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Piąta fala pandemii SARS-CoV-2 rozpędza się w skali dotąd 
niespotykanej. Wariant Omikron zastępuje w większości 
krajów świata wariant Delta, u nas powoli także. Badania 

in vitro i in vivo pokazują, że ten wariant może w pewnym stop-
niu uniknąć ochronnego działania przeciwciał wywołanego 
przez szczepienie lub naturalną infekcję. Jednak poziom tego 

ochronnego działania zależy między innymi od czynników takich jak liczba przy-
jętych dawek lub czas od ostatniego szczepienia czy zachorowania. Potwierdza 
to obserwację, z której wynika, że wirus powoli mutuje w kierunku sześciu innych 
przedstawicieli tej grupy, którzy także kiedyś uzyskali cechę infekowania ludzi: 
choroba przez nie wywołana nie powoduje jednak specjalnie ciężkich objawów, 
a odporność humoralna trwa krótko. Stąd teraz powtórne zachorowania u osób, 
które szczepiły się bądź chorowały kilka miesięcy temu. Choć wskaźniki hospita-
lizacji i  zgonów są znacznie poniżej obserwowanych poziomów we wcześniej-
szych falach pandemii, to jednak wnioski, szczególnie w naszym słabo wyszcze-
pionym kraju, należy wyciągać z dużą ostrożnością. Wyniki badań skuteczności 
szczepionek wykazały, że szczepienia odgrywają istotną rolę w  zapobieganiu 
ciężkim następstwom zakażenia Omikronem, zaś skuteczność znacznie wzrasta 
wśród osób, które otrzymały trzy dawki szczepionki. Można więc stwierdzić, że 
w przypadku tego wariantu działają one jak pasy bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym: od samego zdarzenia może i nie chronią, ale chronią przed jego skutkami. 

Najbliższe tygodnie pokażą, jaka będzie sytuacja w Polsce. Największe ryzyko 
związane z wysoką zakaźnością tego wariantu to paradoksalnie nie wzrost liczby 
hospitalizacji, a  wymazowy lockdown. Utrzymywanie tendencji masowego wy-
mazywania potencjalnych chorych bez względu na objawy, szczególnie testami 
RT-PCR, które wykrywają praktycznie szczątki wirusa, a nie jego formę aktywną, 
może doprowadzić do paraliżu systemu opieki zdrowotnej, oświaty i wszystkich 
zorganizowanych form działalności z powodu izolacji rzeszy osób niewykazują-
cych objawów chorobowych. Przed decydentami stoi więc trudne zadanie cał-
kowitej zmiany strategii walki z  pandemią, tym bardziej trudne, że opuścili ich 
doradcy medyczni. Ci ostatni zostali wprawdzie w  większości „przejęci” wzo-
rem dr.  Grzesiowskiego przez Naczelną Izbę Lekarską, ale skoro nie słuchano 
nas wtedy, gdy mówiliśmy o  pilnym wprowadzeniu „paszportów covidowych” 
i  wzmocnieniu służb w  egzekwowaniu przepisów przeciwepidemicznych oraz 
zintensyfikowaniu akcji szczepień, to i pewnie teraz polityka zwycięży nad zdro-
wym rozsądkiem… Na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej przegło-
sowano nawet apel do Prokuratora Generalnego o podjęcie działań wobec osób 
zajmujących stanowiska publiczne, które zniechęcając do działań i postaw zmie-
rzających do ograniczenia skutków pandemii, stwarzają bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia publicznego oraz dla zdrowia i życia wielu osób. Zaapelowano 
o zajęcie przez Prokuratora Generalnego jednoznacznego stanowiska w sprawie 
takich zachowań, ich napiętnowanie, a w przypadkach, gdy jednocześnie łamią 
one normy prawa karnego – ściganie. Ci ludzie piastując eksponowane stanowi-
ska mają realny wpływ na postawy obywateli i  to oni odpowiadają za popula-
ryzowanie teorii spiskowych i ruchów antyszczepionkowych oraz dezinformację 
obniżającą zaufanie do rekomendowanych przez naukę metod walki z  pande-
mią. To naprawdę palący problem, bo wiąże się także z hejtem i zastraszaniem 
konkretnych lekarzy. Nasza izba razem z firmą ubezpieczeniową Inter Polska S.A. 
wzięła te ostatnie sprawy w swoje ręce, o czym informowałem Was w poprzed-
nim numerze „Medium”. Już dziś mogę napisać, że poszliśmy dalej i uruchomili-
śmy stały, piątkowy dyżur prawniczy w Izbie. Szczegóły – na naszej stronie.

W  tym roku wielki wpływ na nasze życie, oprócz pandemii, będzie miał 
tzw. Polski Ład. Tym bezprecedensowym pod każdym względem zmianom 
podatkowym poświęciliśmy znaczną część tego numeru „Medium”. Nie będę 
tych zmian komentował, bo w  przestrzeni publicznej powiedziano już chyba 
wszystko, ale zwrócę uwagę na fakt pomijany: choć wszyscy z przyczyn oczy-
wistych koncentrują się głównie na skutkach tej reformy dla poziomu naszych 
dochodów, to warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost nakładów na ochronę 
zdrowia z powodu zmiany filozofii odprowadzania składki zdrowotnej. Problem 
w tym, że nie tylko ważna jest umiejętność wyciągania pieniędzy od podatni-
ków, ale i umiejętność ich wydawania. Jeśli jednak ta ostatnia jest na poziomie 
tej pierwszej – lepiej nie będzie…

Najprawdopodobniej jest to przedostatni komentarz w tej kadencji samorzą-
dowej. Twardo szykujemy się na zjazd sprawozdawczo-wyborczy zaplanowany 
na 19 marca. Znaleźliśmy odpowiednie miejsce, które zapewni obradowanie 
w warunkach reżimu sanitarnego. Jeśli utrzymamy dyscyplinę, a pandemia nie 
zaskoczy nas nowymi mutacjami, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgod-
nie z planem.

Wydawca: Dolnośląska Izba Lekarska, 50-077 Wrocław,  
ul. Kazimierza Wielkiego 45, tel. 71 798 80 50, fax 71 798 80 51, 

redakcja: 71 798 80 80, e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl  
PKO BP SA: 62 1020 5242 0000 2402 0349 0570

Magdalena Janiszewska – redaktor naczelna
e-mail: naczelna@dilnet.wroc.pl, kom. 535 814 903 

Aleksandra Szołtys – młodszy redaktor,
Aleksandra Kołodziejczyk – sekretarz redakcji, specjalista ds. marketingu

Wiktor Wołodkowicz – skład i łamanie,  
Tomasz Janiszewski – projekt okładki

Kolegium redakcyjne:
Andrzej Wojnar – przewodniczący,  

Małgorzata Niemiec – zastępca przewodniczącego,
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, Katarzyna Jungiewicz-Janusz, 

Bożena Kaniak, Andrzej Kierzek, Marta Kornacka,  
Dorota Radziszewska, Iwona Świętkowska, Krzysztof Wronecki

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam. Nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, 
opracowania redakcyjnego oraz zmian w tytułach. 

Numer zamknięto 31 stycznia 2022 r.
Druk: Drukarnia Infopakt s.j.,

 ul. Przewozowa 4, 44-251 Rybnik, tel. 32 423 85 90

 SPIS TREŚCI

FISKALNY DRENAŻ KIESZENI

COVID-19 – AKTUALNOŚCI

43Uchwały DRL i Prezydium DRL
40Zjazdy absolwentów AM we Wrocławiu

4Co nowego w medycynie

53Ostatnie pożegnanie

44Konferencje i szkolenia
48Wspomnienia pośmiertne

56Felietony
55Kulturalnik lekarski

50Pro memoria

57Rozrywka
58Ogłoszenia

6 Co zmieni Polski Ład w działaniu firm lekarskich?  
Wysłuchała i opracowała Agata Grzelińska

Komentarz aktualny

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 P

.W
.

8 Układ odpornościowy musi być uaktualniany 
Rozmawia Agata Grzelińska

16 Całym sercem za ratowaniem kobiecych serc
Tekst Agata Grzelińska

18 Pomoc psychiatryczna od ręki i to tam, gdzie mieszka 
pacjent Rozmawia Grzegorz Drozd

20 Czy śmiech to zdrowie? 
Tekst Dariusz Delikat

27 W kraju socjalistycznym strajków nie ma 
Tekst Witold Kapuściński

13 Migrena to nie tylko ból głowy 
Rozmawia Robert Migdał

11 Tarcza antymonopolowa potrzebna od zaraz?
Tekst Mariusz Kielar

ZDROWIE KOBIET

PSYCHIATRIA – PROGRAM PILOTAŻOWY

Z PRADNIKA PSYCHOPRAKTYKA

HISTORIA I MEDYCYNA

WYWIAD „MEDIUM”

PUBLICYSTYKA

Prawo i medycyna 32
Bliżej stomatologii 30

Wydarzyło się 25
Pasje lekarzy 22



M MEDIUluty 2022 4

CO NOWEGO W MEDYCYNIE

Co nowego w... medycynie

►ZDROWOTNE KORZYŚCI AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ MOŻLIWE DO „PRZEKAZANIA” 
INNEMU ORGANIZMOWI 

Z dobroczynnych właściwości aktywności fizycznej wpływających 
na funkcjonowanie mózgu można korzystać nie tylko indywidual-
nie, lecz także „podarować” je innemu osobnikowi wraz z osoczem – 
tak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda 
i opublikowanych w piśmie „Nature”. Po podaniu białka zawartego 
w  osoczu myszy o  podwyższonej aktywności fizycznej nastąpiło 
zmniejszenie stanu zapalnego w obrębie układu nerwowego oraz 
nastąpiła poprawa funkcji poznawczych mózgu u  nieaktywnych 
gryzoni w tym samym wieku. Dodatkowo u myszy, które otrzymały 
osocze aktywnych osobników, w obrębie hipokampa, czyli struktu-
ry mózgu odpowiedzialnej m.in. za pamięć i uczenie się, zwiększyła 
się liczba komórek dających początek nowym neuronom. – U ludzi 
stan zapalny w  obrębie układu nerwowego jest silnie powiązany 
z chorobami neurodegeneracyjnymi. Dotychczasowe badania wy-
kazały, że zapobieganie stanom zapalnym sprzyja dłuższemu utrzy-
mywaniu prawidłowych funkcji poznawczych. Aktywność fizyczna 
powoduje, że w  mózgu zachodzą korzystne dla zdrowia procesy, 
takie jak zmniejszenie stanu zapalnego i produkcja większej ilości 
komórek nerwowych – wyjaśniają autorzy badania.

W wyniku eksperymentu okazało się, że za przeciwzapalne wła-
ściwości ćwiczeń fizycznych odpowiedzialne było białko zawarte 
w osoczu – klusteryna. Jego poziom był znacznie wyższy u aktyw-
nych myszy w porównaniu z ich nieaktywnymi pobratymcami. Co 
więcej, usunięcie tego białka z osocza aktywnych myszy obniżało 
badane korzyści takiej transfuzji. 

Klusteryna wiąże się z receptorami występującymi obficie na ko-
mórkach śródbłonka naczyń krwionośnych w mózgu. U pacjentów 
z  chorobą Alzheimera komórki te są w  większości objęte stanem 
zapalnym. Kolejne eksperymenty wykazały, że podanie tego biał-
ka powodowało zmniejszenie stanu zapalnego w mózgu u myszy 
z  ostrym ogólnoustrojowym stanem zapalnym oraz przewlekłym 
stanem zapalnym związanym z chorobą Alzheimera.

Jednocześnie badacze porównywali poziom klusteryny w  gru-
pie dwudziestu seniorów z  łagodnymi zaburzeniami poznawczy-
mi uczestniczących w  półrocznym programie treningowym. Tutaj 
również okazało się, że zwiększenie aktywności fizycznej przyczy-
niło się do podniesienia poziomu klusteryny we krwi. – Te wyniki 
sugerują, że lek zwiększający zdolność klusteryny do wiązania się 
z receptorami śródbłonka lub naśladujący jej działanie mógłby zre-
dukować stan zapalny towarzyszący chorobom neurodegeneracyj-
nym – przekonują badacze.

Źródło: Nature, 2021

►SARS-COV-2: KOLEJNY IMMUNOLOGICZNY 
SEKRET ROZSZYFROWANY 

Koronawirus potrafi skutecznie „szturmować” ważny szlak molekular-
ny powiązany z kompleksem immunologicznym o nazwie MHC klasy I, 
dzięki czemu wymyka się układowi odpornościowemu gospodarza 
– udowodnili naukowcy z Japonii i USA w swojej pracy umieszczonej 
na łamach czasopisma „Nature Communications”. – Nasze badanie po-
kazuje, w jaki sposób wirus może omijać ludzki układ odpornościowy 
oraz wyjaśnia, dlaczego pandemia ma tak poważny przebieg. – Zi-
dentyfikowane przez nas mechanizmy mogą dostarczyć nowych ce-
lów molekularnych dla potencjalnych leków na COVID-19 – tłumaczy 
główny autor publikacji dr Koichi Kobayashi. 

Grupa badawcza złożona z naukowców z Uniwersytetu Hokkaido i Te-
xas A&M University zidentyfikowała kluczowy mechanizm wykorzysty-
wany przez wirusa SARS-CoV-2, za pomocą którego skutecznie wymyka 
się on układowi immunologicznemu osoby zakażonej. Dzięki zastoso-
waniu zaawansowanych metod bioinformatycznych ustalono również, 
w jaki sposób wirus SARS-CoV-2 zmienia ekspresję genów w układzie 
odpornościowym gospodarza w porównaniu z osobami niezakażonymi. 
Kluczowe w tym procesie okazało się wirusowe białko ORF-6, które sku-
tecznie hamuje białko komórek gospodarza zwane NLRC5. To ostatnie 
jest zaś odpowiedzialne za aktywację szlaku MHC klasy I.

MHC, czyli główny układ zgodności tkankowej, to kompleks białek 
odpowiedzialnych za prezentację antygenów limfocytom T. Spośród 
jego trzech typów (klas) będący przedmiotem badania MHC klasy  I 
jest główną bronią w odpowiedzi immunologicznej przeciwko wiru-
som i innym patogenom wewnątrzkomórkowym. – Kiedy wirus infe-
kuje komórkę, ta ułatwia ekspresję antygenów wirusowych na swojej 
powierzchni, dzięki czemu zwraca uwagę komórek odpornościowych 
zwanych cytotoksycznymi komórkami T. One z kolei atakują i niszczą 
zakażone komórki wraz z wirusem, który się w nich znajduje – wyja-
śniają autorzy badania. Jeśli zatem wirus SARS-CoV-2 blokuje aktywa-
cję MHC klasy I, zakażone komórki nie są w stanie skutecznie się bronić.

Wyniki eksperymentów na ludzkich liniach komórkowych zainfekowa-
nych wirusem SARS-CoV-2 pokazały, że wirusowe białko o nazwie ORF 6 
hamuje białko komórki gospodarza NLRC5. W normalnych warunkach 
NLRC5 odpowiedzialne jest za aktywację szlaku MHC klasy I na dwa spo-
soby: po pierwsze, ORF6 hamuje sygnalizację komórkową, co wyłącza 
ekspresję NLRC5, zaś po drugie bezpośrednio blokuje funkcję NLRC5.

Wiadomo, że inne wirusy zakaźne, w tym HIV i MERS, również atakują 
szlak MHC klasy I w celu uniknięcia ataku ze strony układu immunolo-
gicznego. Dlatego naukowcy podejrzewali, że SARS-CoV-2 może dzia-
łać w podobny sposób. Niemniej jednak przedmiotowe badanie jest 
pierwszym, które szczegółowo wyjaśnia mechanizm tego działania. – 
Bez aktywacji szlaku MHC klasy I wirusy w zakażonych komórkach są 
zasadniczo ukryte przed układem odpornościowym. To pomaga wy-

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/animal-1554745/tiburi Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/covid-19-5169689/Excellentcc
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►NOWA STRATEGIA WALKI Z NOWOTWORAMI 
Norwesko-szwedzki zespół badaczy opracował metodę skłaniającą or-
ganizm do traktowania nowotworu jako przeszczepionego narządu 
z intencją jego odrzucenia. W przeprowadzonych na myszach badaniach 
naukowcy udowodnili jej skuteczność w przypadku białaczki i zamierzają 
rozpocząć testy kliniczne – donosi czasopismo „Nature Biotechnology”.

Jak tłumaczą eksperci z  Uniwersytetu w  Oslo, czasami zdarza się, 
że w  przeszczepionym narządzie rozwija się choroba nowotworowa. 
W  celu jej zwalczenia u  większości pacjentów wystarczy wstrzymać 
podawanie leków osłabiających odporność – układ immunologiczny 
eliminuje wówczas nowotwór nawet wówczas, gdy doszło już do prze-
rzutów. W  analogicznym mechanizmie zachodzi proces odrzucania 
przeszczepionych narządów. To on właśnie zainspirował zespół z Oslo 
i szwedzkiego Instytutu Karolinska do poszukiwań podobnego sche-
matu terapii, w której komórki odpornościowe atakowałyby nowotwo-
ry powstające we własnych narządach pacjentów.

W tym celu za pomocą modyfikacji genetycznych naukowcom uda-
ło się uzyskać limfocyty, które z pomocą receptorów (TCR) rozpoznają, 
a potem atakują wybrane komórki nowotworu – podobnie jak atakowa-
łyby obcy narząd. W pierwszej kolejności naukowcom udało się nakło-
nić komórki odpornościowe do niszczenia ludzkich komórek białaczki 
umieszczonych w ciele myszy. – W laboratorium zmodyfikowaliśmy ge-
netycznie limfocyty T, wyposażając je w terapeutyczne TCR i wstrzyknę-
liśmy do krwiobiegu myszy. Pozwoliło to limfocytom odnaleźć komórki 
białaczki rozsiane po różnych narządach i je wyeliminować – relacjonuje 
Eirini Giannakopoulou, współautorka pracy. – Oprócz skuteczności, nie 
zanotowaliśmy negatywnego działania na limfocyty B i T czy na rozwój 
nowych komórek krwi. Wskazuje to na bezpieczeństwo takiej terapii – 
podkreśla jeden z badaczy prof. Petter S. Woll.

W  kolejnym etapie badacze zamierzają przetestować in vitro i  na 
modelach zwierzęcych bezpieczeństwo oraz skuteczność leczenia tą 
metodą innych rodzajów chorób nowotworowych. Zamierzają również 
rozpocząć badania kliniczne z udziałem pacjentów z białaczką, którym 
nie pomagają inne metody leczenia. – Nasze wyniki wskazują, że nowy 
rodzaj terapii będzie skuteczny i bezpieczny w leczeniu ostrej białaczki 
limfoblastycznej – najpowszechniejszego rodzaju raka u dzieci i mło-
dych dorosłych – mówi kierująca pracami prof. Johanna Olweus.

Źródło: Nature Biotechnology, 2021

►DIETA POSTNA MOŻE POMÓC W LECZENIU 
ONKOLOGICZNYM 

Włoscy naukowcy wykazali w swoich badaniach, że dieta polega-
jąca na krótkoterminowym, dużym ograniczeniu liczby spożywa-
nych kalorii efektywnie stymuluje układ odpornościowy do walki 
z  nowotworem. Co istotne, metoda ta jest bezpieczna, nie wiąże 
się z dodatkowymi kosztami i może być bez problemu stosowana 
w połączeniu ze standardowymi terapiami antynowotworowymi – 
donosi czasopismo „Cancer Discovery”.

W  badaniach klinicznych prowadzonych przez naukowców 
z  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori w  Mediolanie 
wzięło udział 101 pacjentów z  różnymi rodzajami nowotworów 
i stosujących różne terapie onkologiczne. Uczestnicy przez pięć dni 
stosowali dietę roślinną o niskiej zawartości węglowodanów i biał-
ka. W pierwszym dniu spożywali ok. 600 kcal, a w pozostałe dni ok. 
300 kcal. Cykl ten powtarzano co 3–4 tygodnie (maksymalnie osiem 
cykli). Przez pozostały okres pacjenci nie mieli żadnych ograniczeń 
żywieniowych, poza zaleceniem zdrowego sposobu odżywiania 
i stylu życia. Okazało się, że zdecydowana większość pacjentów do-
brze zareagowała na dietę, bez względu na rodzaj nowotworu i sto-
sowaną terapię. Utracona podczas postu masa ciała powracała do 
normy w okresach między postami, co wykluczało ryzyko niedoży-
wienia i obniżenia skuteczności leczenia przeciwnowotworowego. 

Dieta naśladująca post spowodowała zmniejszenie średniego 
stężenia glukozy we krwi o 18,6%, insuliny o 50,7% oraz insulino-
podobnego czynnika wzrostu (IGF-1) o  30,3%. Zwiększyła się po-
nadto liczba limfocytów CD8+ odgrywających istotną rolę w nisz-
czeniu komórek nowotworowych. – Zmiany te są analogiczne do 
tych, które odnotowaliśmy podczas badań przedklinicznych i które 
były związane z silnym działaniem przeciwnowotworowym. Duże 
ograniczenie spożywanych kalorii spowodowało szok metabolicz-
ny, który aktywował mechanizmy immunologiczne wspomagają-
ce działanie leków przeciwnowotworowych – piszą autorzy. – To 
pierwsze badania kliniczne dotyczące wpływu krótkoterminowego 
silnego ograniczenia spożycia kalorii na aktywację mechanizmów 
immunologicznych zwalczających nowotwory. Metoda ta jest bez-
pieczna, nie wiąże się z dodatkowymi kosztami i może być bez pro-
blemu stosowana w połączeniu ze standardowymi terapiami anty-
nowotworowymi – podsumowuje autor badań dr Claudio Vernieri. 

Źródło: Cancer Discovery, 2021

Źródło grafiki: www. pixabay.com/photos/hospital-834157/stux

Opracował Mariusz Kielar

jaśnić, dlaczego SARS-CoV-2 utrzymuje się w organizmie i jest zdolny 
do wywoływania kolejnych infekcji, powodując pandemię – podsumo-
wuje dr Kobayashi. Dalsze badania mają pomóc w znalezieniu i prze-
testowaniu leków blokujących aktywność białka ORF6, co mogłoby 
przywrócić zdolność komórek gospodarza do aktywacji głównego 
kompleksu zgodności tkankowej.

Źródło: Nature Communications, 2021

►ROŚLINNA SUBSTANCJA HAMUJE WSZYSTKIE 
WARIANTY SARS-COV-2

Badaczom z University of Nottingham udało się uzyskać substancję po-
chodzenia roślinnego o nazwie tapsigargin, która silnie hamuje namna-
żanie w komórkach wszystkich wariantów koronawirusa – czytamy w ar-
tykule opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Virulence”. 

Zdaniem autorów badania nowa substancja może znaleźć zastoso-
wanie w ochronie przed infekcją pomagając także w jej zwalczaniu.

Już we wcześniej przeprowadzanych doświadczeniach badacze 
zauważyli, że pochodząca z  łoczydła apulijskiego (Thapsia gar-
ganica) substancja tapsigargin uruchamia w  organizmie silną od-
powiedź zwalczającą różne wirusy, w tym SARS-CoV-2. I  to nawet 
podawana w małych dawkach. Dlatego w swoich eksperymentach 
naukowcy porównali najpierw aktywność komórkową różnych 
wariantów koronawirusa – alfa, beta i gamma. Wariant delta mno-
żył się cztery razy szybciej niż wariant alfa i dziewięć razy szybciej 
niż beta. Równocześnie najskuteczniej infekował kolejne komórki. 
Okazało się również, że jednoczasowe zakażenie różnymi warian-
tami koronawirusa dawało efekt synergiczny – wirusy przyspieszały 
nawzajem swoją replikację.

