieszony, brat Piłsudskiego dostał 15 lat katorgi i wylą-
dował na Sachalinie. Sam Piłsudski spędził 5 lat na Syberii i  jako 
zesłaniec wrócił do kraju w glorii.

Na placu przed katedrą znajduje się pomnik św. Jana Pawła II. 
Przypomina on o wizycie naszego papieża na Maderze w roku 1991. 
Natomiast na wzgórzu Monte nad Funchal, przed kościołem Matki 
Boskiej, znajduje się pomnik ostatniego cesarza Austrii Karola I, ko-

ronowanego w roku 1916, który po zakończeniu I wojny światowej 
zesłany został wraz z rodziną na Maderę i tutaj w roku 1922 na wy-
gnaniu zmarł na zapalenie płuc. Choroba ta stanowiła wtedy częstą 
przyczynę śmierci (nie było jeszcze antybiotyków). Jego skromny 
grobowiec znajduje się w kaplicy przy kościele. W roku 2004 uzna-
ny został za błogosławionego i był to ostatni błogosławiony przez 
naszego papieża. Jan Paweł II przyjął na audiencji żonę Karola cesa-
rzową Zytę (przeżyła 97 lat), w czasie której przyznał, że mieszkają-
cy w Galicji jego ojciec był admiratorem cesarza Karola i swoje imię 
nosi na jego cześć.

Kolejnym polskim akcentem na Maderze jest legenda, według 
której na wyspie zmarł Władysław Warneńczyk. Ten pierworodny 
syn Władysława Jagiełły jako dwudziestolatek przegrał z Turkami 
bitwę pod Warną w 1444 roku i podobno nie znaleziono jego ciała 
ani zbroi. Podobnie jak Henryk Pobożny miał 6 palców u nogi, co 
miało ułatwiać identyfikację ciała. Odcięta bowiem od ciała i  za-
konserwowana w  miodzie głowa pokazywana była gościom na 
dworze sułtana. Była ponoć głową blondyna, a  Warneńczyk był 
brunetem. W czasie bitwy pod Warną mieli uratować go francisz-
kanie. Następne 10 lat spędził na pokucie w Ziemi Świętej i miał po-
jawić się na dworze dumnych władców Portugalii. Tutaj król osobi-
ście nadał mu ziemię na Maderze, gdzie zginął ponoć w katastrofie 
morskiej. Najbardziej fantastyczna legenda mówi, że jego synem 
był Krzysztof Kolumb, który dzięki pochodzeniu z  królewskiego 
rodu został mężem córki ówczesnego gubernatora Madery, a po-
tem odkrył Amerykę.

Ale nie tylko historią żyliśmy na Maderze. Wspaniałe wino, typo-
wy maderyjski drink ponchas składający się z  mieszaniny wódki 
z trzciny cukrowej, soku z cytryny i pomarańczy, a do tego jeszcze 
odrobina miodu pozwoliły nam przeżyć największą maderyjską 
atrakcję. Jest nią zjazd saniami na płozach po asfalcie z góry Monte 
w dół do Funchal. Jedyna tego typu atrakcja na świecie. Jak widać, 
podróże kształcą.

Życzę Wam wszystkim takich kształcących podróży.  
Wasz Bywalec
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ROZRYWKA

Litery z pól oznaczonych cyframi/liczbami od 1 do 24 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na 
adres pocztowy lub e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl do 14 stycznia 2022 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości 
elektronicznej „Krzyżówka – nr 12-1/2021-2022”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 2/2022 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 11/2021: IMMUNOTERAPIA
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowani zostali: 
1. Jacek Walniczek z Milicza, 2. Andrzej Sokolnicki z Głogowa, 3. Dominik Respondek 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 Barbara Maciążek – specjalista, tel. 71 798 80 54

mgr Marta Wawrzyniak – specjalista
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,

mgr Małgorzata Kubarycz-Hoszowska – specjalista, 
tel. 71 798 80 56,

mgr Agata Sobańska – starszy specjalista, tel. 71 798 80 82,
Paulina Mostek – specjalista, tel. 71 798 80 57,

mgr Joanna Żak – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 60,

mgr inż Dorota Flak – starszy specjalista,
tel. 71 798 80 61,

Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej
Ewa Świerska – specjalista, tel. 71 798 80 71

wtorek, środa 8.00-14.00; czwartek 8.00-16.00
Konto Kasy Pomocy Koleżeńskiej

BGŻ O/Wrocław 64 2030 0045 1110 0000 0035 5040
Komisja Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

e-mail: komisja.ksztalcenia@dilnet.wroc.pl
mgr Małgorzata Krupa-Mączka – starszy specjalista, 

tel. 71 798 80 81
Patrycja Malec – starszy specjalista, tel. 71 798 80 68 

poniedziałek-piątek 8.00-15.00
Kursy do stażu podyplomowego

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

tel. 71 798 80 81
Komisja Bioetyczna

Joanna Gajewska – specjalista, tel. 71 798 80 74
Zespół Radców Prawnych

koordynator zespołu: mec. Beata Kozyra-Łukasiak
poniedziałek-środa 13.00-15.00

mec. Monika Huber-Lisowska, tel. 71 798 80 62
środa, piątek 9.30-13.00; wtorek, czwartek 10.30-14.00

Biuro Rzecznika  
Odpowiedzialności Zawodowej

mgr Ewa Bielońska – kierownik, tel. 71 798 80 77,
Anna Pankiewicz – starszy referent, tel. 71 798 80 78,

Marzena Majcherkiewicz – starszy specjalista,  
tel. 71 798 80 76,

Angelika Bebniarek, 71 798 80 75
Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

mgr Aleksandra Stebel – kierownik,
Patrycja Muszyńska – 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

inż. Grzegorz Olszanowski, tel. 71 798 80 85
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
 � NZOZ Zawidawie II we Wrocławiu pilnie poszukuje lekarza 

internisty, lekarza medycyny rodzinnej, lekarza pediatry (tak-
że w trakcie specjalizacji) do pracy w POZ. Wymiar godzin do 
uzgodnienia. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie/B2B. Stawka 
w  zależności od doświadczenia (od 110 zł/h netto). Placówka 
zapewniania laboratorium i  gabinet zabiegowy. Kontakt tel.: 
513 126 580, 502 146 008, e-mail: biuro@zaw2.pl

 � Centrum Krwiodawstwa zatrudni lekarzy we Wrocławiu, 
Głogowie, Legnicy i Lubinie. Jeśli cenisz bezpieczeństwo, miłą 
atmosferę i szukasz stałego miejsca pracy chwyć czerwoną nitkę 
i z nami ratuj zdrowie i życie. Dołącz do naszego zespołu. Po-
trzebujemy właśnie Ciebie. Szczegóły na www.rckik.wroclaw.
pl, tel. 71 37 15 818.

 � GCM Trzebnica-Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy zatrudni lekarza 
do pracy w POZ (lekarza internistę, medycyny rodzinnej). Propo-
nujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy. Zapewniamy miłą 
atmosferę i  dogodne warunki lokalowe w  nowej Przychodni 
Rejonowo-Specjalistycznej. Zapraszamy do kontaktu  e-ma-
il: sekretariat@gcm.trzebnica.pl oraz pod numerem telefonu:  
71 308 45 82 lub 503 128 518.

 � Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 
pilnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie otolaryngologii 
w Oddziale Otolaryngologicznym. Kontrakt: SPZOZ w Świdnicy 
ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica tel. 74  85 17 400.

 � Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała za-
trudni lekarza specjalistę chorób wewnętrznych (bądź chcącego 
podjąć specjalizację w tej dziedzinie) lub kardiologa. Oferujemy 
zatrudnienie w  dogodnej formie. Zapewniamy dwupokojowe 
mieszkanie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonicz-
nym: 77 43 87 033.

 � SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA ,,AGAT’’ w Jeleniej 
Górze ul. Cervi 14 zatrudni lekarza balneologa lub lekarza z kur-
sem z zakresu balneologii na dogodnych warunkach. Kontakt tel. 
75 75 51 093 lub mail: sekretariat@sanatorium-agat.pl

 � Specjalistyczny Szpital w Branicach zatrudni lekarzy specja-
listów psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chętnych 
na specjalizację w psychiatrii. Oferujemy bardzo dobre warunki 
płacowe oraz mieszkanie służbowe. Telefon: 77 40 34 307 lub 
e-mail: sws.kadry@op.pl

 � NZOZ Zespół Praktyk Lekarskich w Dzierżoniowie zaprasza 
do współpracy lekarza internistę lub lekarza rodzinnego. Moż-
liwe przejęcie Praktyki Lekarza Rodzinnego. Kontakt: Krystyna 
Wolańska, tel. +48 608 641 361.