Pomimo tego w  badaniach na liniach komórkowych wszystkie 
warianty koronawirusa okazały się podatne na działanie tapsigargi-
nu – substancja skutecznie chroniła je przed infekcją oraz hamowa-
ła istniejące zakażenie. – Badanie dało nam lepszy wgląd w naturę 
dominacji wariantu delta. Choć pokazaliśmy, że jest on najbardziej 
zakaźny i promuje produkcję innych wirusów przy koinfekcji, jeste-
śmy zadowoleni, ponieważ pokazaliśmy, że tapsigargin jest skutecz-
ny przeciwko wszystkim wariantom SARS-CoV-2. Wyniki te wspólnie 
wskazują na przeciwwirusowy potencjał tapsigarginu stosowanego 
w profilaktyce po wystawieniu na działanie wirusa oraz jako substan-
cja terapeutyczna – mówi kierujący pracami prof. Kin Chow Chang.

Źródło: Virulence, 2021
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FISKALNY  DRENAŻ KIESZENI

Co zmieni Polski Ład  
w działaniu firm lekarskich? 
Jeśli przeżyjemy pierwszy kwartał, będziemy wiedzieli, co dokładnie oznacza dla nas Polski Ład – mówią 
znajomi lekarze. Jedno wiadomo na pewno: składka zdrowotna, jaką mają płacić za siebie i swoich pracow-
ników, znacznie się zmieni. Jak mają wyglądać te zmiany? W jaki sposób wpłyną na finanse firm należących 
do lekarzy? To wyjaśnia dr Krzysztof Prymon, adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie 
Przyrodniczym we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Pewne jest jedno: Polski Ład będzie stanowił zwiększenie 
obciążeń podatkowych dla osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. Założeniami tych zmian jest wyrów-

nanie poziomu życia obywateli. Ma to się przejawiać tym, że 
osoby o  niskich dochodach skorzystają na wprowadzonych 
zmianach, a  osoby o  dochodach wyższych mają ponieść wy-
datki większe niż dotychczas. Dotyczy to niestety również leka-
rzy prowadzących własną działalność. 

Nie istnieje uniwersalne rozwiązanie dla optymalizacji po-
datkowej. Wynika to z faktu, że zarówno każda forma opodat-
kowania dochodów, jak i  forma organizacyjno-prawna mają 
tak wady, jak i zalety. To, jaka forma będzie optymalna, zależy 
od wysokości dochodów, ale również od innych czynników. 
Żeby więc określić, który sposób prowadzenia działalności oraz 
jaka forma opodatkowania są dla lekarzy i  lekarz dentystów 
najkorzystniejsze, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników:
•	planowana wysokość przychodów,
•	wysokość ponoszonych kosztów,
•	możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem (po-

ziom dochodów współmałżonka),
•	planowane inwestycje (różne ulgi inwestycyjne, przyspieszo-

na amortyzacja środków trwałych itp.).

Zmiany korzystne to:
1. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych dla 

podatników PIT,
2. wyższy próg podatkowy – podniesiony z  85 528 do 120 000 zł,
3. emerytura do 2,5 tysiąca zł zwolniona z podatku,
4. podatkowy pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców,
5. możliwość zastosowania mechanizmu –  tzw. estoński CIT,

6. obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, 
lekarzy.

Z niższej stawki ryczałtu ewidencjonowanego skorzystają:
•	 lekarze, 
•	 lekarze dentyści,  
•	pielęgniarki i  położne – w  ich przypadku stawka ryczałtu 

spadnie z 17% do 14%.

Lekarz może skorzystać z karty podatkowej, jeżeli spełni okre-
ślone warunki. Ustawodawca uzależnił prawo do korzystania 
z tego rozwiązania od następujących warunków: 
•	przedsiębiorca nie może prowadzić innej pozarolniczej dzia-

łalności gospodarczej, 
•	małżonek przedsiębiorcy może prowadzić działalności w tym 

samym zakresie, 
•	przedsiębiorca może korzystać z  usług osób wyłącznie za-

trudnionych u siebie na podstawie umowy o pracę, 
•	przedsiębiorca nie korzysta z  usług innych przedsiębiorstw 

lub zakładów (z wyjątkiem usług specjalistycznych), 
•	przedsiębiorca nie wytwarza wyrobów opodatkowanych na 

podstawie odrębnych przepisów akcyzą,
•	przedsiębiorca prowadzi działalność wyłącznie na teryto-

rium państwa polskiego. 

W wyniku zmiany przepisów na przełomie 2020/2021 r. lekarze 
zyskali prawo do rozliczania się na karcie podatkowej również 
w przypadku, gdy świadczyli usługi na rzecz szpitali czy przy-
chodni. Warunki te ulegną jednak zmianie w 2022 r. 

Od 1 stycznia 2022 r. z opodatkowania kartą podatkową będą 
mogli korzystać wyłącznie lekarze prowadzący indywidualne 

Wysłuchała i opracowała Agata Grzelińska

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/
money-1386316/gosiak1980
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praktyki lekarskie, w  ramach których świadczą usługi na rzecz 
osób fizycznych, pod warunkiem jednak, że z karty podatkowej 
korzystali w 2021 r. Natomiast ci, którzy współpracowali ze szpi-
talami i przychodniami na kontraktach i rozliczali się na podsta-
wie karty podatkowej, z początkiem roku stracą to prawo. 

Z ryczałtu nie będą mogli skorzystać również lekarze, którzy 
w 2021 roku korzystali z opodatkowania ryczałtem i od 2022 r. 
chcieliby przejść na kartę podatkową.  

Co się zmieni w pracy na etacie? Czy obciążenia będą zna-
cząco wyższe?
Klasa średnia uzyskuje ulgę, która ma zrekompensować utratę 
odpisu składki zdrowotnej. Do przychodu 133 692 zł zmiany 
wprowadzone przez Polski Ład będą neutralne. Powyżej tego 
przychodu strata będzie coraz większa.

Przy rocznych dochodach nieprzekraczających tego progu 
zmiany wprowadzone przez Polski Ład powinny być neutralne. 
Przy dochodach nieprzekraczających 4000 zł system jest ko-
rzystny. Osoby te dostaną większą wypłatę na rękę. Jeżeli nato-
miast przychód nie osiągnie dolnego pułapu, ulga również nie 
będzie przysługiwała.

Jak wyliczenie składki zdrowotnej różni się w zależności od 
formy prowadzenia działalności gospodarczej przez lekarzy?
Najbardziej dotkliwą zmianą jest niewątpliwie wprowadzony 
zakaz odliczania od podatku składki zdrowotnej. Oto przykła-
dy obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców według 
różnych form opodatkowania:

Skala podatkowa

MIESIĘCZNY DOCHÓD WYSOKOŚĆ SKŁADKI 
ZDROWOTNEJ 2022

Do wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę 
– 3010 zł w 2022 roku

270,90 zł

5000 zł 450 zł
8000 zł 720 zł

10 000 zł 900 zł
12 000 zł 1080 zł
15 000 zł 1350 zł
20 000 zł 1800 zł
30 000 zł 2700 zł

Podatek liniowy

MIESIĘCZNY DOCHÓD WYSOKOŚĆ SKŁADKI 
ZDROWOTNEJ 2022

Do 5510 zł 270,90zł
8000 zł 392 zł

10 000 zł 490 zł
12 000 zł 588 zł
15 000 zł 735 zł
20 000 zł 980 zł
30 000 zł 1470 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Dla przychodów z ryczałtu ustalono trzy graniczne limity:
•	przychody do 60 tys. zł  – podstawa to 60% przeciętnego wy-

nagrodzenia, 
•	przychody pomiędzy 60 a  300 tys. zł – podstawa to 100% 

przeciętnego wynagrodzenia,
•	przychody powyżej 300 tys. zł – podstawa to 180% przecięt-

nego wynagrodzenia.

Karta podatkowa
WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO 

WYNAGRODZENIA 
1 STYCZNIA ROKU 
SKŁADKOWEGO

SKŁADKA ZDROWOTNA 2022

3010 zł 270,90 zł

Pracownicy pytają, jak skorzystać z ulgi dla klasy średniej, 
jakie dokumenty należy składać. Co w  tej kwestii można 
podpowiedzieć – jak i dlaczego warto z tego korzystać? 
Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko przedsiębiorcom, którzy 
rozliczają się według skali. Korzystanie z  ulgi dla klasy średniej 
może być niebezpieczne. Należy pamiętać, że przekroczenie puła-
pu przychodu 133 692 zł spowoduje utratę prawa do ulgi i koniecz-
ność zwrotu znacznych środków przy rocznym rozliczeniu PIT.

Lekarz powinien zawsze szacować, jaki poziom przychodu 
(dochodu) uzyska, aby nie ponieść konsekwencji przekrocze-
nia progów. W przypadku tej grupy zawodowej prawdopodo-
bieństwo przekroczenia przychodu progowego jest duże. Nie 
warto zatem korzystać z tej ulgi w ciągu roku. Lepiej poczekać 
do końca roku, kiedy będziemy znali przychód za cały rok i wte-
dy ulgę odliczyć (jeśli nie przekroczymy tego progu).

Problemy związane z „ukrytą dywidendą” (w  przypadku 
spółek) – co to za problem i w jaki sposób go uniknąć?
Ukryta dywidenda to mechanizm pozwalający na zaliczanie do 
kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niemate-
rialne świadczone pomiędzy jednostkami powiązanymi. Pod-
mioty powiązane zostały zdefiniowane w  ustawie o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych i są to:
•	podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ 

na co najmniej jeden inny podmiot;
•	podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny 

podmiot lub małżonek lub krewny do drugiego stopnia oso-
by fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej 
jeden podmiot;

•	spółki niemające osobowości prawnej i jej wspólnicy;
•	podatnik i jego zagraniczny zakład.

Termin „ukryta dywidenda” stosuje się wtedy, gdy organy skar-
bowe traktują te świadczenia jako transfer środków do jednost-
ki, powiązanie i zaliczanie tych wydatków w koszty uzyskania 
przychodów, mimo że te świadczenia powinny być traktowane 
jak dywidenda po opodatkowaniu. Nowe przepisy mają utrud-
nić ten mechanizm.

Jakie jeszcze pułapki mogą czyhać na lekarzy w  Polskim 
Ładzie? Na co warto zwrócić uwagę?
Rzecz dotyczy założenia spółki. Prowadzenie działalności w for-
mie spółki nakłada dodatkowe obowiązki sprawozdawcze 
i inne. Pojawią się wyższe opłaty za prowadzenie rachunkowo-
ści przez biura rachunkowe, bo obliczanie składki zdrowotnej 
stanie się bardzo skomplikowane. Będzie ona musiała być na-
liczana co miesiąc od prawidłowo ustalonych dochodów. Wy-
stąpi też ryzyko przekroczenia progów podatkowych, jak i pro-
gów dla klasy średniej.

Inną komplikacją będzie korekta deklaracji ZUS. Problem 
polega na tym, że nie ma górnej granicy składki zdrowotnej, 
a jest dolna. Jeśli zatem przedsiębiorca w danym miesiącu po-
niesie stratę, to minimalną składkę zdrowotną i tak musi zapła-
cić (270,90 zł). To oznacza nadpłatę składki zdrowotnej. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych pozwala na korektę deklaracji tylko 
do 30 dni. W praktyce będzie to oznaczało, że gdy przedsiębior-
ca (lekarz) nie zdąży dokonać korekty w tym terminie, pienią-
dze przepadną. ■
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COVID-19 – AKTUALNOŚCI

Rozmawia Agata Grzelińska

Układ odpornościowy  
musi być uaktualniany  
tak jak oprogramowanie  
komputera
Zmienność wirusa powoduje, że układ immu-
nologiczny ciągle musi się doskonalić i pewne 
rzeczy sobie przypominać, niejako uzupełniać 
wiedzę na temat wroga – tak prof. dr. hab. 
n. med. Andrzej Gładysz, znakomity wrocław-
ski zakaźnik, tłumaczy konieczność przyjęcia 
trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. 
Rozmawia z nim Agata Grzelińska. 

Agata Grzelińska: Omikron mocno dobija się do naszych 
drzwi. Jak się zakończy ta wizyta Pańskim zdaniem? 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz: To było wszystko do prze-
widzenia, dlatego że mamy do czynienia z takim drobnoustrojem, 
który należy do grupy odzwierzęcej. Należy się spodziewać, że 
zdobywając nowego żywiciela, nowego gospodarza biologiczne-
go, jakim w tym wypadku jest człowiek, będzie się ciągle mody-
fikował. Wszystko zależy przede wszystkim od tego, na jaki grunt 
trafia. Niestety, musimy sobie powiedzieć wprost, że w  naszym 
kraju ma dogodne warunki, bo odsetek osób wyszczepionych jest 
u nas niski.

A.G. (red.): Wspomina Pan o  szczepieniach, ale wśród tych, 
którzy zachorowali liczne jest grono osób, które przyjęły 2-3 
dawki szczepionki. Jak to rozumieć?
A.G.: Przechorowanie i zaszczepienie aktywizuje nasz układ odpor-
nościowy, ale ciągle zapominamy o  jednej ważnej rzeczy: każdy 
z nas w sposób indywidualny reaguje na czynniki zewnętrzne, każdy 
jest niepowtarzalny pod względem genetycznym i biologicznym.

A.G. (red.): Mówi Pan o tym, że każdy z nas inaczej jest przy-
gotowany na spotkanie z wirusem?
A.G.: Tak. Co ważne, zmienność wirusa powoduje, że układ od-
pornościowy ciągle musi się doskonalić i  pewne rzeczy sobie 
przypominać, niejako uzupełniać wiedzę na temat wroga. Pierw-
szy kontakt z określonym typem wirusa powoduje, że układ od-
pornościowy ustawia odporność na ten materiał genetyczny. Kie-
dy z kolei po pewnym czasie wirus nieco się zmienia, to nasz układ 
odpornościowy musi dokonać pewnej korekty, sprawdzić, czy to 

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/covid19-4953756/Detonator
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jest ten sam wróg, którego już poznał i wie, jak go zwalczać, czy 
może to jakieś nowe zagrożenie. 

A.G. (red.): To trochę jak ze starym znajomym niewidzianym 
od 30 lat – nie poznajemy go od razu, tylko po pewnej chwili?
A.G.: No właśnie – trzeba porozmawiać, przyjrzeć mu się i do-
piero wtedy go rozpoznajemy. Szczepionki są w tej chwili o tyle 
istotne, że po pierwsze uwrażliwiły nasz układ odpornościowy 
na główny materiał genetyczny. Jak wynika z  aktualnych ba-
dań, niektóre z elementów zawartych w szczepionkach spowo-
dowały, że układ odpornościowy również zaczyna być w pew-
nym stopniu uwrażliwiony na warianty już nieco zmienione. To 
o  tyle korzystne, że normalnie trzeba czasu, by układ immu-
nologiczny właściwie rozpoznał wroga. Ale jednocześnie daje 
nam taką gwarancję, że jeśli człowiek się uodporni po zaszcze-
pieniu, to przynajmniej zmniejszy skutki ataku wirusa, którego 
część zostanie zneutralizowana.

A.G. (red.): Nie będzie więc frontalnego ataku, ale taki, 
z którym organizm łatwiej sobie poradzi? 
A.G.: Oczywiście, ale musimy też mieć świadomość tego, że na-
wet przechorowanie czy zaszczepienie wcale nie musi wywo-
łać u nas trwałej odporności. To dotyczy szczególnie szczepion-
ki, bo układ odpornościowy jest obciążony ciągłymi zadaniami 
związanymi z  likwidowaniem drobnoustrojów atakujących 
organizm. Jedne z  nich są bardziej agresywne, inne – mniej, 
część jest aktywna biologiczne, a druga – nie tak bardzo. Układ 
immunologiczny musi wybierać, czym ma się zająć w pierwszej 
kolejności: zwalczaniem atakujących nieustannie patogenów 
chorobotwórczych czy „mikroskopijną” ilością wstrzykniętego 
materiału szczepionkowego, któremu z tych względów trudno 
jest się zaprezentować komórkom układu odpornościowego. 
Obrazowo mówiąc, czeka na swoją kolej. 

Tu przytoczę przykład z moich doświadczeń z pierwszą szcze-
pionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (udostęp-
nioną przez prof. Antoniego Arońskiego), którą uodparnialiśmy 
zespół ówczesnej kliniki anestezjologii oraz moich współpra-
cowników. Po pewnym czasie zorientowaliśmy się, że część tych 
osób, mimo że przyjęła wszystkie dawki szczepionki, już po nich 
albo między ich przyjęciem była zakażona. Dopiero wspólne ba-
dania przeprowadzone przez prof. Henryka Mateja z Instytutem 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu wyka-
zały, że było to wynikiem opóźnionej w czasie odpowiedzi ukła-
du odpornościowego na antygen szczepionkowy. Przeciwciała 
u pojedynczych osób pojawiały się po dłuższym niż standardowo 
czasie. Materiał szczepionkowy musiał „czekać” w  kolejce, żeby 
się zaprezentować układowi odpornościowemu. Pamiętajmy, że 
tam jest złożony układ, masa komórek współpracujących ze sobą. 
To są limfocyty, które muszą wykonać straszliwą robotę. 

A.G. (red.): Wspomniał Pan o  lichym wyszczepieniu Pola-
ków. U nas na razie mówi się o trzeciej dawce szczepionki, 
a w niektórych krajach już o czwartej czy nawet piątej. Ile 
takich dawek można przyjąć, żeby organizm to wytrzymał? 
A.G.: Nasz układ odpornościowy musi być co jakiś czas odświe-
żany. Powstają nowe mutanty, które nowe generacje szczepion-
ki starają się uwzględnić – tak, jak w przypadku grypy, a więc 
co rok badamy poprzedni sezon, sprawdzając, jakie szczepy 
dominowały. Staramy się w szczepionce uwzględnić te, które 
prawdopodobnie mogą dominować teraz i jednocześnie chce-
my dostarczyć układowi odpornościowemu informacje o kolej-
nym szczepie, który może nas zaatakować. W przypadku SARS-
-CoV-2 jest tak samo – kolejne dawki szczepionki nie świadczą 
o jej nieskuteczności, ale służą modelowaniu, modyfikowaniu 
i uzupełnianiu bazy danych układu odpornościowego.

A.G. (red.): A więc kolejna dawka jest czymś takim, jak uak-
tualnienie oprogramowania w komputerze? 
A.G.: O  właśnie – nagle w  komórce pojawia się informacja: 
„aktualizuj”. Trzeba kliknąć i  poczekać tych kilkanaście minut 
(czasami dłużej) na to, by to się zaktualizowało i wtedy znowu 
działamy skutecznie. Mija miesiąc i znowu mamy aktualizację. 
Ze szczepieniem jest dokładnie tak samo. Przy czym chcę pod-
kreślić, że to nie jest niebezpieczne! Choć, rzecz jasna, może 
być uciążliwe pod względem organizacyjnym, bo zakłóca nam 
normalny rytm życia. 

A.G. (red.): Ale nie zaszkodzi układowi odpornościowemu?
A.G.: Nie, bo on tak naprawdę jest ciągle odświeżany, stymulo-
wany nowymi informacjami. Pamiętajmy, że cały postęp zale-
ży od tego, jak reagujemy na nowości oraz od tego, ile ich jest 
i z jaką częstotliwością się pojawiają.

A.G. (red.): Już w grudniu miała się pojawić kolejna szcze-
pionka – Novavax. Ostatecznie będzie dostępna pod ko-
niec lutego. Podobno różni się od pozostałych. Czym? 
A.G.: Chodzi głównie o  szersze spektrum jej działania. W  tej 
szczepionce znajduje się najważniejszy receptorowy materiał 
genetyczny – z  kolca wirusa. Dlatego ten specyfik ma dużo 
szersze spektrum uwrażliwienia układu odpornościowego, 
czyli poszerza nam spektrum odporności, a w efekcie te prze-
ciwciała będą bardziej uniwersalne. Ona wyróżnia się uniwer-
salnością – nie jest ustawiona wyłącznie na jeden, konkretny 
szczep koronawirusa, ale dostarcza też informacji o tych anty-
genach, które najczęściej mutują, a są już zawarte w genie. To 
– przynajmniej teoretycznie – czyni ją preparatem skuteczniej-
szym. Czy tak będzie naprawdę? Czas pokaże.

A.G. (red.): Dla kogo jest przeznaczona? Jeśli przyjęłam 
pierwszą i drugą, np. Moderny czy Pfizera, to będę mogła 
przyjąć jako trzecią dawkę Novavax? 
A.G.: Niewykluczone, że tak się stanie. Analiza dotychczaso-
wych wyników doświadczeń sugeruje, że korzystniejsze jest 
właśnie takie hybrydowe połączenie szczepionek. Czyli w tym 
wypadku będzie można się doszczepić Novavaxem. Ale, co 
ciekawe, ten preparat wymaga dwóch dawek podstawowych. 
Ważna będzie więc odpowiedź na pytanie, czy jedna dawka 
przypominająca wystarczy do tego, by zapewnić efekt posze-
rzenia naszej odporności. Ale zakładam że, teoretycznie rzecz 
biorąc, taka możliwość powinna istnieć.

A.G. (red.): Ciekawym wątkiem są też nowe doniesienia do-
tyczące skutków ubocznych przechorowania COVID-19. Są 
informacje, które w ostatnim czasie Pana zaskoczyły?  
A.G.: Najbardziej niepokojące wydają mi się dane dotyczą-
ce układu rozrodczego. Dlatego, że to się wszystko wiąże 
z  niekorzystnym wpływem tego groźnego wirusa (ale nie 
szczepionki – to musimy podkreślić!) na nasz układ naczynio-
wy. Jako że narządy układu rozrodczego są bardzo bogato 
unaczynione, więc każde uszkodzenie naczyń włosowatych, 
szczególnie tych najcieńszych w danym narządzie, może po-
wodować utrudnienia zarówno w  funkcjonowaniu narządu 
kobiecego, jak i męskiego. 

Dużo uwagi poświęca się też ostatnio zaburzeniom neurolo-
gicznym, o których mówiło się od początku, ale trochę tak po 
macoszemu były traktowane. W tej chwili bardziej zwraca się 
uwagę na zmiany neurologiczne i  neurologiczno-psychiczne. 
Tłumaczy się to między innymi tym, że wirus w tej chwili o wie-
le łatwiej przenika do centralnego układu nerwowego i bezpo-
średnio w jego komórkach się namnaża, co może powodować 
ogniskowe zmian. Wszystko zależy od tego, gdzie się to ognisko 
umiejscowi i jakiego regionu centralnego układu nerwowego » 
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dotknie. Podkreślę, że według wszystkich doniesień jest to (na 
całe szczęście) bardzo niewielki odsetek powikłań.

A.G. (red.): Biorąc pod uwagę wszystko to, o czym rozma-
wiamy i to, że trwa u nas czwarta fala pandemii, proszę po-
wiedzieć, kiedy to wszystko ma szansę się skończyć? Kiedy 
zaczniemy żyć normalnie, jak z grypą czy z innymi choroba-
mi zakaźnymi? Ma Pan jakieś przewidywania, co może się 
wydarzyć w tym względzie?
A.G.: Owszem, mam – niekorzystne. Ale nie chcę, żebyśmy ta-
kimi spostrzeżeniami podsumowali tę rozmowę... Normalność 
może się zacząć dopiero wtedy, kiedy zawęzimy do minimum 
teren dostępności dla wirusa, kiedy uniemożliwimy mu dal-
sze namnażanie. Dopóki 95% społeczeństwa nie przechoruje 
albo się nie zaszczepi, będziemy ciągle borykali się z  epide-
mią. Odniosę się tu do doświadczeń związanych z odrą. Żeby 
utrzymać tę chorobę w ryzach, trzeba było zaszczepić 92-94% 
społeczeństwa, szczególnie dzieci. W przypadku COVID-19 jest 
tak samo. Tyle że tutaj mamy jeszcze przechorowania, które 
też dają odporność. Jej uzupełnienie przy pomocy szczepienia 
jest rewelacyjne, bo w  tym wypadku poszerzamy zakres od-
porności. Im szybciej zrobilibyśmy to, tym szybciej wróciliby-
śmy do normalności. 

Bo, niestety, ta normalność jest zależna wyłącznie od nas 
samych. Wirus ma przewagę, bo dopóki będzie miał teren in-
wazyjny, czyli miejsce gdzie się może namnażać, będzie nas 
nękał. Nawet bezobjawowe przechorowanie stanowi zagro-
żenie dla otoczenia, bo pacjent rozsiewa wirusa, ale jedno-
cześnie wywołuje pewien rodzaj odporności i w ten sposób 
ogranicza się pole do zasiedlenia przez wirusa. Ale czy tak jest 
też nie wiemy, bo bardzo skromnie się u nas bada odporność 

po przechorowaniu i  zaszczepieniu. Owszem, poprawiła się 
liczba badań antygenowych i związanych z wykrywaniem za-
każenia, ale w  bardzo minimalnym stopniu bada się odpor-
ność. Tak naprawdę nie wiemy więc, jaka część społeczeństwa 
i w jakim stopniu jest uodporniona.  

A.G. (red.): Chodzi o to, w jak wielu ludzkich organizmach 
wytworzyły się przeciwciała?
A.G.: Właśnie tak – to można zrobić, choć jest kosztowne. Po 
drugie musimy mieć świadomość, że tak do końca ciągle nie 
wiemy, jaki poziom tych przeciwciał (wytworzonych po prze-
chorowaniu albo po zaszczepieniu) skutecznie nas chroni. Na 
to trzeba spojrzeć indywidualnie, nie ogólnikowo – trzeba ten 
poziom dopasować do środowiska, w  którym żyje konkretna 
osoba, nawet do warunków życia, do pracy czy predyspozycji 
genetycznych konkretnego człowieka. 

A.G. (red.): Wynika z  tego, że z  maskami na twarzach bę-
dziemy chodzić jeszcze długo?
A.G.: Odpowiednie maski, czyli przynajmniej FFP2 albo FFP3, 
prawidłowo noszone są ogromnie pomocne, bo nawet o 90% 
minimalizują ryzyko zakażenia. Ich noszenie nie jest więc bez-
sensownym utrudnianiem życia czy banałem, z  którego się 
niektórzy wyśmiewają. Wiem, że to może być niewygodne, ale 
inaczej się przed takim patogenem nie uchronimy, bo on się 
rozprzestrzenia głównie drogą wziewną. Poza tym jesteśmy 
populacją stadną, takimi zwierzątkami stadnymi, więc nigdy 
nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że spośród trzech osób, które 
się spotykają w niekorzystnych warunkach (np. w małym po-
mieszczeniu), jedna z nich nie rozsiewa wirusa. Nie mając ma-
ski, wchłaniamy 100% tego wirusa. I choroba gotowa... ■

Szczepionki skutecznie chronią chorych po przeszczepach  
przed zakażeniem SARS-CoV-2

Na początku pandemii COVID-19 zabijał nawet połowę chorych po przeszczepach komórek krwiotwórczych szpiku w le-
czeniu białaczki. Dzisiaj dzięki szczepieniom 90% takich osób jest skutecznie zabezpieczona przed działaniem wirusa. 
Badania na ten temat przeprowadzono w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Pacjenci hematologiczni, leczeni 
z  powodu nowotworów krwi są 
grupą szczególnie wrażliwą na 

zakażenie z  racji ogromnego deficytu 
odporności – podkreśla profesor Tomasz 
Wróbel, kierownik Kliniki Hematolo-
gii, Nowotworów Krwi i  Transplantacji 
Szpiku USK we Wrocławiu. Jak dodaje, 
w trakcje pierwszej fali pandemii śmier-
telność związana z zakażeniem Covid-19 
sięgała 50%. 

– Wtedy nie było jeszcze dostępnych 
szczepionek, niewiele też wiedzieliśmy 
na temat tej choroby – wyjaśnia pan pro-
fesor. – W  momencie, kiedy szczepionki 
stały się dostępne, zachęcaliśmy pacjen-
tów do ich wykorzystania i  szczepiliśmy 
ich. Oczywiście odpowiedź na te szcze-
pienia jest różna, ale większość osób, na-
wet jeśli ulega zakażeniu, nie przechodzi 
ich tak ciężko, jak to było na początku 
epidemii – dodaje. 

W  czasie badań związanych ze szcze-
pieniem tej grupy chorych starannie mo-
nitorowano wszelkie reakcje niepożąda-
ne. W  sumie udało się zebrać dokładne 
dane dotyczące niemal 100 osób podda-
nych wcześniej transplantacji. 

– Okazało się, że odsetek reakcji niepo-
żądanych nie jest wyższy niż w populacji 
ogólnej. Nie stwierdziliśmy ciężkich re-
akcji niepożądanych. Wszystkie reakcje 
miały charakter łagodny lub umiarko-
wany, przemijający – zaznacza profesor 
Anna Czyż z  Kliniki Hematologii, Nowo-
tworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK. 
– Co więcej, ku naszemu zadowoleniu 
okazało się, że skuteczność szczepienia, 
jeśli chodzi o odpowiedź immunologicz-
ną, jest wysoka – zbliżona do populacji 
ogólnej. Osiągnęliśmy skuteczność bli-
ską 90% w  całej populacji zaszczepio-
nych chorych. Wyższa jest w  populacji 
osób po tzw. autologicznej transplanta-

cji, czyli po przeszczepie własnych komó-
rek, i  niemal dziewięćdziesięcioprocen-
towa u tych po przeszczepieniu komórek 
allogenicznych, czyli obcych.

Jak mówi prof. Czyż, wszyscy chorzy po-
zostający pod opieką Kliniki są zachęcani 
do szczepień. A  że mają świadomość za-
grożenia związanego z ich chorobą, bardzo 
pozytywnie podchodzą do tych zachęt. 

Przy tej okazji profesor Tomasz Wró-
bel kieruje też szczególny apel do rodzin 
pacjentów hematologicznych. – Bardzo 
ważne jest również to, by ludzie z najbliż-
szego otoczenia chorych się zaszczepili. 
Wtedy wytwarza się taka swoista strefa 
ochronna, strefa bezpieczeństwa – tłu-
maczy kierownik Kliniki Hematologii. 
– Warto więc pamiętać o  tym, że odpo-
wiedzialność za innych dotyczy zwłasz-
cza takich osób, które są szczególnie na-
rażone na zakażenie SARS-CoV-2. ■

G.D.
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Tarcza antymonopolowa  
potrzebna od zaraz?
Pandemie zmieniają porządek świata. Zakażenia na masową skalę wymuszają 
gwałtowną reorganizację dobrze nam znanej rzeczywistości, stawiając pytania 
bez jednoznacznych odpowiedzi. W mądrze zaplanowanej strategii defensywy 
przedmiotem szczególnej troski powinny być obszary krytyczne dla funkcjonowa-
nia całego społeczeństwa. Wymagają one bowiem wyjątkowo starannej, stabilnej 
i odpowiedzialnej organizacji w każdym czasie, są priorytetem działań państwa. 
Przykładem jednego z takich obszarów jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowe-
go dla obywateli. Czy w czasach pandemii i zglobalizowanej produkcji farmaceu-
tyków Polacy mają się czego obawiać? 

BEZPIECZEŃSTWO LEKOWE W CZASACH PANDEMII

Zagwarantowanie bezpieczeństwa lekowego, czyli niezakłóconego dostępu pacjentów do leków lub 
ich zamienników w celu prowadzenia nieprzerwanego procesu leczenia, to jedno ze strategicznych 
zadań każdego państwa. Okazuje się jednak, że koronawirus dysponuje potencjałem przezwycięża-

nia nie tylko linii obrony ludzkiego układu immunologicznego, ale również przyjętych przez poszczególne 
państwa strategii kryzysowych – w  początkowym okresie pandemii praktycznie żaden kraj europejski nie 
posiadał wystarczających zapasów środków potrzebnych do walki o zdrowie i życie swoich obywateli. Dla-
czego? Istotna część odpowiedzi kryje się we współczesnej tendencji do minimalizacji kosztów wytwarza-
nia towarów i dóbr konsumpcyjnych, również tych związanych z naszym zdrowiem, które w dużej mierze 
produkowane są dziś w Azji – głównie w Chinach i Indiach – lub zlecane tym właśnie krajom w ramach tzw. 
produkcji kontraktowej. 

Odkąd większość barier handlowych i komunikacyjnych przestała być ograniczeniem w możliwości realiza-
cji współpracy biznesowej każdy producent leków zyskał prawo zaopatrywania się w produkty niezbędne do 
wytworzenia swoich preparatów u dowolnego dostawcy na świecie. Takiego, który w największym stopniu 
będzie spełniał jego oczekiwania i – co najważniejsze – po akceptowalnej przez producenta relacji oczekiwa-
nej jakości oferowanego produktu do możliwie jak najniższej ceny. Powszechny wybór tańszych producentów 
azjatyckich przez europejskie koncerny farmaceutyczne został de facto podyktowany przez prawa ekonomii. 
Łatwiej to zrozumieć biorąc pod uwagę specyfikę rynku farmaceutycznego pod względem m.in. wielostron-
nych nacisków na racjonalizacje cen produktów lekowych, kosztownych wymogów ochrony środowiskowej 
w czasie produkcji leków oraz konieczności przestrzegania niezwykle wyśrubowanych standardów jakości  » 

Tylko około 30% 
leków sprzeda-
wanych w ap-
tekach w Polsce 
pochodzi z pro-
dukcji polskiej, 
zaś udział pol-
skich substancji 
czynnych w tych 
lekach jest  
marginalny. 
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w  zakładach produkcyjnych i  laboratoriach analitycznych. Dlatego, 
jak oceniają specjaliści, obecnie ok. 40% leków sprzedawanych na 
rynku europejskim pochodzi z Azji, a nawet 80% substancji czynnych 
wytwarzanych do produkcji leków używanych w Europie wytwarzają 
Chiny i  Indie. Dla porównania jeszcze 30 lat temu wskaźnik ten wy-
nosił zaledwie 20%. Chiński rząd dotuje produkcję farmaceutyczną 
w swoim kraju, która dodatkowo i tak pozostaje tańsza niż w Europie. 
Dzięki temu azjatyccy wytwórcy leków i substancji czynnych faktycz-
nie zmonopolizowali europejski rynek farmaceutyczny. 

Tak funkcjonujący zglobalizowany monopol wąskiej grupy do-
stawców wytwarzających kluczowe substancje czynne dla więk-
szości producentów leków naszego regionu wiąże się oczywiście 
z  wieloma ryzykami dla europejskiego sektora farmaceutycznego. 
Jeśli kiedykolwiek z  jakiejkolwiek przyczyny taki chiński wytwór-
ca okaże się zawodny – czy to na skutek popełnionego błędu, do-
konania przestępstwa czy też na skutek niedających się do końca 
przewidzieć przyczyn losowych – w  systemie naczyń połączonych 
dochodzi do następowego zagrożenia bezpieczeństwa lekowego na 
poziomie poszczególnych państw i w konsekwencji całej Wspólnoty 
Europejskiej. Zgodnie z  informacjami zawartymi w  Raporcie Parla-
mentu Europejskiego z 2020 r., w latach 2000–2018 liczba brakują-
cych leków wzrosła w Unii Europejskiej dwudziestokrotnie. 

Brakowało leków przeciwnowotworowych, antybiotyków, szcze-
pionek, środków znieczulających, leków na nadciśnienie, serce, cho-
roby i zaburzenia układu nerwowego. Komplementarnym zagroże-
niem w  tak zmonopolizowanej sieci ścisłych zależności pomiędzy 
dostawcą a  producentem leków jest ryzyko kontaminacji substan-
cji aktywnych na skutek mniej rygorystycznej kontroli produkcji na 
poziomie chińskiego podwykonawcy. Na skutek takiego właśnie 
incydentu w  lipcu 2018 roku doszło do poważnego naruszenia 
bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów. Problem dotyczył 
wstrzymania przez głównego inspektora farmaceutycznego obrotu 
kilkudziesięciu produktów zawierających substancję czynną valsar-
tanum, a kilka dni później całkowitego wycofania ich z rynku. Przy-
czyną tak drastycznej reakcji organu nadzorczego było stwierdzone 
zanieczyszczenie leków z walsartanem produkowanych przez kilka-
naście firm substancją rakotwórczą N-nitrozodimetyloaminą (NDMA). 
Jak łatwo odgadnąć, wszyscy producenci lekowi zaopatrywali się 
w substancję czynną u tego samego, azjatyckiego dostawcy. 

Zaledwie rok później pojawiły się pierwsze zapowiedzi problemów 
z dostawami substancji aktywnych i  leków z Chin na skutek nagłe-
go zamknięcia kilkunastu chińskich fabryk z  powodu chęci dbania 
o swoje środowisko naturalne (sic!). Na skutek tej niespodziewanej 
decyzji utrudnione dostawy leków i substancji aktywnych do Europy 
wpłynęły na ich ograniczoną dostępność m.in. dla pacjentów z cho-
robami tarczycy, cukrzycą i chorobami kardiologicznymi. Co najgor-
sze, nagłe wstrzymanie dostaw i  braku dostępności do substancji 
czynnych przekłada się na bezpośrednie konsekwencje zdrowotne 
u leczonych tymi lekami pacjentów – to przede wszystkim pogorsze-
nie skuteczności leczenia, większe ryzyko niepowodzenia terapeu-
tycznego, ale również zwiększone ryzyko błędów terapeutycznych, 
działań niepożądanych oraz obniżenie jakości życia pacjentów. Wraz 
z wywołanymi trudnościami po stronie dostępności leków sporym 
wyzwaniem okazał się wówczas również wzrost ich cen – była to 
nieunikniona konsekwencja zmniejszającej się podaży leków przy 
utrzymującym się wciąż na bardzo wysokim poziomie popycie ze 
strony europejskich odbiorców. Warto przy tej okazji odnotować, że 
wcześniej zgłaszane obawy dotyczące przeniesienia zbyt dużej czę-
ści ich produkcji do Azji uzasadniano głównie argumentami lokowa-
nymi po stronie ryzyka kradzieży własności intelektualnej. Obecnie 
zaczęły przybierać jeszcze bardziej dramatyczny obraz, odsłaniając 
poważne braki w dziedzinie bezpieczeństwa lekowego państw euro-
pejskich właśnie z powodu globalizacji i wynikającej z niej monopo-
lizacji produkcji leków w Chinach oraz krajach azjatyckich.

Dwa powyższe mechanizmy leżące u  podstaw współczesnego 
modelu zarządzania procesami wytwarzania substancji czynnych 
i  leków nie są jedynymi ostrzeżeniami dla Polski przed uzależnie-
niem się od niedywersyfikowanych dostaw leków z  krajów poza-
europejskich. Tylko około 30% leków sprzedawanych w  aptekach 
w Polsce pochodzi z produkcji polskiej, zaś udział polskich substancji 

czynnych w tych lekach jest marginalny. Patowa sytuacja w tym ob-
szarze została dodatkowo skomplikowana i pogłębiona wybuchem 
pandemii, a także poważnym kryzysem energetycznym w Chinach. 
Sprzężenie niekorzystnych czynników bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa lekowego zelektryzowało krajową opinię publicz-
ną – jak wynika z badań sondażowych prawie 70% Polaków uważa, 
że Polska byłaby bezpieczniejsza, gdyby więcej leków produkowano 
w  kraju. Zdaniem respondentów nie można bowiem żyć w  ciągłej 
obawie przez brakiem leków ratujących zdrowie i życie. Taką opinię 
wzmacnia powszechne przekonanie Polaków o wysokiej jakości le-
ków produkowanych w Polsce – 63% z nas uważa, że jest ona wy-
soka, a w każdej kolejnej edycji badań opinii publicznej ten odsetek 
systematycznie się zwiększa. Eksperci są zgodni: to właśnie dzięki 
krajowej produkcji leków w  2020 roku naszemu krajowi udało się 
przejść suchą nogą przez najtrudniejsze momenty pandemii. Nie 
doświadczyliśmy tak ogromnych niedoborów leków na rynku krajo-
wym, jak Słowacja, Czechy czy Portugalia. Kraje te zostały zmuszone 
do awaryjnego sprowadzania farmaceutyków – nie bez trudności – 
z zagranicy. Takie doświadczenia z sytuacji kryzysowej z pewnością 
jeszcze bardziej przemawiają za koniecznością posiadania i wspiera-
nia polskiego przemysłu farmaceutycznego. Tym bardziej, że aż 75% 
ankietowanych Polaków chciałoby rządowego wsparcia dla krajo-
wego przemysłu farmaceutycznego zwiększającego niezależność le-
kową państwa i odporność systemu na kryzys poprzez zapewnianie 
stałej dostępności leków. 

Co ciekawe, podobna idea od lat przeplata się w  strategicznych 
dokumentach programowych dotyczących polskiej polityki lekowej. 
„Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” z  2017 roku wska-
zywała jako projekt strategiczny politykę lekową i wyrobów medycz-
nych, a  w  niej działanie priorytetowe, jakim była „konieczność za-
bezpieczenia pacjentów w  skuteczne i  bezpieczne leki oraz wyroby 
medyczne adekwatne dla potrzeb zdrowotnych oraz wzmocnienie 
roli i  sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego oraz 
przemysłu wyrobów medycznych w  Polsce”. Z  kolei w  dokumencie 
„Polityka lekowa państwa 2018–2022” możemy przeczytać, że poli-
tyka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej ma „za zadanie zapewnienie 
pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i  bezpiecznych le-
ków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji 
leków, który wspiera aktywności inwestycyjne na terenie Polski oraz 
rozwój polskiej gospodarki”. Zaś rząd RP „wspiera działania zmierzają-
ce do zwiększenia konkurencyjności i  innowacyjności przemysłu far-
maceutycznego poprzez stymulację badań i rozwoju leków, poprawę 
warunków realizacji badań klinicznych, rozwijanie produkcji w Polsce, 
podejmowanie działań proeksportowych i  popieranie współpracy 
międzynarodowej”. Jak zatem widać jednym z priorytetów aktualnej 
polityki lekowej naszego kraju jest zwiększenie bezpieczeństwa i sta-
bilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wy-
twarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych. 

Pandemia COVID-19 uwypukliła kwestię bezpieczeństwa leko-
wego także na agendzie całej Unii Europejskiej. 25 listopada 2020 r. 
Komisja Europejska przyjęła „Strategię farmaceutyczną dla Europy”, 
która ma cztery główne cele: zapewnienie pacjentom dostępu do 
przystępnych cenowo leków oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb 
medycznych (np. w dziedzinie oporności na środki przeciwdrobno-
ustrojowe, nowotworów, chorób rzadkich), wspieranie konkuren-
cyjności, innowacyjności i  zrównoważonego charakteru unijnego 
przemysłu farmaceutycznego oraz sprzyjanie opracowywaniu bez-
piecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków wysokiej ja-
kości, wzmocnienie mechanizmów służących zapewnieniu gotowo-
ści na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na tego rodzaju 
sytuacje oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw oraz zapew-
nienie silnej pozycji Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej 
poprzez promowanie wysokich standardów jakości, skuteczności 
i  bezpieczeństwa. Wszystko wskazuje, że największym wyzwaniem 
na najbliższe lata dla unijnej polityki zdrowotnej będzie zagwaran-
towanie dostępności i  przystępności cenowej dla bezpiecznych, 
skutecznych leków oraz szczepionek dla wszystkich pacjentów na 
terenie Wspólnoty Europejskiej. Nikt bowiem nie powinien mieć mo-
nopolu na nasze zdrowie. ■

Piśmiennictwo u autora
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Profesor dr hab. Andrzej Kübler z wrocławskiej poradni leczenia 
bólu AnalgoMed opowiada o bólach migrenowych, ich przyczy-
nach i sposobach leczenia. Rozmawia Robert Migdał.

Robert Migdał: „Boli mnie głowa. To pewnie migrena” – twierdzi wiele osób. Czym jest ta 
migrena?
Prof. dr hab. Andrzej Kübler: Migrena jest jedną ze specyficznych postaci bólów głowy. Charakte-
rystyczna dla niej jest ogromna intensywność dolegliwości. Pacjenci zapamiętują ból migrenowy 
jako niezwykle przykre przeżycie wyłączające ich z aktywności życiowej: potrzebują spokoju, mu-
szą się położyć, a i tak wszystko ich drażni, przeszkadzają dźwięki i głosy dookoła.

R.M.: Migrena dotyka częściej kobiet czy mężczyzn? Ludzi starszych? Młodszych?
A.K.: Na migrenę cierpi około 12% światowej populacji. Migrena pojawia się najczęściej w prze-
dziale wiekowym 24-39 lat i w tym „produkcyjnym” wieku jest trzy razy częstsza u kobiet. Nato-
miast u seniorów migrena występuje częściej u mężczyzn. Na migrenę chorują też dzieci, ale na 
szczęście rzadziej.

R.M.: Jak Pan Profesor mówi, migrena to nie tylko ból głowy. To też wspomniana nadwrażli-
wość na dźwięki, na światło.
A.K.: Ból głowy jest jednak cechą bardzo charakterystyczną i jest to ból przeważnie jednostronny, 
choć zdarzają się bóle głowy obustronne. I to ból dominuje w każdej postaci migreny. Ale do tego 
dochodzą bardzo różne objawy towarzyszące. Jedne z  nich, bardzo spektakularne, są określane 
mianem aury.

R.M.: Aura? Co to znaczy?
A.K.: Przed atakiem bólu pacjent doświadcza różnych dziwnych zjawisk m.in. wzrokowych czy 
słuchowych – ma wizje, widzi np. błyskawice, słyszy jakieś dźwięki i potem nagle następuje atak 
bólowy. Wobec tego już wie, że jak mu się taka błyskawica pokaże, to za chwilę poczuje ból głowy. 

MIGRENA 
to nie tylko ból głowy

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KÜBLER 
Jest lekarzem, specjalistą z  dziedziny anestezjologii i  in-
tensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej. Szkolił się 
wszechstronnie w  zakresie leczenia bólu. Akupunktury 
uczył się w Pekinie, Szanghaju i w Wiedniu, a inwazyjnego 
leczenia bólu m.in. w  Nowym Jorku, Londynie i  Mona-
chium. Przez 27 lat kierował Katedrą i Kliniką Anestezjo-
logii i  Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu. W 1991 r. stworzył pierwszą w regionie wie-
lodyscyplinarną Poradnię Leczenia Bólu, a w 1992 r. jeden 
z  pierwszych w  kraju zespołów zintegrowanego leczenia 
bólu pooperacyjnego (Pooperacyjny Serwis Bólowy).  
25 lat później zorganizował te jednostki po raz drugi w no-
wym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 
Opublikował ponad 600 artykułów naukowych, z których 
wiele dotyczy zagadnień diagnostyki i leczenia bólu. Jest 
promotorem 40 prac doktorskich, niemal połowa z  nich 
poświęcona jest zagadnieniom bólu pooperacyjnego 
i  przewlekłego. Za zasługi w  dziedzinie leczenia bólu 
otrzymał w  2004 r. tytuł członka honorowego Polskiego 
Towarzystwa Badania Bólu. Aktywnie wspiera projekt 
utworzenia specjalizacji lekarskiej i pielęgniarskiej w dzie-
dzinie medycyny bólu i  stworzenia sieci referencyjnych 
ośrodków szkoleniowych w tym zakresie. Uważa, że wpro-
wadzenie w 2017 r. zapisu o prawie każdego pacjenta do 
leczenia bólu do Ustawy o prawach pacjenta stanowi jed-
no z największych osiągnięć prawodawstwa medycznego 
w Polsce XXI wieku.
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To jest migrena z aurą. Ale część migren, i to więcej niż połowa, to są 
napady bólu, które nie mają takiej aury.