 � NZOZ ALFA MED w  Jeleśni, 34-340 woj. śląskie, zatrudni 
lekarzy do pracy w  POZ oraz innych lekarzy specjalistów do 
pracy w ramach porad komercyjnych i na NFZ. Forma i wymiar 
zatrudnienia dowolna. Stawka 150–200 zł (brutto) za godzinę. 
Możliwe dofinansowanie mieszkania. Osoba do kontaktu: pro-
kurent Katarzyna Szewc, tel. 603 098 794 godz. 8-15, pon.-pt., 
adres email: k.szewc@icloud.com

 � Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. 
z o.o. poszukuje do współpracy lekarzy specjalistów i/lub w trak-
cie specjalizacji: medycyna rodzinna, choroby wewnętrzne, 
pediatria, neurologia, otolaryngologia, ortopedia, okulistyka, 
dermatologia, alergologia, chirurgia ogólna, ginekologia. Za-
interesowane osoby prosimy o  przesłanie aplikacji na adres: 
kadry@pulsantis.com.pl 

 � POZ w Żaganiu woj. lubuskie zatrudni lekarza w dowolnym 
wymiarze czasowym. Możliwość przejęcia praktyki. Kontakt 
tel.: 606 971 220.  

ZATRUDNIĘ  
LEKARZA DENTYSTĘ 

 � Klinika stomatologiczna w Świdnicy podejmie współpracę 
z lekarzem stomatologiem dziecięcym,  endodontą, ortodontą.  
Oferujemy pracę w zgranym zespole, pełne wyposażenie kliniki, 
pacjenci tylko prywatni, dobre warunki finansowe. CV prosimy 
wysyłać na adres e-mail: stomatologia.swidnica@interia.pl

 � Przychodnia stomatologiczna z Bielawy (60 km od Wrocławia) 
podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. Oferujemy do-
godne godziny pracy, miłą atmosferę oraz bardzo dobre warunki 
płacowe. Telefon: 695 325 925. 

 � Szukamy talentów stomatologii do kliniki w  Świdnicy. Za-
praszamy wszystkich lekarzy wykonujących zabiegi: stoma-
tologii zachowawczej i  estetycznej, stomatologii dziecięcej, 
periodontologii, protetyki oraz chętnych do dokształcenia się 
w  zakresie ortodoncji. Zainteresowanych prosimy o  kontakt 
mailowy:  nclinic@nclinic.pl lub tel. 604 620 882.

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

 � Klinika Stomatologiczna Supradent Matuszewscy w Jeleniej 
Górze zatrudni lekarza stomatologa, chcącego rozwijać się w mi-
kroskopowej stomatologii zachowawczej lub nowoczesnej endo-
doncji. Oferujemy dostęp do najnowocześniejszych technologii 
i materiałów, pracę pod mikroskopem, dedykowaną asystentkę, 
wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego i atrakcyjne warunki 
finansowe. Kontakt: 667 751 989, e-mail: praca@supradent.com.pl

 � Nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem, ortodontą. 
Mile widziany trzyletni staż pracy. Kontakt: 605 152 416

 � Centrum Stomatologiczne w Lubaniu zatrudni lekarza denty-
stę. Oferuje mieszkanie. www.lubań-dentysta.pl , tel. 790 258 392.

iNNE
 � Sprzedam używaną lampę szczelinową (5 powiększeń, 

aplant), używany autokeratorefraktometr, laser żółty 577 nm. 
Telefon kontaktowy: 606 425 955 (po godzinie 17:00).

 �Wynajmę gabinet urologiczny z salą zabiegowo-operacyjną 
w centrum Częstochowy (z parkingiem). Posiadam m.in. USG, 
laser zielony (Green Light PVP), aparaturę endoskopową i  do 
badań urodynamicznych, podczerwony laser diodowy, laser 
holmowy do zabiegów litotrypsji, aparaturę do termoterapii 
stercza metodą ProstaLund oraz aparat TEMPRO. W gabinecie 
działa laboratorium. Kontakt: 501 191 968.

 � Sprzedam (gabinet) kompletne wyposażenie Gabinetu Me-
dycyny Pracy w Oławie z aktywną listą umów z pracodawcami. 
Bardzo dobrze prosperujący, bardzo dobra opinia i aktualne reje-
stracje do medycyny pracy. Krystyna Baster-Tuła tel.: 607 515 532.

 � Do wynajęcia lub przejęcia w pełni wyposażony, działający 
gabinet ginekologiczny. Możliwość wynajmu także pod inne 
specjalizacje i działalności w kategorii gabinetu. Miejsce: Bielany 
Wrocławskie. Do sprzedania aparat USG Voluson P6/GE Ultraso-
und Korea Ltd/2018. Kontakt tel.: 696 469 040.

 �Wynajmę na własną działalność  nowoczesny gabinet stoma-
tologiczny, wyposażony i wykończony w wysokim standardzie.
Kontakt tel.: 501 450 100, Wrocław-Biskupin.