R.M.: Od tej aury należy odróżnić objawy towarzyszące pod-
czas ataku.
A.K.: W  czasie migrenowego bólu głowy pojawiają się objawy towa-
rzyszące charakterystyczne dla samego ataku: nudności, wymioty, nad-
wrażliwość na dźwięk, na światło – to są najbardziej typowe objawy.

R.M.: Ile może trwać atak migreny?
A.K.: Przyjmuje się, że trwa od 4 do 72 godzin.

R.M.: Bardzo długo.
A.K.: Tak. Najczęściej trwa około doby, jeśli nie podejmujemy działań, 
żeby go przerwać.

R.M.: No właśnie, to jak można pomóc osobie, którą atakuje mi-
grena? Jakie są sposoby leczenia?
A.K.: Przede wszystkim stosuje się proste metody leczenia niestery-
dowymi lekami przeciwzapalnymi. Wtedy podawana jest aspiryna 
i  wszystkie podobne, np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen. Te leki 
bywają skuteczne w ataku migreny u części pacjentów. Ważne, żeby 
zażyć je od razu w maksymalnie dozwolonej dawce. I te leki „kombinu-
je się” często z innymi preparatami, np. z popularnym paracetamolem, 
można też brać pyralginę. Są też specjalne połączenia leków, które 
zawierają lek przeciwzapalny, paracetamol i kofeinę – to są specjalne 
zestawy przeciw bólom migrenowym.

R.M.: Są skuteczne?
A.K.: Nie za bardzo, niestety, wobec czego są jeszcze wzmacniane in-
nymi lekami – przeciwwymiotnymi, uspokajającymi. Takie „mieszanki” 
leków były stosowane przez dłuższy czas, aż dopiero pod koniec XX 
wieku doszły leki do doraźnego leczenia napadów migrenowych, któ-
re nazywają się tryptany.

R.M.: Co to za leki?
A.K.: Wpływają one na pewien metabolit, który jest uwalniany w or-
ganizmie – serotoninę – i obkurczają naczynia krwionośne. Okazało 
się bowiem, że jednym z  głównych powodów ataków migreny jest 
gwałtowne rozszerzenie naczyń krwionośnych w  czaszce. Wobec 
tego tryptany zaczęły działać nie tylko przeciwbólowo (tak stosowano 
je dotychczas), ale też na samą przyczynę bólu. One po prostu zwę-
żają naczynia krwionośne, jak się okazało, na tyle mocno, że potrafią 
przerwać od razu atak migreny. Wobec tego leki te zaczęły przodować 
w leczeniu migreny. Co ciekawe, tryptany nie działają na zwykłe, na-
pięciowe bóle całej głowy.

R.M.: Czyli działają tylko na bóle migrenowe.
A.K.: Dokładnie. Tryptany bardzo się spopularyzowały i obecnie pa-
cjenci z migreną mają gotowe rozwiązanie: „masz atak, weź tryptan”, 
bo lek ten zażywa się, kiedy atak się rozpoczyna. Nie, kiedy jest aura, 
bo wtedy jest za wcześnie, tylko jak zaczyna boleć głowa – wtedy trze-
ba go jak najszybciej przyjąć.

R.M.: W jakiej postaci przyjmowane są tryptany?
A.K.: Były w formie zastrzyków podskórnych, jako tabletki, a teraz są 
także w formie leku rozpuszczanego pod językiem, a nawet w sprayu 
do nosa – działają więc one bardzo szybko, dlatego pacjenci z mi-
greną powinni być zaopatrzeni w tryptany, bo nie wiadomo, kiedy 
nastąpi atak. Problem z tryptanami jest taki, że obkurczają też inne 
naczynia krwionośne, nie tylko te wewnątrz czaszki, ale też na przy-
kład naczynia krwionośne w sercu i w całym organizmie, powodu-
jąc nadciśnienie i  niebezpieczeństwo pogorszenia przepływu krwi 
przez serce – czyli potencjalnie możliwość zawału serca. Wobec tego 
ludzie z  chorobą wieńcową, po zawale, udarze, z  nadciśnieniem, 
mają przeciwwskazania do stosowania tryptanów. Tym bardziej, że 
przy stosowaniu tryptanów pojawiać się może objaw ucisku w klat-
ce piersiowej i  jeśli ktoś przeszedł incydent choroby wieńcowej, to 
boi się takiego leku. Bo co? Zamienić migrenę na zawał? To nie jest 
dobre rozwiązanie…

R.M.: Migreny są nie tylko przewlekłe. Jest też migrena incyden-
talna.
A.K.: Zwana też epizodyczną. Pojawia się mniej niż 15 razy na miesiąc, 
ale może przejść w formę migreny przewlekłej – o przewlekłej migre-
nie mówimy wtedy, kiedy pacjent przez trzy miesiące ma więcej niż 15 
ataków na miesiąc.

R.M.: To bardzo dużo.
A.K.: Takie ataki robią z człowieka kalekę. Migrena to nie jest tylko 
incydentalna choroba, ale to jest też ogromne wyzwanie społecz-
ne i publiczne.

R.M.: Migrena paraliżuje normalne życie takiego chorego?
A.K.: Tak. Obliczono, że koszty migreny – bezpośrednie, czyli same 
wydatki na leki, to tylko 7%. Natomiast 93% to koszty związane 
z utratą pracy, ze zwolnieniami, a  także z  tym, że ludzie z migreną 
wprawdzie przebywają w pracy, ale nie mają możliwości aktywnego 
uczestnictwa w  niej. Często ludzie idą z  migreną do pracy, bo nie 
chcą zostawać w domu i boją się usłyszeć od szefa: „No i co to takie-
go? Głowa cię boli?”.

R.M.: Te koszty są wysokie?
A.K.: Bardzo. 0,3-0,4% produktu narodowego brutto. Niektóre źródła 
podają, że migrena kosztuje państwo od 6 do 8 miliardów złotych 
rocznie.

R.M.: Czy są jeszcze jakieś inne metody walki z  migreną oprócz 
tych, które wymienił Pan Profesor dotychczas?
A.K.: W międzyczasie powstały inne możliwości leczenia – jak zaj-
mowano się tryptanami, to zaczęto myśleć, żeby wynaleźć leki, 
które będą działały tylko na te receptory w  mózgu, a  nie np. na 
receptory w sercu.

R.M.: Żeby ten lek był bardziej precyzyjny w działaniu, a przez to 
bardziej bezpieczny.
A.K.: I pojawiły się nowe leki – ditany. W Stanach Zjednoczonych za-
akceptowano do stosowania pierwszy lek, który nazywa się lasmidi-
tan, a w międzyczasie wykryto też inne leki, które nazwano gepanty. 
Są one już włączone do leczenia i bardziej selektywne w stosunku do 
tych wcześniej stosowanych leków.

R.M.: Można je kupić w Polsce?
A.K.: Nie są jeszcze zarejestrowane w naszym kraju i czekamy dopiero 
na ich rejestrację. Kiedy się tak stanie, zastąpiłyby tryptany. Bo taki lek 
byłby dostępny dla ludzi starszych i obciążonych innymi schorzenia-
mi. Myślę, że jest to kwestia czasu, kiedy te leki zostaną u nas zare-
jestrowane. Oprócz tego wykryto jeszcze jedną grupę nowych leków 
profilaktycznych, które co prawda nie przerywają ataków, ale zmniej-
szają ich częstotliwość.

R.M.: Czyli stosuje się je, zanim atak nastąpi?
A.K.: I to jest ten drugi aspekt leczenia migreny. Jeden, o którym wspo-
mniałem wcześniej, czyli przerwanie ataku, żeby pacjenta nie bolało. 
Drugi to zażywanie leków, które powinny zapobiegać występowaniu 
ataków migreny, żeby nie była ona chorobą przewlekłą.

R.M.: I co się stosuje?
A.K.: Podaje się na przykład leki na nadciśnienie, tzw. betablokery, jak 
propranol czy atenolol. I bywają one skuteczne.

R.M.: A inne leki zapobiegające migrenom?
A.K.: Na przykład leki przeciwdepresyjne. Ale wymyślono też takie 
leki, które są tzw. monoklonalnym przeciwciałem – jest to sztucznie 
stworzone białko, które blokuje receptor CGRP powodujący rozsze-
rzenie naczyń krwionośnych w  obrębie czaszki. Wypróbowano je 
klinicznie i okazały się bardzo skuteczne w zapobieganiu napadom 
migreny. Weszły one do użycia przed paroma laty i  dwa z  nich są 
zarejestrowane w  Polsce. Wydaje się, że ich skuteczność jest duża, 
ponieważ działają przyczynowo na ten konkretny receptor, który 
rozszerza naczynia. To one będą stosowane w przyszłości jako ruty-
nowe leki w zapobieganiu migreny. 

R.M.: To dlaczego właśnie ich nie stosuje się w leczeniu wszystkich 
chorych na migrenę?
A.K.: Problemem jest cena tych leków. Są bardzo drogie. Nawet te 
leki, które weszły do Polski: erenumab (Aimovig) i  fremanezumab 
(Ajovy). Miesięczna kuracja – jeden zastrzyk na trzy tygodnie – kosz-
tuje od 2 do 8 tysięcy złotych.

R.M.: I nie są refundowane?
A.K.: Niestety nie. Były starania o  refundację – bez skutku. Agencja 
Ochrony Technologii Medycznych, która ocenia, czy jakiś lek refundo-
wać czy też nie, uznała, żeby jednak nie refundować. Od tej decyzji 
odwołano się i czekamy. To są bardzo skuteczne, nowoczesne leki, na 
które przeciętny obywatel niestety teraz nie może sobie pozwolić.
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KOMUNIKAT KOŁA LEKARZY SENIORÓW DIL
Zarząd Koła Lekarzy Seniorów DIL we Wrocławiu zaprasza Koleżanki i  Kolegów, zamieszkałych we Wrocławiu i  okolicy, do 
kontaktów 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 kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 stycznia 2022 r. (piątek) 
o godz. 11.00 w sali konferencyjnej DIL przy al. Matejki 6 we Wrocławiu. 

Krzysztof Wronecki, przewodniczący Koła Lekarzy Seniorów DIL

R.M.: To jest najważniejsze leczenie farmakologiczne. Jak można 
jeszcze pomóc osobom chorującym na migrenę?
A.K.: Jednym z  takich sposobów jest stymulacja prądem elektrycz-
nym różnych obszarów mózgowia w trakcie bólu migrenowego. Ale 
też zapobiegawczo, kiedy zanosi się na ból, można przykleić specjalne 
elektrody nad oczodołami, na czoło i  dzięki specjalnemu aparatowi 
stymulować to miejsce. Są też aparaty, które stymulują inne nerwy – 
mają one działanie nie tak pewne, jak te nowe leki, ale z drugiej strony 
pacjenci je lubią, bo stosując leki obawiają się jakichś powikłań, obja-
wów niepożądanych, a w tym przypadku takich nie ma. Te urządzenia 
są dopuszczone w Polsce do użytku, można nawet je wypożyczyć na 
jakiś czas i sprawdzić, czy pomagają. No i akupunktura, to też metoda 
sprawdzona w leczeniu bólów głowy.

R.M.: Czytałem doniesienia, że skuteczna w  leczeniu migreny 
może być też tzw. marihuana medyczna. 
A.K.: To nie są pewne doniesienia, bo wyniki badań są jeszcze niedo-
kładne: działanie konopi na bóle migrenowe nie zostały sprawdzone 
przez wnikliwe badania naukowe. Na razie nie polecamy kuracji mari-
huaną leczniczą na bóle migrenowe.

R.M.: Ludzie, którzy chorują na migrenę, powinni prowadzić jakiś 
wyjątkowy styl życia, np. czegoś unikać w jedzeniu lub w otoczeniu?
A.K.: Powinni unikać zdarzeń stresujących. Ale to jest bardzo indywi-
dualna sprawa: jednemu choremu bardziej przeszkadza hałas, drugie-
mu światło, trzeci po zjedzeniu czekolady dostaje ataków, inny zaś po 
alkoholu... Nie ma tych samych zaleceń dla wszystkich. Tylko jedno 
jest pewne: każde zwiększenie stresowego obciążenia przyczynia się 
do nasilenia dolegliwości bólowych – przez stres nasila się częstość 
występowania ataków migreny oraz ich intensywność. Tak jest przy-
kładowo w czasie epidemii COVID-19. Pandemia, powodując bardzo 
mocne obciążenie psychiczne, doprowadza do tego, że jesteśmy bar-
dziej wrażliwi na takie przewlekłe schorzenia.

R.M.: Czy ochrona zdrowia jest dobrze przygotowana, przeszko-
lona do walki z bólem migrenowym u Polaków?
A.K.: Z tym jest problem. Brakuje systemu leczenia tych dolegliwości. 
Pacjentów z migreną jest wielu, ale niestety nie leczą się w sposób syste-
matyczny – częściowo leczą się sami. Na dodatek lekarze rodzinni nie są 

wyszkoleni w leczeniu i rozpoznawaniu migreny, bo za mało o tym uczą 
się na studiach, nie mają szkoleń w leczeniu bólu i często lekceważą lub 
nie rozpoznają, że pacjent ma ataki migrenowe. Uważają, że migrena 
nie jest tak ważna, jak inna choroba. Bo to tylko... głowa boli.

R.M.: Kto dobrze leczy migreny w naszym kraju?
A.K.: Neurolodzy, którzy się na tym znają oraz ośrodki wyspecjalizo-
wane w  leczeniu bólu, jak wrocławski Analgomed w  Sky Tower, czy 
poradnia bólu w klinice przy ul. Borowskiej, ale to jest kropla w mo-
rzu potrzeb. I to dotyczy leczenia wszystkich bólów przewlekłych, nie 
tylko migreny. Dostępność do terapii przeciwbólowych jest w Polsce 
ogromnie ograniczona.

R.M.: A nauka o bólu na studiach?
A.K.: Mam tylko jeden wykład dla studentów medycyny o bólu prze-
wlekłym, poza tym tylko koledzy z neurologii mówią studentom coś 
o  migrenie i  niestety przyszły lekarz nie nauczy się na studiach, jak 
walczyć z  bólami migrenowymi. Lekarze opieki podstawowej, czyli 
rodzinni, powinni mieć więcej szkoleń na ten temat, bo jest to dolegli-
wość, która, oprócz bólów krzyża, powoduje największy odsetek osób 
niezdolnych do pracy.

R.M.: Najwyższa Izba Kontroli sporządziła raport o  dostępności 
terapii przeciwbólowych w Polsce.
A.K.: I NIK udowodniła, że leczenie bólu przewlekłego, w skład które-
go wchodzi też migrena, jest w naszym kraju na ogół niedostępne. Po-
radni bólu, które są zarejestrowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 
jest w Polsce tylko około 200, natomiast takich, które mają akredytacje 
– czyli spełniają wszystkie warunki, które stawia Polskie Towarzystwo 
Badania Bólu – jest 25.

R.M.: To jest kropla w morzu potrzeb.
A.K.: A na dodatek środki kierowane na leczenie bólu, w tym leczenie 
migreny, są znikome. Dlatego ludzie cierpią – bo nie mogą dostać się 
do specjalisty, który im pomoże.

R.M.: O tym problemie warto mówić, nagłaśniać go…
A.K.: Dlatego też planujemy zorganizować w  kwietniu tego roku 
we Wrocławiu dużą konferencję „Integracyjna medycyna bólu”, na któ-
rej m.in. będziemy rozmawiać o migrenie. ■
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ZDROWIE KOBIET

Tekst Agata Grzelińska 

Całym sercem  

Kobiety zaczynają chorować na serce 
znacznie później niż mężczyźni. Niestety, 
panie po przejściu menopauzy najczę-
ściej umierają właśnie na choroby ukła-
du krążenia. Z tego powodu kardiolodzy 
ze Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu 
wspólnie z lekarzami rodzinnymi z nasze-
go regionu prowadzą kampanię społecz-
ną mającą chronić kobiety przez takim 
ryzykiem. To pierwsze przedsięwzięcie 
tego typu w skali całego kraju. Finansu-
je je Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.

za ratowaniem kobiecych serc

Na serce chorują głównie mężczyźni – to szkodliwy stereo-
typ, walka z nim jest jednym z głównych założeń kampa-
nii „Serce Kobiety”, przygotowanej wspólnie przez lekarzy 

Oddziału Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. T. Marciniaka we Wrocławiu, medyków z Dolnośląskiego Związ-
ku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego.

– Mam dla pań dwie wiadomości. Dobra jest taka, że kobiety za-
czynają chorować na serce 10 lat później niż mężczyźni, co wyni-
ka z ochronnego wpływu na organizm estrogenów, czyli żeńskich 
hormonów płciowych. Zła informacja jest taka, że po upływie tego 
okresu ochronnego kobiety umierają głównie na serce – wyjaśnia 
dr hab. n. med. Joanna Jaroch, ordynator Oddziału Kardiologii 
Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we 
Wrocławiu, prof. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu. – Choroby serca i naczyń krwionośnych, zawał ser-
ca i udar mózgu są zabójcami numer jeden pań po menopauzie. 
Celem naszej kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej 
kobiet po okresie okołomenopauzalnym dotyczącej tego, że są 
zagrożone chorobami serce. A najważniejszą informacją jest to, że 
przed tym można się uchronić – podkreśla. 

Źródło grafiki: www.pixabay.photos/stethoscope-4820535/Myriams-Fotos
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–  Większość pacjentek kierujemy do lekarzy rodzinnych, nie-
które do poradni kardiologicznej, niekiedy kończy się na po-
radzie telefonicznej.

Odzew ze strony kobiet zauważyli też lekarze rodzinni. – W paź-
dzierniku ub. r., gdy projekt się rozpoczynał, pacjentki były nim 
zainteresowane, obecnie choroby infekcyjne zdominowały naszą 
pracę – przyznaje Anna Krzyszowska-Kamińska. I dodaje: – Chcia-
łabym zwrócić 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 (nieodpowie-
dzialne jest przyjmowanie 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 ub. r. tygodnik „The Lancet”, jedno z najbardziej 
znanych pism medycznych na świecie, opublikował globalny ra-
port na temat chorób krążenia u  kobiet. Autorzy raportu wzy-
wają świat medyczny do działań, których celem jest zwiększenie 
świadomości i edukacja pacjentek, ale przede wszystkim pracow-
ników ochrony zdrowia. Chodzi o  wczesne wykrywanie chorób 
serca u pań, nadanie priorytetu badaniom nad chorobami układu 
krążenia u kobiet i profilaktykę. Argumentem za pilnym wdraża-
niem akcji 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 chorobami układu krążenia. Główną 
przyczyną zgonów z  tego powodu okazała się choroba niedo-
krwienna serca (47%), a następnie udar mózgu (36%). ■

W  zakrojonej na szeroką skalę kampanii chodzi głów-
nie o to, by Dolnoślązaczki mające lat 55 i więcej zwróciły 
uwagę na występujące u nich czynniki ryzyka miażdżycy. 
Istnieje potrzeba, by sprawdziły, czy nie cierpią na nadci-
śnienie tętnicze, które u większości pań w tym wieku się 
rozwija. – Przybieramy przy okazji kilka kilogramów, mamy 
podwyższony poziom glukozy, podwyższony poziom cho-
lesterolu, początki zespołu metabolicznego. Jeśli teraz się 
tym zajmiemy, możemy ten proces miażdżycowy w kolej-
nych latach zahamować i uniknąć w przyszłości zawału ser-
ca czy udaru mózgu – zapewnia pani profesor. 

Jak podkreśla, najważniejszym elementem wszystkich 
związanych z  tym działań jest ścisła współpraca z  leka-
rzami rodzinnymi, którzy zwykle najlepiej znają swoje 
pacjentki. Anna Krzyszowska-Kamińska z Dolnośląskiego 
Związku Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców nie ma wąt-
pliwości, że zawsze lepiej jest zapobiegać chorobie niż 
leczyć człowieka. 

– Przy okazji kampanii chcemy mówić pacjentom 
o właściwej diecie, o potrzebie ruchu, o systematycznej 
kontroli poziomu cholesterolu czy glukozy oraz o kontro-
li wagi ciała – precyzuje. Jak dodaje, często jest tak, że 
kobieta, która przez całe życia miała zbyt niskie ciśnienie, 
po 55. roku życia zaczyna cierpieć na nadciśnienie! Dla-
tego tak ważne jest, by wszelkie zmiany w  organizmie 
natychmiast konsultować ze swoim lekarzem. Zwłaszcza 
że w przypadku kobiet wiele objawów choroby serca jest 
innych niż u mężczyzn. 

Kampanię wspierają też pacjentki Oddziału Kardiologii 
Szpitala im. Marciniaka, m.in. pani Beata, która jest me-
nadżerem w dużej firmie. To wiąże się z dużym stresem, 
na który w  jej przypadku nałożyły się kłopoty osobiste, 
w tym przemoc psychiczna, której przez lata doświadcza-
ła. Mówi, że zawsze borykała się z niedociśnieniem, więc 
kiedy sama mierzyła sobie ciśnienie, nie zauważała nicze-
go niepokojącego. 

– Tak naprawdę dopiero gdy trafiłam na SOR z  kryzą 
ciśnieniową, zaczęłam się zastanawiać, co to oznacza. 
Doktor Google podpowiedział, że to poważna sprawa. 
To grozi udarem lub zawałem serca. Dopiero to sprawiło, 
że zaczęłam kontrolować moje nadciśnienie, a nie (jak są-
dziłam) niedociśnienie – opowiadała na konferencji pra-
sowej dotyczącej kampanii. Jak mówi, po 55. roku życia 
zaczęły się w jej organizmie zmiany hormonalne, nadwa-
ga, stres. – Jestem więc żywym dowodem na to wszyst-
ko, o czym panie lekarki 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 Dol-
noślązaczek – przyznał Marcin Krzyżanowski, wicemar-
szałek województwa dolnośląskiego odpowiedzialny za 
ochronę zdrowia. 

W ramach kampanii „Serce kobiety” lekarze z Oddziału 
Kardiologii Szpitala im. Marciniaka do końca roku obsłu-
giwali infolinię: 71 360 47 30. Po wstępnym oszacowaniu 
ryzyka choroby u osoby dzwoniącej, była ona kierowana 
do lekarza rodzinnego. Akcja, która rozpoczęła się pod 
koniec września, spotkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkanek Dolnego Śląska.

– Odbieramy po kilka telefonów i  po kilka zapytań 
internetowych dziennie – mówi prof. Joanna Jaroch. 

W  zakrojonej na szeroką skalę kampanii 
chodzi głównie o  to, by Dolnoślązaczki 
mające lat 55 i  więcej zwróciły uwagę na 
występujące u nich czynniki ryzyka miaż-
dżycy. Istnieje potrzeba, by sprawdziły, czy 
nie cierpią na nadciśnienie tętnicze, które 
u większości pań w tym wieku się rozwija. 
– Przybieramy przy okazji kilka kilogra-
mów, mamy podwyższony poziom glu-
kozy, podwyższony poziom cholesterolu, 
początki zespołu metabolicznego. Jeśli te-
raz się tym zajmiemy, możemy ten proces 
miażdżycowy w kolejnych latach zahamo-
wać i  uniknąć w  przyszłości zawału serca 
czy udaru mózgu – zapewnia dr hab. n. 
med. Joanna Jaroch, ordynator Oddziału 
Kardiologii Dolnośląskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego im. T. Marciniaka we Wro-
cławiu, prof. Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
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PSYCHIATRIA – PROGRAM PILOTAŻOWY

Pomoc psychiatryczna od ręki i to tam, 
gdzie mieszka pacjent
Wizyta u  psychiatry albo terapeuty natychmiast, 
gdy jest taka potrzeba; specjalistyczne zespoły wy-
jazdowe docierające do domu pacjenta – m.in. takie 
rozwiązania zakłada program pilotażowy, z  które-
go od 1 lutego mogą korzystać dorośli mieszkań-
cy Psiego Pola we  Wrocławiu. O  celu tych działań 
mówi Michał Stachów, prezes zarządu Dolnoślą-
skiego Centrum Zdrowia Psychicznego w rozmowie 
z Grzegorzem Drozdem. 

Grzegorz Drozd: Na wizytę u  psychiatry w  ramach kon-
traktu zwykle trzeba poczekać. Program, który startuje 
we Wrocławiu gwarantuje potrzebującym taką pomoc na-
tychmiast. Jak to możliwe? 
Michał Stachów: Taka zmiana jest możliwa, po pierwsze dzięki re-
formie sposobu działania placówek takich jak nasza, a po drugie 
dzięki innemu systemowi rozliczania świadczeń. W tym momen-
cie organizujemy psychiatrię na nowo, inaczej niż to się działo do-
tychczas. Od tej pory będzie obowiązywała odpowiedzialność te-
rytorialna, czyli w przypadku programu, o którym mówimy, mamy 
pod opieką mieszkańców Psiego Pola we Wrocławiu, a więc 103 
tysiące osób dorosłych. 

G.D.: Program wystartował wraz z pierwszymi dniami lutego. 
Jaki jest jego cel? Kto i w jaki sposób będzie mógł skorzystać 
z jego dobrodziejstw?
M.S.: Skorzystać z niego będą mogli wszyscy dorośli mieszkańcy 
obszaru, który program obejmuje, a więc każdy od 18. roku życia. 
Natomiast nadrzędny cel, jest taki: zróbmy wszystko co w naszej 
mocy, aby ci pacjenci nie trafili na całodobowy oddział psychia-
tryczny. Musimy więc tak skoordynować opiekę (głównie tę na 
poziomie leczenia środowiskowego, czyli u źródeł problemów), 
by wszyscy potrzebujący pomocy uzyskali ją w jak najkrótszym 
czasie. Będziemy rozliczani zgodnie z zasadą: im mniej pacjen-
tów trafia do szpitala, tym lepiej dla nich samych i  dla naszej 
placówki. To bowiem świadczy o  skuteczności naszych działań 
terapeutycznych w punkcie wyjścia, czyli bezpośrednio u ludzi, 
którzy naszej pomocy potrzebują. 

G.D.: Wyjaśnijmy w  takim razie i  to, w  jaki sposób osoby 
chcące sięgnąć po Wasze wsparcie będą się mogły zgłosić 
do programu.
M.S.: Będzie temu służyła przede wszystkim całodobowa, dar-
mowa infolinia: 502 203 202. Po wtóre, otwieramy dwa punkty 
zgłoszeniowo-koordynacyjne w  różnych częściach Psiego Pola, 
w  których będzie można uzyskać pomoc od ręki. Są to miejsca, 
w  których od razu będzie się trafiało do specjalisty, psychiatry, 
psychologa lub pielęgniarki psychiatrycznej (w zależności od kon-
kretnej potrzeby), a więc do kogoś, kto już na wstępie będzie mógł 
ustalić plan terapii i zdrowienia. To niezwykle istotne, że pacjent 
uzyska niezbędną, pomoc, w momencie, gdy tylko do nas trafi.   

G.D.: Jak rozumiem, człowiek trafia tam i na miejscu stawiana 
jest wstępna diagnoza: jaki jest jego stan, jakiego typu pomo-
cy potrzebuje, co należy robić w dalszej perspektywie?

M.S.: Dokładnie tak– jeżeli jest to przypadek nagły, taka 
pomoc będzie udzielana natychmiast. Jeśli natomiast spra-
wa może poczekać, to – w zależności od potrzeb – pomoc 
może być starannie dobrana i skoordynowana w taki spo-
sób, by terapia okazała się jak najbardziej skuteczna. Gdyby 
okazało się, że jest niezbędne, by ktoś pojawił się w domu 
pacjenta, będą to robić specjalne zespoły (oczywiście 
w pełni anonimowe), które przyjadą do domu. Rzecz jasna 
ich skład będzie dobierany w taki sposób, by odpowiadał 
potrzebom pacjenta i  konkretnego przypadku. Może to 
więc być lekarz, terapeuta lub pielęgniarka, która przypil-
nuje, np. by w odpowiedni sposób i we właściwym czasie 
podać leki. Bardzo często mamy bowiem do czynienia 
z  przypadkami, że pacjenci trafiają do szpitala wyłącznie 
z  tego powodu, że nie biorą zaordynowanych im leków. 
Dlatego (jak wspomniałem) taki plan zdrowienia ustalamy 
na „dzień dobry”, od razu dopasowując sposób leczenia 
i niesienia pomocy do konkretnego przypadku. 

G.D.: Wszystko, o czym Pan mówi, to niezwykła nowość 
w naszym świecie medycznym. Wspomniał Pan między 
innymi o  specjalnych zespołach wyjazdowych. Ile ich 
planujecie zorganizować?
M.S.: Prognozy są różne – początkowo zamierzamy do-
kładnie sprawdzić, jakie będą potrzeby. Zaczynamy od 
dwóch zespołów, jednak w planach, ostatecznie może ich 
powstać nawet 10.   

G.D.: A na czym ma polegać anonimowość zespołów? 
M.S.: Chodzi o  to, że pojazdy, którymi mają się poruszać 
nasi specjaliści, nie będą w żaden sposób oznakowane. Są 
bowiem takie placówki, które mają samochody z  dużym 
napisem „Szpital psychiatryczny”, co jest kiepsko odbierane 
przez społeczeństwo… Dlatego staramy się zapewnić na-
szym pacjentom jak największą prywatność. 

MICHAŁ STACHÓW

Prezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego
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G.D.: Dlaczego wybraliście akurat Psie Pole?
M.S.: Zdecydowały o  tym los i  biuro pilotażu w Warszawie. 
My od początku staraliśmy się objąć tym programem zarów-
no Psie Pole, jak i Śródmieście oraz Stare Miasto. Jednak we-
dług specjalistów z biura pilotażu był to za duży obszar, dla-
tego zdecydowano, że naszymi działaniami zostanie objęta 
mniejsza część Wrocławia, a konkretnie właśnie Psie Pole.   

G.D.: Czy wszystkie te działania, o  których rozmawiamy, 
mają jakiś związek z panującą pandemią, bo ona – jak się 
mówi – bardzo wzmogła problemy natury psychiatrycznej?   
M.S.: Nie, ten program nie ma nic wspólnego z pandemią. Pro-
gram pilotażowy zaczął działać w Polsce w 2018 roku. Nasza 
placówka starała się przez dwa lata dołączyć do niego. Wszyst-
kie te działania stanowią element reformy psychiatrii, która za-
częła się we Włoszech w latach 70. XX wieku i rozlała się na cały 
świat. Ma ona na celu przede wszystkim zmianę modelu lecze-
nia – z azylowego, a więc izolowania pacjenta od społeczeń-
stwa i leczenia go w warunkach szpitalnych, na model leczenia 
środowiskowego. Plan docelowy jest taki, by w perspektywie 
kilku lat wygaszać oddziały szpitalne – przenosić je z wielkich 
szpitali monospecjalistycznych do wielospecjalistycznych. 
Chodzi o  tworzenie małych oddziałów, do których trafialiby 
pacjenci z najtrudniejszymi dolegliwościami. Celem nadrzęd-
nym jest to, żeby jak największą część pomocy oferować pa-
cjentowi w jego naturalnym środowisku, a placówki takie, jak 
duże szpitale psychiatryczne stopniowo wygaszać. 

G.D.: Tak szeroka pomoc niesiona w  dużym mieście na 
zupełnie nowych zasadach to, jak mi się wydaje, novum 
w skali całej Polski?
M.S.: Rzeczywiście, niewiele szpitali takich, jak Dolnośląskie 
Centrum Zdrowia Psychicznego dołącza do tego programu. 
To dla nas to faktycznie duże wyzwanie, bo zdecydowanie 
łatwiej jest zbudować coś od nowa, niż przekształcić wielką 
placówkę, skoncentrowaną na leczeniu stacjonarnym.

G.D.: Brzmi to wszystko dobrze, poza jednym wyjątkiem 
– pomoc będzie oferowana wyłącznie ludziom żyjącym 
na Psim Polu, a co z mieszkańcami pozostałej części Wro-
cławia? Czy osoby z Krzyków, Fabrycznej, Starego Miasta 
czy Śródmieścia też będą mogły korzystać z programu?
M.S.: Oczywiście będziemy się starali rozszerzać ten program. 
W  perspektywie następnego roku chcielibyśmy objąć nim 
również Śródmieście i Stare Miasto. Program pilotażowy jest 
tak zaprojektowany, że obejmuje teren, na którym mieszka 
od 50 do 150 tysięcy osób. Najczęściej są to całe powiaty albo 
inne obszary stanowiące pewną geograficzną całość. Bardzo 
chcielibyśmy objąć programem cały Wrocław – daj Boże, by 
nam się to udało w niedalekiej przyszłości! To jednak zależy 
od decydentów z Warszawy. Jeśli chodzi o kadry i nasze moż-
liwości techniczne jesteśmy na to w pełni gotowi. 

G.D.: Ale ludzie, którzy nie są zameldowani na Psim 
Polu na razie z takiej szybkiej pomocy nie będą mogli 
skorzystać?
M.S.: Niestety, na razie nie. Mogą oczywiście korzystać 
z  usług świadczonych przez DCZP, ale w  formie takiej, jaką 
oferowaliśmy do tej pory. Ten program jest pilotażem, mamy 
więc wdrożyć pewne formy pomocy i  gotowe rozwiązania. 
Obserwować jak to wszystko działa i ocenić w jakim stopniu 
nasze wysiłki są skuteczne, by w  następnej kolejności móc 
rozszerzać je na pozostały obszar miasta. ■

LKPK   
dobre rozwiązanie 

na trudne czasy 
Rząd zafundował nam fiskalny drenaż kieszeni. Z jeszcze więk-
szą rozwagą planować będziesz nowe inwestycje, prawda? 
Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem Lekarskiej Kasy Pomocy Kole-
żeńskiej, to odpowiedni moment, by do niej dołączyć. Dlacze-
go? Ano dlatego, że pożyczki w LKPK są nieoprocentowane. 

Lekarska Kasa Pomocy Koleżeńskiej od 29 lat udziela leka-
rzom oraz pracownikom DIL pożyczek bez oprocentowania na 
dogodnych warunkach. Najwyższa kwota pożyczki sięga dziś 
24 000 zł. Na taką formę wsparcia mogą sobie pozwolić tylko 
nieliczne izby lekarskie. Możliwości finansowe Kasy zwiększa-
ją się systematycznie. Regularnie zwiększa się liczba człon-
ków korzystających z  tej formy pomocy. Gabinety rodzinne 
mają dodatkowe rozwiązania finansowe, dlatego ich liczba 
także wzrasta. Pożyczkę można wykorzystać na doposażenie 
gabinetu prywatnego lub pokrycie kosztów szkolenia zawo-
dowego. Z   finansowego wsparcia, jakie oferuje Kasa, mogą 
skorzystać zarówno osoby aktywne zawodowo, jak i  te, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W przypadku zdarzeń 
losowych (np. powódź) zarząd Kasy ustala indywidualnie, na 
jakich zasadach i kiedy nastąpi zwrot pożyczki.

Koleżanki i Koledzy, którzy zdecydują się zapisać do LKPK, 
mogą liczyć na dodatkowe ulgi, tj.: wydłużenie okresu spłat 
pożyczki; opóźnienie terminu spłaty pierwszej raty; przyspie-
szenie terminu otrzymania pożyczki, odroczenie wpłat skła-
dek na 3 miesiące. Osoby należące do LKPK mogą ubiegać się 
o  pożyczkę bez żyrantów do wysokości swoich wkładów. Po-
życzkobiorcy, którzy nie uregulują swoich zobowiązań wobec 
LKPK w  terminie, muszą liczyć się z karami regulaminowymi.

Atuty LKPK to: minimum formalności (druki do pobra-
nia na stronie DIL), brak oprocentowania, długi okres spłat 
poszczególnych rat, krótki okres oczekiwania na pożyczkę, 
wysoka suma pożyczki, przyspieszony tryb przyznawania 
pożyczki w zdarzeniach losowych.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kasy i pobrania nie-
zbędnych dokumentów: www.dilnet.wroc.pl/zakładka LKPK 

Krystyna Gniatkowska-Gładysz, 
przewodnicząca Lekarskiej Kasy Pomocy Koleżeńskiej

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 wa-
runki finansowe.
•	lekarzy w trakcie specjalizacji bądź chcących pod-

jąć specjalizację w dziedzinach psychiatria i neu-
rologia. Dla rezydentów psychiatrii bezzwrotny 
dodatek miesięczny w wysokości 4000 zł.

Szczegóły pod nr tel. 77 541 42 43



M MEDIUluty 2022 20

Z PRADNIKA PSYCHOPRAKTYKA

Tekst Dariusz Delikat

Z cyklu: Emocje  
– co lekarz wiedzieć o nich 

powinien, cz. V

Pandemia, tysiące zakażeń i zgonów, wzrost cen, niestabilna sytuacja społeczno-polityczna – te informacje 
nie napawają optymizmem, oddziałują za to negatywnie na nasze samopoczucie. Ale za nami święta, spo-
tkania z najbliższymi, celebrowanie nowego roku. Zapewne doświadczyliście sytuacji obfitujących w ra-
dość, o której warto powiedzieć słów kilka.

Czy śmiech

Radość jest emocją podstawową, przeżywamy ją w kry-
stalicznie czystej postaci, kiedy np. śmiejemy się do 
rozpuku na zabawnym filmie, czy wirujemy w  tańcu 

na parkiecie. Radości możemy doświadczać także w  stanie 
zmieszanym, gdy jest częścią emocji pochodnych. Patrząc 
z zachwytem na wspaniały obraz odczuwamy zachwyt, a więc 
radość, której towarzyszy zaskoczenie. Widząc małżonkę w no-
wej kreacji przed wyjściem na noworoczne przyjęcie możemy 
odczuwać podwójną radość – jest ona wtedy nie tylko częścią 
zachwytu, ale także miłości (radość i  zaufanie to miłość). Do-
świadczamy jej także wtedy, gdy czujemy dumę z  osiągnię-
cia ważnego celu pomimo piętrzących się przeszkód (złość 
i  radość to duma), a także wtedy, gdy z nadzieją spoglądamy 
w przyszłość (przeczucie połączone z radością to optymizm). 

Czysta radość i jej pochodne pokazują, że jesteśmy z czegoś 
zadowoleni, coś aprobujemy, oczekujemy czegoś pozytywne-
go, że chcemy nadal pozostawać w dotychczasowym stanie.

Pod wpływem radości uśmiechamy się lub śmiejemy, nasze 
mięśnie rozluźniają się, zmienia się mimika twarzy (usta ukła-
dają się w literkę „U”, oczy mrużą, a źrenice rozszerzają).

Ciekawostką może być to, że zazwyczaj łatwo jest wyczuć 
nieszczery uśmiech. Dzieje się tak dlatego, że udawana ekspre-
sja radości jest asymetryczna (podświadomie dostrzegamy te 
mimiczne nieprawidłowości), a  brak rozszerzonych źrenic na-
daje oczom naszego rozmówcy chłodny wyraz – mówimy czę-
sto, że ktoś miał „zimne spojrzenie”.

W  wyniku przeżywania emocji pozytywnych w  naszych or-
ganizmach dochodzi do wielu biochemicznych zmian – wzra-

sta ilość dopaminy, oksytocyny, beta-endorfin (określanych 
hormonami szczęścia), spadają stężenia kortyzolu i adrenaliny, 
zwiększa się ilość wydalanych amin katecholowych z moczem.

Pod ich wpływem lepiej zapamiętujemy, kojarzymy, więcej 
dostrzegamy, poszerza się nasze pole uwagi, otwartość po-
znawcza. Gdy skala emocji jest zbyt duża, efekt może być prze-
ciwny – nasze zdolności poznawcze ulegają ograniczeniu.

Radość sprzyja otwartości i  tolerancji. Dzięki temu ułatwia 
nawiązywanie i  budowanie relacji z  innymi. Dobitnie opisują 
ten efekt słowa poety ks. Jana Twardowskiego: „tylko śmiech 
umie przybliżyć ludzi do ludzi”.

Śmiech to zdrowie
To, że emocje pozytywne i często towarzyszący im śmiech sprzy-
jają zdrowiu potwierdzają nie tylko nasze indywidulane doświad-
czenia i obserwacje, ale także setki badań przeprowadzonych na 
całym świecie. Wynika z nich, że optymizm i pozytywne emocje 
wpływają nie tylko na nasze zdrowie psychiczne, obniżając ryzy-
ko depresji i zaburzeń nastroju czy poprawiając jakość snu, ale 
także na funkcjonowanie naszego ciała. Przykładowo pozytyw-
ne emocje wywierają dobroczynny wpływ na układ odporno-
ściowy, powodują wzrost całkowitej liczby leukocytów, zwięk-
szenie całkowitej liczby immunoglobulin – IgA, IgG i  IgM oraz 
wzrost aktywności komórek NK, powodują wzrost efektywność 
leczenia pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową i  POChP.  
Dzięki nim zmniejsza się zachorowalność na choroby układu krą-
żenia, maleje ryzyko zawału serca u pacjentów z cukrzycą, wzra-
sta tempo rekonwalescencji kardiologicznej. Pozytywne wyniki 

Źródło grafiki: www. pixabay.com/smiley-2979107/AbsolutVision
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obserwowano także u  chorych z  reumatoidalnym zapaleniem 
stawów czy atopowym zapaleniem skóry. Śmiech sprzyja spa-
laniu kalorii (wspomaga proces odchudzania), a  w  połączeniu 
z pogodnym usposobieniem spowalnia procesy starzenia.

Z tych powodów nikt nie lekceważy już tego, co na początku 
wzbudzało politowanie i lekceważące spojrzenia – śmiechote-
rapii nazywanej także geloterapią. Być może przypominacie 
sobie wspaniałą rolę Robina Williamsa w filmie „Patch Adams”. 
Aktor mistrzowsko zagrał autentyczną postać lekarza Hunter 
Doherty’ego, który wykorzystywał w  leczeniu ciężko chorych 
dzieci właśnie śmiech. Ale osobą, która pierwsza poważnie 
potraktowała śmiech jako metodę wspomagania leczenia, jest 
prof. Norman Cousins, który w 1976 roku na łamach „The New 
England Journal of Medicine” opisał analgetyczne działanie 
śmiechu w swoim artykule pt. „Anatomia choroby”.

Przyczynkiem do badań była choroba naukowca (zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa) i własne spostrzeżenia, 
że regularny śmiech zmniejsza odczuwanie bólu.

Geloterapia jest obecnie uznaną formą wspomagania lecze-
nia. Jej wagę i znaczenie podkreśla fakt ustanowienia w 1999 
roku Światowego Dnia Uśmiechu, który obchodzony jest w każ-
dy pierwszy piątek października. W  naszym kraju geloterapią 
zajmuje się m.in. Fundacja „Dr Clown”, która na swoich stronach 
pisze o  sobie tak: Fundacja „Dr Clown” została zarejestrowana 
i zorganizowana w 1999 roku. Od początku działalności naszym 
celem było niesienie uśmiechów tam, gdzie są one najbardziej 
potrzebne – do chorych w  szpitalach, zmagających się z  bólem, 
lękiem i samotnością. Nasze działania mają wspierać procesy le-
czenia, a także zapewnić bliskość osobom chorym i znajdującym 
się w sytuacjach kryzysowych poprzez wykorzystanie dobroczyn-
nych właściwości uśmiechu.

Z tym, że śmiech to zdrowie, zgodzi się już chyba każdy. Ale 
jak w  ogóle wywoływać pozytywne emocje? W  jaki sposób 
podtrzymywać dobre samopoczucie? Co sprawia, że czujemy 
się lepiej, jesteśmy radośni, czasami szczęśliwi?

Powodów może być wiele – poczucie bezpieczeństwa, za-
spakajanie potrzeb, różne osiągnięcia, angażowanie się w ulu-
bione czynności. Pozytywne emocje towarzyszą nam także 
wtedy, gdy ktoś się do nas uśmiechnie albo nas rozbawi, okaże 
szacunek i  zainteresowanie, pochwali lub obdaruje. Źródłem 
emocji może być piękno przyrody i sztuka. Jak widać jest wie-
le możliwości doświadczania pozytywnych emocji. Nie zawsze 
jest jednak tak, że sprzyjające ich występowaniu okoliczności 
pojawiają się same lub są w naszym zasięgu. Czasami trzeba na 
nie trochę zapracować: wyjść ze swojego schronienia, zainicjo-
wać kontakt, poszukać dobrego filmu lub spektaklu, pojechać 
na koncert, wypocić się na treningu. Doceniajmy to, co już po-
siadamy, delektujmy swoimi osiągnięciami (mniej ważna jest 
ich skala), cieszmy się bliskimi.

Pozytywne emocje sprzyjają budowaniu dobrych relacji, a te 
z  kolei są źródłem pozytywnych emocji. Dbajmy więc o  nie. 
Traktujmy swoich partnerów tak, jakbyśmy sami chcieli być 
traktowani, obdarzajmy ich zainteresowaniem, czułością i do-
brym słowem.

Warto wspomnieć, że źródłem radości i  dobrego nastroju jest 
docenianie chwili, „bycie tu i teraz”. Nie bez powodu wielką popu-
larnością na świecie cieszą się treningi uważności. Uważność (ang. 
mindfulness) wg prof. Jona Kabata-Zinna to „szczególny rodzaj 
uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej”.

Jak sprawić, aby pacjent w kontakcie 
z nami przeżywał pozytywne emocje?
Nie jest to wcale trudne. Często wymaga jednak od nas specjal-
nego zaangażowania, co przy nieustającej presji czasu może 

być pewnym obciążeniem. Jeśli zależy ci na pozytywnym na-
stroju swoich pacjentów, okazuj im zainteresowanie, wskazuj 
wspólne cele (takim celem jest np. postawienie trafnego roz-
poznania, doprowadzenie do ustąpienia dolegliwości), doce-
niaj i komplementuj, twórz atmosferę aprobaty i zrozumienia, 
potwierdzaj: „tak”, „rozumiem”, „prawda, że…”. Używaj pozytyw-
nych sformułowań i wypowiedzi budzących miłe skojarzenia. 
Nie zapominaj o uśmiechu i dobrych manierach.

Podsumowanie
Przeżywanie radości i  innych związanych z  nią emocji to nie 
tylko sposób na zdrowie, dobre relacje, większą efektywność 
zawodową, poczucie zadowolenia z własnej osoby, ale przede 
wszystkim w konsekwencji szansa na doświadczanie tego, co 
nazywamy szczęściem lub radością życia. Bądźmy więc ich źró-
dłem dla siebie i innych, dzielmy się nimi.