 �Wynajmę gabinety stomatologiczne, wyposażone ( RVG, ste-
rylizatornia, pokój socjalny i gospodarczy), na własną działalność. 
Gabinet spełnia wymogi dla podmiotu leczniczego (NZOZ). Kon-
takt telefoniczny: 605 108 193 do godz. 12.00 lub od godz. 19.00

 �Wyposażenie gabinetu stomatologicznego: unit, rentgen, 
unistom, dużo narzędzi – sprzedam. Tel: 694 121 223 i 606 617 362.

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
W GŁOGOWIE

pilnie zatrudni

LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE:
•	medycyny ratunkowej (i innej) do pracy na SOR 

w Głogowie z możliwością zamieszkania,
•	pediatrii (O/Pediatryczny i O/Neonatologiczny)
•	ginekologii i położnictwa,
•	 chirurgii ogólnej,
•	anestezjologii i intensywnej terapii, 
•	 internistów,  
•	 lekarzy rodzinnych do pracy w POZ w Głogowie. 

Zapewniamy:
•	atrakcyjne warunki płacowe,
•	dowolna forma zatrudnienia,
•	duże możliwości rozwoju zawodowego.

Posiadamy również wolne miejsca na szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy w  trybie rezydentury, 
w kierunku:
•	Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu,
•	Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 
•	Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
•	Oddział Chirurgii Ogólnej,
•	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

KONTAKT:
Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15, 
67-200 Głogów
tel. 76 837 33 29
kom. 609 457 199 
fax: 76 837 33 77



Prezes DRL Paweł Wróblewski
przyjmuje po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem,

tel. 71 798 80 52
Wiceprezes DRL Piotr Knast, czwartek, 13.00-14.00

Wiceprezes DRL ds. stomatologii Iwona Świętkowska,  
czwartek, 12.00-16.00

Wiceprezes DRL ds. kształcenia Andrzej Wojnar, przyjmuje 
po uprzednim uzgodnieniu 

z sekretariatem
Wiceprezes DRL i przewodnicząca Delegatury Wrocławskiej 

Bożena Kaniak, czwartek, 16.00-17.00
Sekretarz DRL Małgorzata Niemiec, czwartek, 15.15-16.00  

Skarbnik Ryszard Jadach
Przewodniczący Komisji Etyki DRL 

dr n. med. Jakub Trnka, czwartek, 15.00-16.00
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów

lek. Aleksander Błaszczyk, tel. 603 877 518
Delegatura Jelenia Góra

Przewodnicząca Barbara Polek, wtorek 10.00-11.00
Delegatura Legnica

Przewodniczący Ryszard Kępa, wtorek, 15.00-16.00
Delegatura Wałbrzych

Przewodnicząca Dorota Radziszewska,  
wtorek, 15.00-16.00

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Piotr Piszko, wtorek, 10.00-12.00

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Jan Spodzieja, czwartek, 11.00-13.00

Dyżur RODO i ws. EDM
Od września 2021 r. inż. Maciej Koziejko udziela porad 

wyłącznie drogą elektroniczną, e-mail: iodo@dilnet.wroc.pl
Przynależność do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej jest 

warunkiem skorzystania z porady.  
Podczas kontaktu prosimy o podanie numeru PWZ. 

T e r m i n y  d y ż u r ó w

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

Przychodnia Specjalistyczna NZOZ ,,Zastrzyk” 
w Ząbkowicach Śląskich 

poszukuje do współpracy 
lekarza psychiatry.

Kontakt: kom. 725 876 675

Sprawdź aktualne oferty pracy 
dla lekarzy we Wrocławiu i okolicach 

na stronie www.dilmed.pl, 
tel.: 604 143 789.
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Bestseller „Los Angeles 
Times” i „Boston Globe”,  
a także książka, którą 
według „New York Timesa”  
po prostu trzeba znać. 

Czytelnicy 
zachwycają się 
jej niezwykłą te-
matyką i wyjąt-
kowym stylem,  
który umożliwia 
niemal orga-
niczny kontakt z 
bliskim ludziom 
żywiołem!

Dr Tian Dayton,  
doświadczona  
psychoterapeutka, 
posługując się  
wynikami badań  
z zakresu neuronauk, 
w szczegółowy  
i pomocny sposób 
wyjaśnia, jak  
powstają rany serca, 
umysłu i ducha oraz 
co trzeba zrobić,  
aby się zagoiły, a 
także przedstawia 
strategie wychodze-
nia z traumy. 

now
ość

now
ość

bestseller
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