Przecież życie jest tak kruche.  ■

Piśmiennictwo:
Haviland-Jones J., Lewis M., Psychologia emocji, GWP, Sopot 2003.
Keltner D., Oatley K., Jenkins J. M., Zrozumieć emocje, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Liebertz Ch., Terapia śmiechem. Całkiem poważna książka 
o śmiechu, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2011.

Oficjalna strona internetowa Fundacji „Dr Clown” 
https://www.drclown.pl [dostęp online 20.01.2022 r.].

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 6 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

To, że emocje pozytywne i często towarzyszący im 
śmiech sprzyjają zdrowiu potwierdzają nie tylko nasze 
indywidulane doświadczenia i obserwacje, ale także set-
ki badań przeprowadzonych na całym świecie. Wynika 
z nich, że optymizm i pozytywne emocje wpływają nie 
tylko na nasze zdrowie psychiczne, obniżając ryzyko de-
presji i zaburzeń nastroju czy poprawiając jakość snu, 
ale także na funkcjonowanie naszego ciała. Przykłado-
wo pozytywne emocje wywierają dobroczynny wpływ 
na układ odpornościowy, powodują wzrost całkowitej 
liczby leukocytów, zwiększenie całkowitej liczby immu-
noglobulin – IgA, IgG i IgM oraz wzrost aktywności ko-
mórek NK, powodują wzrost efektywność leczenia pa-
cjentów cierpiących na astmę oskrzelową i POChP.
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PASJE LEKARZY

Od małego wychowywałem się w  atmosferze 
dziennikarsko-literackiej. Zaczęło się od mo-

jego dziadka Józefa Bednorza, który był redaktorem 
polskich gazet na Górnym Śląsku, jeszcze przed 
I  wojną światową. Karierę dziennikarską zaczął już 
podczas studiów na Uniwersytecie w Breslau. Długo 
nie postudiował, bo już na pierwszym roku zakochał 
się w  pewnej Maryśce, która przyjechała z  Kępna 
uczyć się krawiectwa. Maria Woźniakówna zosta-
ła jego żoną w  1907 roku w  obecnym Wrocławiu. 
Często powtarzam, że w  teraźniejszym Wrocławiu 
jestem na swoim miejscu, bo wszystko zaczęło się 
od dziadka. Po I  wojnie dziadek zamieszkał w  pol-
skim już Chorzowie. Potem jego syn, czyli mój oj-
ciec, skończył polonistykę w  Poznaniu i  pracował 
w  Katowicach w  redakcji „Powstańca”. Podczas 
II  wojny światowej w  Warszawie był pracownikiem 
Delegatury Rządu na Kraj w  Sekcji Zachodniej. Pu-
blikował książki i  gazety podziemne, w  powstaniu 
warszawskim walczył piórem. Za tę działalność 
spędził kilka lat w  więzieniu w  Polsce Ludowej. 
W  latach następnych ojciec kontynuował działal-
ność pisarską i  naukową, matka była dziennikarką.  

Włodzimierz Bednorz
Dziennikarzem chciałem być od zawsze

Pasję do dziennikarstwa zaszczepili we mnie rodzice.

Do dziennikarstwa i fotografii dziennikarskiej ciągnęło 
mnie już od dziecka. 

Początkowo mieszkaliśmy w Katowicach, a następnie Opolu, 
gdzie rozpocząłem edukację licealną. Mając takie zaplecze 
intelektualne zacząłem w Liceum nr III wydawać pierwszą ga-
zetę, która nazywała się „Klex”. To były takie czasy, że nawet 
w  gazetce szkolnej trzeba było uzyskać pieczątkę cenzury. 
Wydałem kilka numerów „Klexa”. W  liceum pisałem również 
wiersze. Dostałem nawet wyróżnienie na Łódzkiej Wiośnie 
Poetów w  1964 roku. Stwierdziłem jednak, że wiersze chy-
ba nie są dla mnie. Uznałem, że są ode mnie lepsi i zarzuci-
łem pisanie. Przez pierwsze dwa lata studiów medycznych 
pisałem prozę. Mój tekst pod tytułem „Epikryzy” ukazał się 
w „Kierunkach” w 1970 roku pod ps. Robert Szpak. Do pisa-
nia wróciłem w latach 90. Stworzyłem wówczas biuletyn izby 
lekarskiej. Stwierdziłem, że będę pisać felietony, pozornie 
bez związku z  bieżącymi sprawami, dające mi jednak dużą 
swobodę literacką. Przybrałem ps. dr Józef emeryt. Józef to 
moje drugie imię, po obu dziadkach. Wtedy oczywiście było 
mi daleko do emerytury. Żeby felieton miał formę dialogu, 
wymyśliłem wnuczka. Moje dzieci były wówczas małe, więc 
stworzyłem wnuczka pierwszy, uprzedzając córkę i  syna. 
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Tuż przed oświadczynami

Z felietonów powstała książka „Kolorowe ta-
bletki”. Wiele osób do tej pory nie wie, że to 
ja piszę pod pseudonimem dr Józef emeryt, 
mimo że nigdy z  tym się nie kryłem. W  fe-
lietonach staram się poruszać wiele kwestii 
etycznych, ogólnych. Pisanie o sprawach bie-
żących z dnia na dzień pozbawia nas ważnej 
perspektywy czasowej. Odpowiada mi taka 
refleksja o tym, co się dzieje obecnie w odnie-
sieniu do przeszłości i przyszłości.
W pracy lekarskiej spotykamy się z wieloma 
ciekawymi ludźmi. Opowieści chorych są 
ważne nie tylko z medycznego i historyczne-
go punktu widzenia, stanowią także źródło 
inspiracji. Lubię wiedzieć, gdzie pacjent pra-
cuje, w  jakim zawodzie, jak spędził ostatnie 
kilkadziesiąt lat. Niestety obecnie nie ma już 
czasu na wysłuchanie pacjenta, porozmawia-
nie z nim. Chciałbym, by młodzi lekarze pod-
chodzili do medycyny w sposób całościowy, 
taki, który obejmuje całego człowieka.
Dziennikarzem chciałem być od zawsze. Gdy-
by nie ustrój komunistyczny, zapewne po ma-

turze wybrałbym ścieżkę polonisty. W Opolu byłem jednak znany jako syn literata, który miał łatkę opozycyjną 
i niepokorną. Nigdzie więc nie znalazłbym porządnej pracy. Zdawałem sobie sprawę, że nie powinienem iść ani 
w stronę matki ani ojca. Nazwisko w ówczesnej sytuacji politycznej przekreślało mnie w sensie dziennikarskim. 
Humanistyczne zainteresowania skłoniły mnie do wybrania medycyny. Nadal jednak słowo jest dla mnie środ-
kiem, dzięki któremu mogę przekazywać swoje emocje, swoje przekonania, wartości. Czasem w sposób prze-
wrotny, czasem dowcipny, nienachalny. Słowami można się bawić, można je przekształcać, wymyślać nowe. 
Słowami chcę przekazywać wartości humanistyczne, chrześcijańskie.
Chciałbym kiedyś spisać moje wspomnienia. Pracując wiele lat „otarłem się” o pewne sprawy, jednak może 
są one jeszcze zbyt aktual-
ne, by o  nich pisać. Wiele 
osób o  niektórych wyda-
rzeniach nie ma pełnej 
wiedzy, karmieni są propa-
gandą. Obecnie w mediach, 
w moim przekonaniu, panu-
je chaos informacyjny, czę-
sto dezinformacja. Dlatego 
to właśnie historia jest dla 
mnie ważna, jest tym, co 
bardzo lubię. Moi ulubieni 
autorzy to Andrzej Nowak 
oraz Jacek Bartosiak. ■

Wizyta w drukarni w latach 90. 
Po lewej dr Włodzimierz Bednorz
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Podziękowanie

Na ręce Pana Doktora Mirosława Wydry składam serdeczne 
podziękowania całemu zespołowi Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego EMC Szpitale Regionalne Centrum Zdrowia 
w  Lubinie za profesjonalizm, rzetelne i  fachowe oraz pełne 
empatii zaangażowanie w moje problemy zdrowotne.

Mam świadomość, jak poważne stoją przed Panem dokto-
rem wyzwania i odpowiedzialność związana z pełnioną funk-
cją. Dlatego, doceniając bardzo dobrą współpracę, wyrażam 
głębokie wyrazy wdzięczności.

Szczególne słowa uznania kieruję do Pani Doktor Olgi 
Piotrowskiej. Pełne zrozumienie potrzeb pacjenta oraz życz-
liwość Pani Doktor pozwoliły mi spokojnie myśleć o  stanie 
mojego zdrowia.

Dziękuję ponadto całemu zespołowi Pań położnych kiero-
wanemu przez Panią oddziałową mgr Krystynę Szwaję za 
troskliwą opiekę w trakcie hospitalizacji. Jednocześnie korzy-
stając z  okazji Panu Doktorowi oraz całemu personelowi 
medycznemu składam życzenia wszelkiej satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, wytrwałości w trudnych chwilach oraz powo-
dzenia w realizacji wszystkich celów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku i poważania
wdzięczna pacjentka

Danuta Wałęga-Szych

Panu Profesorowi dr. hab. n. med. Sławomirowi Suchoc-
kiemu ze Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzy-
chu składam ogromne podziękowania za pomoc i skuteczne 
leczenie, którego wcześniej mi odmówiono.

Pan Profesor to osoba wyjątkowa, ze wspaniałym podej-
ściem do chorego, ogromną życzliwością, posiada cechy 
dawnej dobrej szkoły medycznej, obecnie często lekceważo-
nej. Pan Profesor jest kopalnią wiedzy i wzorem dla młodych 
lekarzy.

Serdeczne podziękowania za pomoc i  wsparcie składam 
również na ręce Pań Aleksandry Brelik oraz mgr Beaty Ja-
ros.

A  w  nowym roku życzę wszystkim zdrowia, radości i  po-
myślności.

Wdzięczna lek. Wanda Chwalisz

Pani dr n. med. Marii Diakowskiej-Ostaszewskiej, wielolet-
niemu lekarzowi i kierownikowi Przychodni Fundacji Akade-
mii Medycznej składają podziękowania wdzięczni pacjenci, 
a  wśród nich koleżanki i  koledzy 20. rocznika (1964–1970) 
wrocławskiej Almae Matris.

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, 
to bez zdrowia wszystko jest niczym.

 Arthur Schopenhauer
Serdeczne podziękowania składam Pani Profesor Joannie Ja-
roch, ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistyczne-
go im. Tadeusza Marciniaka, opiekującym się mną lekarzom dr 
Magdalenie Sokołowskiej i  dr. Eugeniuszowi Mielniczen-
ce, a  także  szczerze oddanemu zespołowi pielęgniarskiemu. 
Pobyt w szpitalu zawsze budzi stres, dając jednak nadzieję na 
uzyskanie pomocy.  Państwa profesjonalizm zawodowy, em-
patia i życzliwość pozwoliła mi przetrwać trudne chwile i  lęk 
związany z chorobą.  W czasie pandemii te wartości nabierają 
szczególnego znaczenia, a Państwa poświęcenie i oddanie pa-
cjentom budzi mój najwyższy szacunek. Dziękuję.  

Genowefa Lewera

Od 3 lat jestem pacjentem Przychodni Lekarza Rodzinnego 
w  Kępnie prowadzonej przez lekarza Witolda Tomczaka 
i  Mikołaja Tomczaka. Za pośrednictwem gazety „Medium” 
chcę wyrazić szacunek i  podziękowanie za troskliwą opie-
kę medyczną. Przez ten czas mogliśmy korzystać z pomocy 
i porady w chwili zagrożenia życia – ostrego zawału. Doktor 
Mikołaj Tomczak wykazał się wielkim zaangażowaniem w ra-
towanie mojego życia. Całemu zespołowi Przychodni, czyli 
także personelowi wspomagającemu ww. lekarzy, składamy 
podziękowanie za pracę i  trud, które, wzmocnione zaanga-
żowaniem i pasją, uratowały mi życie. Mamy pewność, że za-
wsze możemy liczyć na Ich pomoc.

Z poważaniem 
Jerzy Turyk

Krzysztof i  Edyta Sutkowscy dziękują zespołowi Instytu-
tu Chorób Serca USK we Wrocławiu za opiekę nad ojcem 
i teściem.

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

Podziękowania

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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4 grudnia 2021 roku sala wykładowa Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego wypełniła 
się znakomitymi gośćmi. Powodem było uroczyste posiedzenie naukowe połączone z obchodami 95. uro-
dzin prof. Janiny Kwiatkowskiej-Korczak, które przypadały w tym dniu.

Pochodząca ze Lwowa Jubilatka wró-
ciła do Polski w roku 1956. Pierwsze 

kroki jako biochemik stawiała pod opieką 
naukową prof. Bogdana Sobczuka, na-
stępcy światowej sławy biochemika prof. 
Jakuba Karola Parnasa. List polecający do 
prof. Baranowskiego we Wrocławiu spra-
wił, że została jego asystentką, a po latach 
następczynią. Przez 17 lat kierowała Za-
kładem Biochemii. Była bardzo wymaga-
jącą, ale jednocześnie lubianą szefową. Jej 
wykłady cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród studentów i lekarzy.

W czasie posiedzenia odbyła się pro-
jekcja filmu przybliżającego sylwetkę 
Jubilatki. Z kolei dr hab. Jadwiga Piet-
kiewicz w sposób niezwykle ciekawy 
przedstawiła bogatą historię biochemii 
uniwersyteckiej w naszym mieście.

Uroczystość zakończyło odsłonię-
cie tablicy, którego dokonali: prof. Piotr 
Dzięgiel – prorektor ds. nauki, prof. Ma-

rzena Dominiak – prorektor ds. strategii 
rozwoju uczelni oraz obecna kierownik 
Zakładu Biochemii Lekarskiej prof. Mał-
gorzata Krzystek-Korpacka.

Dziękując zebranym prof. Janina Kwiat-
kowska-Korczak nie kryła wzruszenia, 
tym bardziej że inicjatorami pomysłu od-
słonięcia tablicy byli przyjaciele, współ-
pracownicy i uczniowie, którzy obok 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej znaleźli się 
w gronie fundatorów płaskorzeźby wy-
konanej przez artystę rzeźbiarza prof. 
Mariana Molendę, kierownika Katedry 
Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Uni-
wersytetu Opolskiego. ■

Krzysztof Wronecki

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 
prof. Janinie Kwiatkowskiej-Korczak
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Recenzja książki Marii Hanny Niżankowskiej 
„Moje życie i praca”

Autorka książki jest lekarzem, spe-
cjalistą okulistą, profesorem, wie-

loletnim pracownikiem naukowym Uni-
wersytetu Medycznego, w którym także 
przez 12 lat pełniła funkcję kierownika 
Katedry i  Kliniki Okulistyki. Poza pracą 
naukową i  dydaktyczną angażowała 
się także w  prace organizacyjne uczel-
ni pełniąc w  latach 1990–1993 funkcje 
pierwszego prorektora ds. nauki. Jest 
pomysłodawczynią i  założycielką To-
warzystwa Jaskrowego, pod auspicjami 
którego odbyło się wiele międzynaro-
dowych sympozjów, konferencji, kur-
sów i szkoleń.

Publikacje naukowe prof. H. Niżankow-
skiej w postaci artykułów i podręczników 
cieszą się dużym uznaniem studentów, 
lekarzy specjalizujących się w okulistyce, 
jak i doświadczonych okulistów.

Autorka kilka lat spędziła na algierskim 
Uniwersytecie w Oranie jako visiting pro-
fessor. Sądzę, że ten krótki, ale jakże bo-
gaty życiorys, jest gwarancją ciekawej 
książki autobiograficznej.

Wspomnienia rozpoczynają się na Kre-
sach Wschodnich, gdzie Autorka spędzi-
ła dzieciństwo. W dalszej części opisane 
zostały okropności wojny, przyjazd do 
Legnicy, gdzie rodzice podjęli pracę jako 
nauczyciele, edukacja w miejscowym li-
ceum i wreszcie studia we Wrocławiu.

Doskonała pamięć Autorki oraz przy-
taczane szczegóły przenoszą czytelnika 
w  lata jakże inne od tych dzisiejszych. 
Wspomnienia z  okresu studiów mogą 
wzruszać, szczególnie nas – absolwen-
tów tej samej uczelni. Bardzo ciekawe 
opisy dotyczą początków pracy zawo-
dowej, zdobywania kolejnych stopni i ty-
tułów naukowych. Autorka nie pomija 
także życia osobistego, rodzinnego ob-
fitującego w  liczne podróże po Europie, 

tak charakterystycznej w  pierwszych la-
tach po „okrągłym stole”.

Publikacja zawiera także dokumenty, 
gratulacje i  listy pacjentów, co sprawia, 
że staje się także swoistym dokumentem.

Na uwagę zasługuje bardzo bogata 
ikonografia książki. Dokumentowane 
w ten sposób zdarzenia i fakty stają się 
dla czytelnika jeszcze łatwiejsze w  od-
biorze. Zainteresowania historyczne 
prof. H. Niżankowskiej zaowocowały 
organizacją obchodów 190 lat działal-
ności wrocławskiej okulistyki uniwersy-
teckiej, które miały miejsce w roku 2002. 
Wtedy także z  inicjatywy Pani Profesor 
powstała galeria okulistów, która upa-
miętniła te wybitne postaci i  ich wkład 
w  rozwój nowoczesnej okulistyki. Pani 
Profesor jest członkinią Oddziału Wro-
cławskiego Polskiego Towarzystwa Hi-
storii Nauk Medycznych.

Z  przyjemnością i  zainteresowaniem 
przeczytałem książkę. Szczerze rekomen-
duję ją lekarzom, historykom medycyny, 
a  także wszystkim osobom ceniącym li-
teraturę faktu. Jestem pewny, że wydana 
z dużą starannością przez wydawnictwo 
Edra pozycja zaspokoi oczekiwania na-
wet najbardziej wymagających czytelni-
ków. Polecam. ■

Krzysztof Wronecki

Cykl szkoleń poświęcony 
rozwojowi dzieci rozpoczęty
O  czynnikach wpływających na ja-

kość ssania piersi, skali oceny budo-
wy i  funkcji języka, wskazaniach i  przy-
gotowaniu do frenotomii oraz zasadach 
wykonywania zabiegu frenotomii mó-
wiono 22 stycznia podczas kursu ,,Fre-
notomia dla praktyków – kwalifikacja 
niemowląt do zabiegu”. Pierwsze z cyklu 
wydarzenie edukacyjne poświęcone 
zagadnieniom związanym z  rozwojem 
dzieci odbyło się 22 stycznia 2022 roku 
w  siedzibie DIL. Frekwencja przerosła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

– Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza 
teoretyczna i praktyczna ułatwi lekarzom 
codzienne praktykowanie zawodu. Jesz-
cze raz bardzo dziękujemy wykładowcy 

dr n. med. Monice Żukowskiej-Rubik za 
podzielenie się obszerną analizą badań 
naukowych i  swoim wieloletnim do-
świadczeniem.

Zachęcamy również do zapoznania się 
ze stanowiskiem Centrum Nauki o  Lak-
tacji w  sprawie wskazań do podcinania 
wędzidełka języka (frenotomii) u nowo-
rodków i niemowląt:

https://cnol.kobiety.med.pl/pl/stano-
wisko-cnol-w-sprawie-wskazan-do-pod
cinania-wedzidelka-jezyka-frenotomii-u
-noworodkow-i-niemowlat/) ■

lek. Agnieszka Browarska,
kierownik naukowy kursu Od lewej: lek. Agnieszka Browarska, kierownik 

naukowy kursu i dr n. med. Monika Żukow-
ska-Rubik
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HISTORIA I MEDYCYNA

DR N. MED. WITOLD KAPUŚCIŃSKI 
Emerytowany lekarz okulista. Od 1982 roku mieszka we Francji, gdzie pracował jako niezależny okulista do 2010 r. Przed 1982 r. 
pracował w Klinice Ocznej, a następnie w Samodzielnej Pracowni Biofizyki Okulistycznej Instytutu Chorób Układu Nerwowego i Na-
rządów Zmysłów Akademii Medycznej we Wrocławiu. Fo

t. 
z 

ar
ch

iw
um

 W
.K

.

W kraju socjalistycznym  

STRAJKÓW NIE MA
Wspomnienia z czasu internowania

Tekst Witold Kapuściński

W lipcu 1980 roku, gdy w Polsce panował już kolejny 
kryzys gospodarczy, nowa podwyżka cen mięsa 
spowodowała falę strajków w większości zakładów 

przemysłowych całego kraju. Władza, osłabiona szokiem wy-
wołanym przez wstąpienie (16/10/1978) Polaka na tron papie-
ski, nie mogła pozwolić sobie na użycie siły wobec strajkują-
cych robotników, jak to miało miejsce w latach 1956 i 1970. 

Tym razem strajkujący, na czele których stał Lech Wałęsa 
(w 1983 roku otrzymał pokojową Nagrodę Nobla), wymusili na 
rządzie rozpoczęcie dyskusji. 

W wyniku długich negocjacji strajkującym udało się uzyskać 
szereg umów (m.in. słynne porozumienia gdańskie), które 
otwierały pracownikom możliwość aktywnego uczestnictwa 
w  życiu zakładów produkcyjnych, wszelkich przedsiębiorstw 

i instytucji. Najważniejszymi zdobyczami były: zgoda na orga-
nizowanie niezależnych związków zawodowych, zalegalizowa-
nie prawa do strajku i  akceptacja wolnych mediów. Kilka dni 
później powstał pierwszy w  historii krajów socjalistycznych 
niezależny samodzielny związek zawodowy – NSZZ „Solidar-
ność”. Oddziały tego Związku bardzo szybko powstały w pra-
wie wszystkich zakładach pracy w Polsce. Od tej pory decyzje 
kierowników zaczęły być opiniowane przez związkowców – au-
tentycznych przedstawicieli pracowników. Zaczęły się mnożyć 
dyskusje i negocjacje, rozpoczęły się strajki.

W Akademii Medycznej Związek działał pod kierownictwem 
Komisji Zakładowej, której wspaniałym i charyzmatycznym prze-
wodniczącym został mój przyjaciel, psychiatra Sławek Sidoro-
wicz (obecnie prof. dr hab. Sławomir Sidorowicz).  „Solidarność” » 
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Akademii Medycznej miała swoje pismo, dwutygodnik „Naszym 
Zdaniem”. Redaktorem naczelnym był Piotrek Hirnle. W każdej 
jednostce AM (klinika, zakład, pracownia, dział,) powstały od-
działy „Solidarności” składające się z kilku członków, którzy wy-
bierali sobie szefa. Wszyscy ci szefowie tworzyli wspomnianą 
Komisję, której zebrania odbywały sie co tydzień. Ja miałem 
zaszczyt zostać wybrany szefem Zjednoczonych Oddziałów So-
lidarności Samodzielnej Pracowni Biofizyki Okulistycznej i Kli-
niki Ocznej, a działalność moja, poza chodzeniem na zebrania 
Komisji Zakładowej i głosowaniem, ograniczyła się do napisa-
nia kilku satyrycznych artykułów do naszego czasopisma. Był 
to poradnik dla kierowników składający się z trzech części: 1) 
„Zdobywamy pozycję”, 2) „Umacniamy Pozycję”, 3) „Kierujemy 
zespołem”. Wychwalałem w nim uroki wszechobecnego absur-
du, fikcyjnej aktywności i sukcesów pozorowanych. 

Przypomnieć należy, że działania NSZZ „Solidarność” nie były 
oficjalnie wymierzone przeciw systemowi politycznemu, ale 
wyciagając na światło dzienne wszystkie przypadki niegospo-
darności, zaniedbań i korupcji, stały się siłą rzeczy poważnym 
zagrożeniem dla reżimu. Z drugiej strony niestety liczne strajki 
dużych zakładów przemysłowych powodowały dalsze pogor-
szenie się sytuacji ekonomicznej kraju. Zaczęły krążyć pogłoski 
o zagrażającej Polsce inwazji wojsk sowieckich na wzór tego, co 
wydarzyło się na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 
roku. W tej sytuacji w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. rząd prze-
kazał władzę w ręce nowo utworzonej Wojskowej Rady Ocale-
nia Narodowego (WRON) z generałem Jaruzelskim na czele.

Wprowadzony został stan wojenny. Wraz z  nim zaczęła obo-
wiązywać godzina policyjna, zablokowano sieci telefoniczne, 
zatrzymano większość środków transportu, zakazano wszelkich 
zgromadzeń i manifestacji, aresztowano głównych działaczy „So-
lidarności” z  Lechem Wałęsą na czele. W  wielu zakładach strajki 
trwały mimo oficjalnego zakazu, więc tłumiono je siłą, używając 
niekiedy broni palnej. W całym kraju śmierć poniosło około 100 
osób. Działania te rzekomo miały na celu wyciągnięcie kraju z cha-
osu, a  według pozorowanych na poufne wiadomości miały nas 
ochronić przed większym złem, jakim byłoby wkroczenie wojsk 
sowieckich. Oczywiście nie mówiono powszechnie o tym, że rząd 
wprowadził stan wojenny po to, aby zablokować „Solidarność”. 

Aresztowania działaczy wyższych uczelni odbywały sie na 
ogół w  sposób łagodny. Natomiast wobec środowiska robot-
niczego władza ludowa chętnie używała pięści i pałek policyj-
nych. W  następnych tygodniach aresztowania były kontynu-
owane, a dotyczyły coraz to mniej ważnych postaci Związku. Te 
następne zatrzymania odbywały się w sposób dyskretny. Oso-
by, których dotyczyły, dostawały pisemne wezwanie do stawie-
nia się w komisariacie milicji w celu złożenia wyjaśnień. Jednak 
kiedy już dotarły do komisariatu, szybko stamtąd nie wycho-
dziły… W ten sposób wszyscy ważniejsi działacze „Solidarno-
ści” spędzili Boże Narodzenie 1981 roku w więzieniach.

Tuż przed Nowym Rokiem otrzymałem wezwanie do stawie-
nia się 6 stycznia w komisariacie przy ulicy Łąkowej. Najwyraźniej 
moje artykuliki w piśmie „Naszym Zdaniem” musiały niezbyt po-
dobać się władzom. Pan oficer śledczy jednak nic o mojej pisa-
ninie nie wspomniał. Poczęstował mnie kawą i zapytał, co wiem 
na temat finansowania „Solidarności” Akademii Medycznej przez 
zagraniczne ośrodki dywersji ideologicznej. Odpowiedziałem, że 
nie było takiego finansowania. Oficer już bez przekonania zadał 
mi jeszcze kilka zdawkowych pytań i po krótkiej rozmowie oznaj-
mił, że będę musiał jeszcze trochę tu zostać.

Niedługo po tym pojawił się milicjant, który zaprowadził mnie 
do celi aresztu śledczego, która znajdowała się w piwnicy budyn-
ku komisariatu na ulicy Łąkowej. W celi przypominającej punury 

loch było zimno, ciemno i wilgotno. W celi były dwie ławy i stół 
–  wszystko wmurowane w betonową posadzkę, a pod jedną ze 
ścian, bez żadnej osłony, umocowane były urządzenia sanitarne. 
W kącie dostrzegłem błyszczące oczy i czerwony od zimna nos 
siedzącego tam osobnika. Pomyślałem, że to jakiś okrutny ban-
dyta, ale niespodziewanie ten „kryminalista” uśmiechnął sie do 
mnie i przedstawił jako dziekan Wydziału Zootechnicznego Aka-
demii Rolniczej we Wrocławiu, Bolesław Żuk, który też podpadł 
Władzy Ludowej. Po kilku godzinach drzwi się otworzyły i nie-
spodzianka – do celi wkroczył mój dobry znajomy Marek Erlich 
(matematyk), zaciekły przeciwnik reżimu. 

Następnego dnia, za pomocą karetki więziennej – tzw. suki 
(milicyjne samochody nysa bez okien, przeznaczone do trans-
portowania więźniów) – przeprowadzono nas do więzienia na 
ulicy Kleczkowskiej, gdzie w wydzielonym skrzydle przebywało 
już kilkudziesięciu solidarnościowców a wśród nich mój przyja-
ciel i szef związkowy Sławek Sidorowicz. Wielu z nich przybyło 
tu jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Ponieważ internowani 
nie golili się, to na podstawie wielkości zarostu łatwo można 
było określić, kiedy dana osoba tu przybyła. 

Cele miały powierzchnię ok. 10 m2, stały w nich trzy podwójne 
łóżka, stolik i krzesło. W kącie znajdowała się toaleta oddzielona 
od reszty pomieszczenia przegrodą z boku i zasłoną od przodu. 
Każdy z nas dostał pisemną decyzję o internowaniu, którą argu-
mentowano za pomocą następującej formuły: „Uznając, że po-
zostawanie na wolności obywatela XY zagrażałoby bezpieczeń-
stwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że prowadzi 
działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpie-
czeństwo wzmagania napięć społecznych, na zasadzie art. 42 
dekretu z  dnia 12 grudnia 1981 o  ochronie bezpieczeństwa 
Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu 
wojennego postanawia się: 1. internować ob. XY i umieścić go 
w ośrodku odosobnienia w: Zakład Karny Wrocław..... 2. wykona-
nie decyzji zlecić wyznaczonemu funkcjonariuszowi MO”. 

Nastroje były wybitnie antyustrojowe. Wieczorami śpie-
waliśmy naprędce skomponowane piosenki wyszydzające 
WRON (Wojskową Radę Ocalenia Narodowago), a  także pie-
śni patriotyczne. Śpiewy były głośne, słychać nas było w pro-
mieniu 300 metrów, więc istniało poważne ryzyko, że pojawi 
się ZOMO, które uspokoi nas pałkami. Do tego nie doszło, 
a  po tygodniu, pewnego ranka, kazano nam się spakować, 
załadowano nas do „suk” i powieziono w nieznanym kierun-
ku bez żadnych wyjaśnień. I tak trafiliśmy do więzienia w Ny-
sie. Przeznaczono dla nas jeden z kilku bloków tej instytucji, 
gdzie czekali na nas już inni, zgarnięci jeszcze przed świętami, 
wyróżniający się zewnętrznie wiekszym zarostem, wewnętrz-
nie – większym zaangażowaniem w „Solidarność”. Wśród nich 
było dużo mądrych i ciekawych ludzi. 

Warunki życia były, jak na więzienie, dość przyzwoite: było 
czysto i ciepło, nie było karaluchów ani szczurów. Nasze wię-
zienie było tu wyjątkiem, bo w 51 pozostałych „ośrodkach od-
osobnienia” warunki pobytu były na ogół znacznie gorsze. Do-
kuczliwa była natomiast ciasnota miejsca, w  którym przyszło 
nam przebywać. W celach o powierzchni ok. 15 m2, wyposażo-
nych w czteropiętrowe łóżka, stół, krzesło i umocowane w ką-
cie urządzenia sanitarne o wymiarach 5 m x 4 m, przebywało 
8 osób. Każdego dnia wychodziliśmy na godzinny spacer po 
podwórku więziennym. Cele w czasie dnia były otwarte, więc 
mogliśmy wzajemnie się odwiedzać. Członkowie rodzin mie-
li prawo (bodajże raz w  miesiącu) odwiedzać internowanych. 
Na ogół ten z  nas, kto szedł „na widzenie” zbierał od najbliż-
szych kolegów tajną korespondencję, którą zgodnie z  trady-
cją więzienną sporządzaliśmy w postaci miniaturowych listów 
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zwanych grypsami. Te listy należało przekazać osobie, która 
przyszła z zewnątrz. Pomimo rewizji, której poddawani byli od-
wiedzający, przekazywanie grypsów na ogół się udawało. Spo-
łeczeństwo Dolnego Śląska było więc na bieżąco informowane 
o wszystkim, co działo się w Ośrodku Internowanych w Nysie. 
Koledzy ze zdolnościami rzeźbiarskimi produkowali po kryjo-
mu okolicznościowe pieczęcie (za materiał służyły kawałki wy-
kładziny podłogowej), znakowano nimi listy i wychodzące od 
nas koperty. Często praktykowaną rozrywką było śpiewanie 
piosenek wyszydzających Wojskową Radę Ocalenia Narodowe-
go lub antysowieckich. Gdy śpiewy były zbyt głośne, to władze 
więzienne karały nas przez zamykanie cel i drobiazgowe rewi-
zje, w  czasie których wykrywano często i  konfiskowano uży-
wane przez naszych drukarzy pieczęcie i  wszystko, co mogło 
służyć do ich fabrykowania. 

Po kilku tygodniach pobytu udało nam się uzyskać dodat-
kowe niewielkie pomieszczenie, gdzie można było usiąść przy 
stoliku, coś przeczytać lub napisać (coś w rodzaju biblioteki lub 
świetlicy) pod czujnym okiem strażników lub oficerów SB.

Wyżywienie (oficjalne, regulaminowe, więzienne) było nie-
smaczne i  źle wyglądało. Nie dokuczało nam to zbytnio, bo 
dochodziły do nas paczki z żywnością przysyłane przez rodzi-
ny i znajomych. W miarę upywu czasu paczek tych było coraz 
więcej, bo całe społeczeństwo regionu powoli mobilizowało się 
pod hasłem pomocy dla internowanych. Były też paczki żyw-
nościowe przysyłane z zagranicy przez różne organizacje wy-
rażające w ten sposób sympatię do „Solidarności”. W rezultacie 
żywności mieliśmy wyraźnie za dużo, więc członkowie rodzin, 
którzy przychodzili „na widzenie” dostawali od nas różne atrak-
cyjne wiktuały, co było pomocą nie do przecenienia, biorąc 
pod uwagę to, że w owym czasie zaopatrzenie się w żywność 
nie było rzeczą łatwą, a podstawowe produkty spożywcze były 
reglamentowane przy pomocy kartek. 

 W miarę upływu czasu coraz trudniej było znosić beztermi-
nowość tego pozbawienia wolności. W dodatku zaczęły się po-
jawiać niepokojące plotki, że mają nas wywieźć do ZSRR aż pod 
granicę chińską i tam dyskretnie zlikwidować. 

W  połowie marca oznajmiono nam oficjalnie, że ten, kto 
chce opuścić Polskę, może złożyć podanie na ręce kierownika 
ośrodka. Nikt się nie spieszył ze składaniem takiego podania, 
bo nie wiadomo było, co go potem czeka. Chodziły słuchy, że ci, 
którzy złożą podanie, będą mieli okazję popracować sobie na 
świeżym powietrzu przy wyrębie lasów na północnej Syberii. 
Dopiero po kilku dniach okazało się, że zostaną szybko zwol-
nieni, dostaną paszport zezwalający na jednokrotne przekro-
czenie granicy (słynny one way ticket) i bedą musieli w ciągu 
miesiąca opuścić Polskę.

Z oferty tej skorzystało zaledwie kilka osób. Pod koniec mar-
ca zaczęto internowanych uwalniać. Mnie wypuścili niespo-
dziewanie 1 kwietnia 1982 r., wielu jednak towarzyszy niedoli 
przesiedziało w Nysie prawie do końca roku. Wróciłem w swoje 
rodzinne strony. Na początku sierpnia 1982 opuściłem Polskę 
i  udałem się do Francji. Przez Polaków Francja uważana była 
za najbardziej przyjacielski kraj Zachodniej Europy. We Francji 
miałem poważny punkt zaczepienia w  postaci Kliniki Ocznej 
Uniwersytetu w Clermont Ferrand, ale to już inna historia. 

Dodać powinienem, że od kilku lat byłem już pracownikiem 
usługowo-naukowo-dydaktycznym Samodzielnej Pracowni 
Biofizyki Okulistycznej Instytutu Chorób Układu Nerwowego 
i Narządów Zmysłów AM we Wrocławiu. Miałem co prawda za-
wsze kilku chorych do leczenia, ale moja praca polegała w za-
sadzie na wypełnianiu arkuszy papieru o formacie A4. W pocie 
czoła tworzyłem ambitne plany pracy i kwieciste sprawozda-

nia. Brak tematów nie był tu przeszkodą, bo w planach pracy 
umieszczać można było planowane sprawozdania, a w spra-
wozdaniach – wykonane plany pracy. Od czasu do czasu do 
tej pisaniny dodawałem, jak wisienkę do tortu, genialną pracę 
pozornie naukową, czyli tzw. gniota. Ta pisanina, mało szko-
dliwa dla postępu naszej cywilizacji, nie była tak bezsensow-
na, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Władze 
Akademii Medycznej były nieustannie spragnione zapisane-
go papieru A4. Zamiast więc zanosić moje produkty do punk-
tu skupu makulatury, oddawałem je odpowiednim władzom. 
Zapewniało mi to spokojną egzystencję, a  nawet powolne 
wspinanie się po szczeblach kariery, aż do stopnia bodajże 
starszego adiunkta doktora naukowo-medycznego. W miarę 
postępu tego wspinania, przynosiło mi ono coraz mniej satys-
fakcji, ponieważ utrudniało zajęcie się czymś interesującym, 
przydatnym albo chociaż dobrze płatnym. ■

PS: Trzeba wyjaśnić, że w kraju socjalistycznym strajków nie ma, 
tak jak z bezchmurnego nieba pioruny nie padają. Wobec tego, 
gdy jakiś strajk wybuchał, stwarzało to poważne zagrożenie dla 
„świętej doktryny”. Konieczne było więc energiczne przeciwdzia-
łanie takiej katastrofie i to przy użyciu wszelkich możliwych środ-
ków. A więc w pierwszej kolejności środki masowego przekazu 
ogłaszały wszem i wobec, że nie ma tu żadnego strajku, tylko że 
są to jedynie „nieuzasadnione przerwy w pracy sprowokowane 
przez antysocjalistyczne ugrupowania powiązane ze światem 
przestępczym i finansowane przez zachodnioeuropejskich syjo-
nistów w celu destabilizowania lub nawet obalenia władzy so-
cjalistycznej”. Jeśli ta propaganda nie przynosiła zamierzonych 
efektów, likwidowano strajk przy użyciu milicji i ZOMO, co pro-
wadziło nieraz do rozlewu krwi i ofiar śmiertelnych.

Possum Sp. z o.o. 
poszukuje

EMERYTOWANYCH 
STOMATOLOGÓW

Wynagrodzenie
nawet 7000 zł miesięcznie
jedynie nadzorując pracę –

bez wykonywania zabiegów!
KONTAKT: 880 154 284
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NASZE  OBOWIĄZKI

Grafika Tomasz Janiszewski

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów
jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

I. Statystyka publiczna
II. Odpady medyczne
III. Gazy i pyły
IV. Inne

I. OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZO-STATYSTYCZNE
Przypominamy lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie i denty-
styczne o obowiązku uczestnictwa w badaniach statystycznych 
statystyki publicznej za rok 2021.

Zgodnie z  programem badań statystycznych na rok 2021 lekarze 
prowadzący działalność w formie praktyki lekarskiej lub dentystycz-
nej wypełniają następujące sprawozdania na drukach: 

Rodzaj Kto i do kiedy?

MZ-11 udzielający świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
lekarskiej w ramach kontraktu z NFZ (raz w roku do 31 
marca 2022 r.)

MZ-14 udzielający świadczeń ambulatoryjnych w  zakresie 
chorób przenoszonych drogą płciową (raz w  roku do 
1 marca 2022 r.)

MZ-15 jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoho-
lu oraz innych substancji psychoaktywnych (raz w roku 
do 28 lutego 2022 r.)

MZ-24 udzielający świadczeń ambulatoryjnych w zakresie gine-
kologii i położnictwa (raz w roku do 14 lutego 2022 r.)

MZ-88 wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku 
do 11 marca 2022 r.) 

MZ-89 wszyscy prowadzący działalność leczniczą (raz w roku 
do 11 marca 2022 r.)

Lekarze dentyści prowadzący indywidualne, specjalistyczne prakty-
ki wypełniają następujące formularze: MZ-88 i MZ-89.

Istnieje możliwość przekazywania sprawozdań drogą elek-
troniczną za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdro-
wia (SSOZ), administrowanego przez Centrum e-Zdrowia w  War-

szawie. Wypełnienie sprawozdań w  systemie wymaga rejestracji. 
W  tym celu na stronie do logowania: https://ssoz.ezdrowie.gov.
pl należy wejść w zakładkę Zarejestruj i wypełnić formularz reje-
stracyjny. Wygenerowany formularz prosimy przesłać na adres: 
fax 71 340 63 89 lub e-mail: stat@duw.pl.

Po zweryfikowaniu danych na wniosku konto użytkownika zosta-
nie aktywowane. Konta użytkowników, którzy wypełniali spra-
wozdania w roku ubiegłym, są nadal aktywne i nie wymagają 
powtórnej rejestracji.

Sprawozdania można wypełnić również w  formie papiero-
wej i przesłać drogą tradycyjną na adres: Dolnośląski Urząd Wo-
jewódzki, Wydział Zdrowia i  Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia 
Publicznego i  Statystyki Medycznej, pl. Powstańców Warszawy 1,  
50-153 Wrocław. 

Formularze należy pobrać i wydrukować ze strony: www.cez.gov.pl  
—> projekty —> statystyka —> formularze. Z  powodu 
zmian w formularzach nie należy korzystać z druków z po-
przedniego roku. 

Osoby, które w  2021 roku nie prowadziły działalności w  ra-
mach indywidualnej praktyki lub prowadziły działalność tylko 
na rzecz innych podmiotów leczniczych, nie są zobowiązane do 
składania sprawozdań statystycznych.

Sprawozdania należy przekazać zgodnie z terminami wska-
zanymi w programie badań statystycznych statystyki publicz-
nej na rok 2021.

Szczegółowych informacji o obowiązującej w 2021 roku spra-
wozdawczości udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicz-
nego i Statystyki Medycznej pod numerami tel.:  71 340 62 79, 
71 340 69 38. 

Podstawę wypełniania formularza stanowi dokumentacja me-
dyczna, której obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich pod-
miotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 6 kwietnia 2020 roku w  sprawie 
rodzaju i  zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666 ze zmianami).

Jednocześnie informujemy, że ustawodawca w  art. 56, 57 i  58 
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. 
z  2021 r., poz. 955 ze zmianami) przewidział nałożenie sankcji 
w przypadku odmowy wykonania obowiązku statystycznego, prze-
kazania danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym 
oraz po upływie wyznaczonego terminu.
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II. ODPADY MEDYCZNE
Do 15 marca każdego roku należy złożyć do marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości 
odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodli-
wiania tych odpadów za poprzedni rok.

Lekarze i  lekarze dentyści prowadzący indywidualne prak-
tyki lekarskie i  dentystyczne są zobowiązani do zgłoszenia 
wniosku o wpis do BAZY DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWA-
NIACH oraz o GOSPODARCE ODPADAMI (BDO). 

Uzyskanie wpisu do ww. rejestru jest konieczne do prowadzenia 
ewidencji odpadów i  sporządzania sprawozdań z  zakresu gospo-
darki odpadami wyłącznie w wersji elektronicznej.

Brak indywidualnego numeru konta w BDO spowoduje, że lekarz 
lub lekarz dentysta prywatnie praktykujący nie będzie mógł wysta-
wić karty przekazania odpadów, a firma zajmująca się odpadami nie 
będzie mogła ich odebrać.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bip.dolny-
slask.pl/m,1691,wydzial-srodowiska.html.

Ponadto informacji w  powyższym zakresie udziela Wydział Śro-
dowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
Wrocław, ul. Walońska 3-5. Dział Gospodarki Odpadami Wrocław, 
tel. 71 770 43 40, 71 770 43 42; Legnica, tel. 76 862 02 88.

III. GAZY I PYŁY
Dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w ramach swojej prak-
tyki korzystają z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach 
praktyki kotłownie.

Do 31 marca każdego roku należy przekazać marszałkowi woje-
wództwa sprawozdanie zawierające informacje i dane o ilości oraz 
rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz 
dane, na podstawie których określono te ilości, wykorzystane do 
ustalenia wysokości opłat oraz ewentualnie uiścić opłatę za korzy-
stanie ze środowiska za poprzedni rok.

Nie wnosi się opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego z ty-
tułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wy-
sokość nie przekracza 800 zł. W przypadku, gdy roczna wysokość 
opłaty nie przekracza 100 zł, nie ma obowiązku przedkładania 
wykazu danych marszałkowi województwa.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, Wrocław, ul. Walońska 3-5.

Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wro-
cław, tel. 71 770 43 72, tel. 71 770 43 46, 71 770 42 89; Legnica, tel. 
76 862 90 06.

Dział Emisji do Powietrza Wrocław – tel. 71 770 42 54, 71 770 42 52,  
71 770 42 56, 71 770 42, 71 770 42 40.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bip.dolny-
slask.pl/m,1691,wydzial-srodowiska.html.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1077), podmiot korzystający 
ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, sporzą-
dza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego 
każdego roku, raport zawierający informacje o  wielkościach 
emisji gazów cieplarnianych i  innych substancji wprowadza-
nych do powietrza, dotyczące poprzedniego roku kalendarzo-
wego.

Wzór wykazu zawierającego informacje o  ilości i  rodzajach 
gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na pod-
stawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości 
należnych opłat określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z  dnia 
11 grudnia 2019 r. w  sprawie wykazów zawierających informacje 
i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należ-
nych opłat (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2443).

Raport wprowadza się do krajowej bazy przez stronę interne-
tową: http://www.krajowabaza.kobize.pl

IV. INNE
Obowiązki sprawozdawcze 
1. Lekarze-pracodawcy, których pracownicy są narażeni na ry-

zyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udziela-
niu świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do:
•	 sporządzania i  wdrażania procedur bezpiecznego postępowa-

nia z ostrymi narzędziami,
•	 sporządzania i  wdrażania procedury używania odpowiednich 

do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej,
•	oceny procedur raz na 2 lata,
•	prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami,
•	uzupełniania wykazu w razie zaistnienia zdarzenia,
•	 sporządzania raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w pod-

miocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami,
•	nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe są zobowiązani do:
•	przeprowadzania kontroli wewnętrznych – tzw. audytów,
•	przechowywania i  okazywania na żądanie organów sanepidu 

w przypadku kontroli, 
nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

3. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, używający apara-
tów rentgenowskich są zobowiązani do:
•	prowadzenia pomiarów dawek indywidualnych albo pomiarów 

dozymetrycznych w  środowisku pracy oraz rejestrowania da-
nych w tym zakresie,

•	przekazania informacji wynikających z  rejestru w  terminie 
do 15  kwietnia roku następnego uprawnionemu lekarzowi 
prowadzącemu dokumentację medyczną pracowników oraz 
do centralnego rejestru dawek,

•	przeprowadzania audytów wewnętrznych,
•	co najmniej raz w roku.
Testy eksploatacyjne (podstawowe):
•	 zgodność pola promieniowania z polem świetlnym – raz w miesiącu,
•	powtarzalność ekspozycji dawki – raz w miesiącu,
•	 rozdzielczość wysoko i niskokontrastową – co 6 miesięcy,
•	kratka przeciwrozproszeniowa – co 3 miesiące,
•	 system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – co 6 miesięcy,
•	kasety – co 6 miesięcy,
•	procesy wywoływania – codziennie,
•	pomieszczenie ciemni – co 6 miesięcy,
•	ocenę zdjęć RTG – codziennie.

Lekarzy dentystów stosujących stomatologiczne aparaty do zdjęć 
wewnątrzustnych obowiązują testy podstawowe:
•	 test rozdzielczości – co 6 miesięcy,
•	 test powtarzalności ekspozycji – co miesiąc.

Testy eksploatacyjne (specjalistyczne):
•	co najmniej raz na 24 miesiące.

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej:
•	uzyskanie co najmniej 20 punktów szkoleniowych w  ciągu 

kolejnych 5 lat.
Inne obowiązki
1. Lekarze prowadzący praktyki zawodowe:
•	zgłoszenie zmiany danych praktyki do rejestru prowadzonego 

przez DIL – 14 dni od momentu zaistnienia zmiany,
•	zmiana formy opodatkowania może nastąpić w  każdym 

miesiącu pod warunkiem  zaktualizowanie formularza CE-
IDG-1 najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku.

Powyższe dane zostały przygotowane na bazie przysłanego do Dol-
nośląskiej Izby Lekarskiej pisma Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-
nej DUW. Pełny tekst pisma znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej/zakładka Prawo Lex. ■

lek. dent. Iwona Świętkowska, przewodnicząca 
Komisji Stomatologicznej DRL

mec. Beata Kozyra-Łukasiak, radca prawny DIL



Mec. Beata Kozyra-Łukasiak – radca prawny DIL

PRAWO 
NA CO DZIEŃ 

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

Źródło grafiki: www.flickr.com/photos/27256428336_682f1baabd_h/weiss_paarz_photos
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26 listopada 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2148 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 12 października 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia stomatologicznego.

27 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z  dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
priorytetów zdrowotnych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2144. 

W wykazie priorytetów zdrowotnych dodano – poprawę diagnostyki 
i leczenia chorób rzadkich.

29 listopada 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z  dnia 29 listopada 2021 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej, opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2175.

Przepisów rozporządzenia dotyczących określenia przez prezesa 
NFZ przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń w dwóch lub więcej 
zakresach lub rodzajach, sposobu finansowania oraz trybu ustalania 
kwoty zobowiązania umów zawartych na okres dłuższy niż rok nie 
stosuje się do umów:
•	w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, z wyłączeniem umów 

dotyczących nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
•	o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili syste-

mu zabezpieczenia, w odniesieniu do świadczeń rozliczanych ry-
czałtem systemu zabezpieczenia.

30 listopada 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2181 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze-
nia ministra zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka pol-
skiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu 
lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbęd-
nej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty.
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30 listopada 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2178 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 25 października 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych 
osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza-
jących do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających po-
zwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

3 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2235 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mini-
stra zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o  działaniu rako-
twórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

3 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2238 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 5 listopada 2021 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia mi-
nistra zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia na-
uczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

4 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie Krajowego Rejestru Pacjentów z  COVID-19, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 2240.

Rejestr tworzy się do 31 grudnia 2022 r.

5 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 3 grudnia 2021 r. w  sprawie kursu reedukacyjnego 
w  zakresie problematyki przeciwalkoholowej i  przeciwdziałania 
narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na 
badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psycho-
logii transportu, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2242. 

Osoby, które otrzymały decyzję administracyjną o skierowaniu na ba-
danie lekarskie, zgłaszają się na badanie w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania tej decyzji. 

Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości 
osoby badanej. Wzór decyzji administracyjnej stanowi załącznik do 
rozporządzenia.

6 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2254 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za 
zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu 
nadawania oraz sposobu noszenia. 

6 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w  Dz. U. z  2021 r., poz. 
2243 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku 
specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. 

7 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu pilotażowego 
oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzie-
ży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych 
oraz ich rodzin, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2253. 

Celem programu pilotażowego jest praktyczne sprawdzenie efektyw-
ności różnych programów oddziaływań terapeutycznych przedsta-
wionych przez realizatorów programu.

Program ma na celu ograniczenie symptomów problemowego ko-
rzystania z nowych technologii cyfrowych przez:
•	ograniczenie zachowań związanych z problemowym korzystaniem 

z nowych technologii cyfrowych, 
•	 zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do proble-

mowego korzystania z nowych technologii cyfrowych, 
•	poprawę stanu zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego.

Program uwzględnia okresy rozwojowe dzieci i młodzieży oraz specyfi-
kę różnych form korzystania z nowych technologii cyfrowych. Okres re-
alizacji programu pilotażowego trwa od 1 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 
2023 r. Programem pilotażowym są objęte świadczenia opieki zdrowot-
nej w zakresie świadczeń terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży.

11 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z  dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, opu-
blikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2278.

Etap realizacji programu pilotażowego trwa do 30 czerwca 2022 r. 
W wykazie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach pro-

gramu pilotażowego wykreślona została ocena miarowości rytmu serca.
Program pilotażowy realizują: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, 

diagnosta laboratoryjny lub ratownik medyczny. 

15 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2021 r., poz. 2311. 

Dotychczasowy termin obowiązywania wskazanych ograniczeń, naka-
zów i zakazów (17 grudnia 2021 r.) został określony na 31 stycznia 2022 r.

Do 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę RP, stano-
wiącą granicę zewnętrzną strefy Schengen, jest obowiązana okazać 
funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagno-
stycznego w  kierunku SARS-CoV-2 w  języku polskim albo w  języku 
angielskim, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 
godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej ne-
gatywnego wyniku testu, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu 
granicy RP, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni, licząc od dnia 
następującego po przekroczeniu tej granicy.

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku prze-
kroczenia granicy przez osoby, którym wystawiono zaświadczenie 
o  wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szcze-
pionką dopuszczoną do obrotu w UE lub znajdującą się w wykazie od-
powiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium 
RP i upłynęło co najmniej 14 dni od dnia podania szczepionki jedno-
dawkowej albo drugiej dawki szczepionki – w przypadku szczepionek 
dwudawkowych, 

Przepisów dotyczących zwolnienia z  obowiązku odbycia kwaran-
tanny nie stosuje się do osoby przekraczającej granicę RP, która rozpo-
częła podróż z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen 
lub państwa niebędącego państwem członkowskim UE, z wyjątkiem 
Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa 
Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej albo państwa, które uzgodniło 
z RP zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzo-
nymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
Kwarantanna ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego 
wyniku molekularnego testu diagnostycznego RT-PCR wykonanego 
po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 8 dni, li-
cząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny 
uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wy-
niku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu 
teleinformatycznego. »
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Osoba wykonująca zawód medyczny, która uzyskała kwalifikacje do 
wykonywania zawodu poza terytorium RP i przekracza granicę w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych w RP, może rozpocząć udzielanie 
świadczeń po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepi-
sami oraz uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2 albo uzyskaniu statusu osoby zaszczepionej 
przeciwko COVID-19.

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

Powyższego obowiązku nie stosuje się do osoby: 
•	 zaszczepionej przeciwko COVID-19,
•	 która była poddana izolacji w warunkach domowych, izolacji albo ho-

spitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 
6 miesięcy od dnia wprowadzenia do systemu teleinformatycznego, 
uzyskanego przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo domo-
we, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-
-CoV-2 – pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wy-
niku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po 
stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u  osoby prowadzącej 
z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.

Okres kwarantanny osoby, o  której mowa wyżej, ulega zakończeniu 
od momentu wprowadzenia do systemu teleinformatycznego nega-
tywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uzy-
skanego przez tę osobę. 

Do ustanowionych w  rozporządzeniu limitów liczby osób przeby-
wających w  pomieszczeniach, budynkach, obiektach, na określonej 
powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej 
przestrzeni oraz uczestniczących w  zgromadzeniach, nie wlicza się 
osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okaza-
nia przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub za-
świadczenia o  szczepieniu, o  wyniku testu i  o  powrocie do zdrowia 
w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z unijnym cyfro-
wym zaświadczeniem COVID, w  celu ułatwienia swobodnego prze-
mieszczania się w czasie pandemii COVID-19.

Od 15 grudnia 2021 r. uprawnione do szczepień w ramach etapu „I” 
są również osoby urodzone w roku 2016, które ukończyły 5. rok życia.

W  sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się 
szczepienie osób innych niż określone w ramach etapów „O” i „ I” , 
które ukończyły 5 lat.

15 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwa-
lifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, opubli-
kowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2306. 

Badania kwalifikacyjne osoby, która nie ukończyła 15. roku życia, 
mogą przeprowadzać wyłącznie lekarze.

18 grudnia 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. 
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nie-
których innych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 2232. 

Zmiany zostały wprowadzone między innymi:

W USTAWIE O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dzie-
dzinie medycyny składa się w terminie od 1 lutego do 28 lutego – na 
postępowanie kwalifikacyjne rozpoczynające się 1 marca, albo od 
1 września do 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne rozpo-
czynające się 1 października.

Jeżeli dwóch lub więcej lekarzy ubiegających się o miejsce szkole-
niowe w tej samej dziedzinie uzyska identyczny wynik postępowania 
oraz identyczną średnią arytmetyczną ocen z  egzaminów w  okresie 
studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, o  kolejności na liście 
rankingowej decyduje czas złożenia wniosku niezawierającego bra-
ków formalnych.

W uzasadnionych przypadkach terminy dokonania poszczególnych 
czynności w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać wydłużone, 
a  postępowanie kwalifikacyjne może zostać przedłużone przez or-
gany prowadzące, jednak nie może się ono zakończyć później niż do 
31 maja – w przypadku postępowania rozpoczynającego się 1 marca 
albo do 31 grudnia – w przypadku postępowania rozpoczynającego 
się 1 października. 

Lekarz na swój wniosek może odbywać szkolenie specjalizacyj-
ne w trybie pozarezydenckim w ramach stypendium ufundowa-
nego przez podmiot leczniczy oraz umowy o szkolenie specjaliza-
cyjne zawartej z jednostką akredytowaną.

W przypadku osoby, której udzielono kredytu na studia medyczne, 
która złożyła deklarację o zobowiązaniu się do wykonywania zawodu 
lekarza albo lekarza dentysty na terytorium RP po zakończeniu szkole-
nia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim, bieg terminu na spełnie-
nie tego zobowiązania rozpoczyna się z dniem: 
•	umorzenia kredytu na studia medyczne, albo 
•	upływu terminu na spełnienie warunków uprawniających do umo-

rzenia kredytu na studia medyczne, albo 
•	uzyskania potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, 

w  czasie którego otrzymywała zwiększone wynagrodzenie, jeżeli 
złożyła oświadczenie, że nie ubiegała się i  nie będzie się ubiegać 
o umorzenie kredytu na studia medyczne.

W USTAWIE Z DNIA 16 LIPCA 2020 R. O ZMIANIE 
USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA 
DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

Do wniosku o  odbywanie szkolenia specjalizacyjnego dołącza się 
m.in. skan dokumentów potwierdzających: 
•	 zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia w przypadku deklaracji 

jego odbywania w trybie pozarezydenckim; 
•	 zgodę kierownika szkoły doktorskiej w przypadku deklaracji odby-

wania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć; 
•	posiadanie co najmniej trzyletniego okresu zatrudnienia lub sto-

sunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifika-
cyjnego zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze 
czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia; 

•	w przypadku lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie woj-
skowej, a  także lekarza zatrudnionego w  podmiocie leczniczym 
utworzonym i  nadzorowanym przez MON albo w  komórce lub 
jednostce organizacyjnej mu podległej – posiadanie co najmniej 
trzyletniego okresu pozostawania na stanowisku służbowym w jed-
nostce wojskowej w związku z wyznaczeniem na to stanowisko lub 
pobytem na misjach Polskich Kontyngentów Wojskowych;

•	 zajmowane stanowisko – w  przypadku nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w  uczelniach medycznych lub innych uczelniach 
prowadzących działalność w  dziedzinie nauk medycznych i  nauk 
o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne; 

•	w przypadku lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie woj-
skowej, a  także lekarza zatrudnionego w  podmiocie leczniczym 
utworzonym i  nadzorowanym przez MON albo w  komórce lub 
jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi – zgodę jej 
kierownika na odbycie szkolenia, wydaną po przedstawieniu opinii 
przełożonych służbowych albo pracodawcy; 

•	w  przypadku lekarza będącego funkcjonariuszem w  stosunku 
służby w  jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzoro-
wanych przez MSWiA albo lekarza zatrudnionego na podstawie 
umowy o  pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizującego 
świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z ko-
rzystającym, albo pełniącego służbę w  podmiocie leczniczym 
utworzonym przez tego ministra – zgodę przełożonego albo pra-
codawcy na odbycie szkolenia. 
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Po dokonaniu oceny formalnej wniosku oraz przyporządkowaniu mu 
procentowej liczby punktów, lekarzowi udostępnia się, za pomocą 
SMK, treść wniosku po weryfikacji wraz z procentową liczbą punktów 
w odniesieniu do każdego z wariantów wskazanych we wniosku.

Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wnio-
sku oraz punktacji w  terminie 2 dni od dnia udostępnienia w  SMK 
zweryfikowanego wniosku wraz z  punktacją. W  przypadku niezgło-
szenia zastrzeżeń podstawą weryfikacji postępowania konkursowego 
nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz 
w zakresie przyznanej punktacji.

Listy rankingowe lekarzy bez wskazania imienia i nazwiska, ogłasza-
ją, za pomocą SMK, dyrektor CMKP, MON i MSWiA w terminie 7 dni od 
dnia zakończenia oceny formalnej wniosku.

Wolne miejsca rezydenckie oraz pozarezydenckie w danym postę-
powaniu dla danej dziedziny medycyny rozdziela się, za pomocą SMK, 
według kolejności listy rankingowej między lekarzy, którzy zakwali-
fikowali się do postępowania konkursowego, zgodnie ze zgłoszoną 
przez nich kolejnością.

Lekarz, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia list lekarzy zakwalifi-
kowanych w pierwszym etapie, potwierdza, za pomocą SMK, przyję-
cie wskazanego miejsca w danej dziedzinie w danym województwie 
oraz określonego trybu szkolenia specjalizacyjnego. Brak dokonania 
potwierdzenia w SMK uznaje się za odstąpienie lekarza od postępo-
wania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego 
miejsca specjalizacyjnego, które podlega ponownemu rozdziałowi 
w SMK. Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia wskazanego miejsca 
specjalizacyjnego w  pierwszym etapie, oraz lekarz, który znalazł 
się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w  pierwszym etapie, są 
uwzględniani ponownie na liście rankingowej i przechodzą do dru-
giego etapu rozdziału, za pomocą SMK, pozostałych wolnych miejsc 
specjalizacyjnych.

Listy lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego 
w pierwszym etapie, którzy potwierdzili przyjęcie wskazanego miej-
sca odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz listy lekarzy, którzy 
nie potwierdzili w  pierwszym etapie przyjęcia wskazanego miejsca 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego, oraz pozostałych na liście 
rankingowej dyrektor CMKP, MON i MSWiA, ogłaszają za pomocą SMK, 
w dniu następującym po dniu upływu wskazanego terminu. 

Wolne miejsca specjalizacyjne pozostałe po pierwszym etapie kwa-
lifikacji rozdziela się, za pomocą SMK, z wyłączeniem lekarzy zakwalifi-
kowanych do szkolenia specjalizacyjnego w pierwszym etapie, którzy 
potwierdzili przyjęcie wskazanego miejsca odbywania szkolenia spe-
cjalizacyjnego. Powstałą listę lekarzy zakwalifikowanych do szkolenia 
specjalistycznego w  drugim etapie oraz listę lekarzy niezakwalifiko-
wanych w drugim etapie ogłasza się za pomocą strony internetowej 
organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne oraz SMK w dniu 
następującym po dniu upływu powyższego terminu.

Lekarze, którzy zakwalifikowali się do odbywania szkolenia specjali-
zacyjnego, potwierdzają, za pomocą SMK, wskazane miejsce odbywa-
nia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia 
list lekarzy zakwalifikowanych w drugim etapie. Brak dokonania po-
twierdzenia w  SMK uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od 
postępowania kwalifikacyjnego.

Dyrektor CMKP, MON i MSWiA ogłaszają za pomocą strony interne-
towej organu prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne oraz SMK 
ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwa-
lifikacyjnym. 

Dyrektor CMKP niezwłocznie informuje wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce odbywania szkolenia o  wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego. Wojewoda dokonuje podziału miejsc szkolenio-
wych i kieruje lekarza, za pomocą SMK, do odbywania szkolenia w try-
bie rezydenckim albo w trybie pozarezydenckim w danej dziedzinie 
medycyny do właściwego podmiotu. 

W  przypadku stwierdzenia błędu SMK mającego wpływ na treść 
opublikowanych list rankingowych, odpowiednio dyrektor CMKP, 
MON albo MSWiA niezwłocznie ogłaszają, za pomocą SMK, poprawio-
ne listy rankingowe, o czym informują na swoich stronach interneto-
wych (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.).

Do Państwowego Egzaminu Modułowego może przystąpić le-
karz, który zakwalifikował się na szkolenie specjalizacyjne w wyni-
ku postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętego 1 marca 2023 r.

W  przypadku publikacji nowego programu specjalizacji jednostki 
organizacyjne wpisane na listę jednostek akredytowanych do prowa-
dzenia szkolenia specjalizacyjnego na dzień wejścia w życie niniejszej 
ustawy, w  których będzie realizowane szkolenie specjalizacyjne we-
dług tego programu, mają obowiązek weryfikacji akredytacji w zakre-
sie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie nowego 
programu w okresie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia tego programu, 
pod rygorem braku możliwości realizacji szkolenia specjalizacyjnego 
w zakresie tego programu po upływie tego okresu.

W  przypadku publikacji po 1 stycznia 2022 r. nowego programu 
specjalizacji nie jest możliwe uzyskanie akredytacji na realizację szko-
lenia specjalizacyjnego na podstawie programu specjalizacji obowią-
zującego przed dniem publikacji nowego programu specjalizacji.

18 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać za-
kłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, opublikowane 
w Dz. U. z 2021 r., poz. 2344. 

Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować 
do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym 
niż do 31 grudnia 2022 r.

18 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2021 r., poz. 2330. 

Test diagnostyczny w  kierunku SARS-CoV-2 może być wykonany na 
terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. 
Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą 
wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonują-
cy ten test do systemu teleinformatycznego (od 17 grudnia 2021 r.). 

Obowiązku odbycia kwarantanny oraz okazania negatywnego wy-
niku testu diagnostycznego w  kierunku SARS-CoV-2 nie stosuje się 
w przypadku przekraczania granicy RP w ramach wykonywania czyn-
ności zawodowych określonych w rozporządzeniu.

20 grudnia 2021 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 
2354 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z  dnia 17 listopada 2021 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o cudzoziemcach.

21 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klima-
tu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszko-
dliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2245.

22 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 17 grudnia 2021 r. w  sprawie wzorów dokumentów: 
Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawo-
du lekarza dentysty, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2374.

22 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2021 r., poz. 2378. »
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Do 31 grudnia 2021 r. obowiązku okazania negatywnego wyniku te-
stu w kierunku COVID-19 nie stosuje się w przypadku przekraczania 
granicy RP przez osoby przybywające spoza strefy Schengen, biorące 
udział, między innymi w charakterze lekarza lub fizjoterapeuty, w mię-
dzynarodowych zawodach sportowych.

23 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nu epidemii, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2398.

Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:
•	osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe 
w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego; 

•	osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, 
zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostęp-
nej lub punkcie aptecznym;

•	 studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wyko-
nywania zawodu medycznego.
 

Wymienione osoby są obowiązane poddać się szczepieniu ochron-
nemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego za-
świadczenia COVID w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania 
się w czasie pandemii COVID-19, w terminie nie późniejszym niż do 1 
marca 2022 r. 

Obowiązek szczepień ma zastosowanie także do osób, u których do 
1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytyw-
nego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Powyż-
szy obowiązek stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do 
szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. 

25 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z  dnia 10 grudnia 2021 r. w  sprawie apteczek okrętowych 
i apteczek medycznych oraz wzoru karty zdrowia dla marynarza 
na statku morskim, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2275.

29 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2021 r., poz. 2441.

Lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laborato-
ryjny przeprowadzają szczepienie ochronne przeciw grypie u osoby 
dorosłej, jeżeli:
•	odbyły w  ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie 

w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdza-
jący ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjaliza-
cję w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia 
podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych 
na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz 
przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

•	posiadają co najmniej sześciomiesięczną praktykę w zakresie prze-
prowadzania szczepień ochronnych albo uzyskały dokument po-
twierdzający ukończenie szkolenia: 
– teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyj-

nego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szcze-
pienia przeciw COVID-19, dostępnego na platformie e-learningo-
wej CMKP, oraz 

–  praktycznego, którego program zatwierdziło CMKP, obejmujące-
go naukę podania szczepionki w  postaci iniekcji domięśniowej 
oraz podjęcia działań w  przypadku wystąpienia nagłej reakcji 
alergicznej lub innego stanu zagrożenia życia pacjenta następu-
jącego bezpośrednio po przeprowadzeniu szczepienia, realizo-
wanego w  warunkach symulowanych w  CMKP lub uczelni pro-
wadzącej kształcenie na kierunku lekarskim.

30 grudnia 2021 r. weszła w życie część przepisów Ustawy z dnia 
2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, 
opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 2459. 

Zmiany zostały wprowadzone między innymi:

W USTAWIE Z DNIA 2 MARCA 2020 R. O SZCZEGÓLNYCH 
ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, 
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, 
INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH 
NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH.

Na wniosek świadczeniodawcy zobowiązanie wynikające z kwot wy-
płaconych zgodnie z  przepisami rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 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 paź-
dziernika 2020 r. do 10 marca 2021 r.,

b) za okresy od 1 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. i od 15 czerw-
ca 2020 r. do 23 października 2020 r. 

2) za rok 2020 w rodzajach:
a) opieka psychiatryczna i  leczenie uzależnień w  zakresach świad-

czeń opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach stacjonarnych,
b) rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej 

udzielanych w warunkach stacjonarnych,
c) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długo-

terminowej w  zakresach świadczeń opieki zdrowotnej udziela-
nej w warunkach stacjonarnych,

d) opieka paliatywna i  hospicyjna w  zakresach świadczeń opieki 
zdrowotnej udzielanej w warunkach stacjonarnych, 

e) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, związane z za-
pewnieniem całodobowej możliwości wykonania świadczenia – 
jest finansowane na zasadach określonych w ustawie.

Zobowiązanie ustalone według stanu na 30 listopada 2021 r. jest fi-
nansowane w wysokości:
•	nie wyższej niż 70% kwoty zobowiązania wynikającej z  umowy 

o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okresy, o  których 
mowa w pkt. 1 lit. a;

•	odpowiadającej wyrażonemu w  procentach poziomowi realizacji 
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 r. w rodza-
jach, 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 sposób, 
NFZ rozlicza zgodnie z  przepisami rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie później niż do 31 grudnia 2023 r.

Wniosek świadczeniodawca składa do NFZ w  terminie 14 dni od 
dnia wejścia w życie ustawy.

W USTAWIE Z DNIA 16 LIPCA 2020 R.  
O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA 
I LEKARZA DENTYSTY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH 
USTAW – OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Do kwalifikacji na staż podyplomowy, który odbędzie się przed 
1 marca 2023 r. oraz do odbywania tego stażu, jeżeli rozpocznie 
się przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W  przypadku staży podyplomowych rozpoczynających się od 
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. dokonywanie czynności w za-
kresie kwalifikacji na staż podyplomowy, kierowania na staż podyplo-
mowy, odbywania stażu podyplomowego, w  tym dokumentowania 
jego przebiegu oraz potwierdzania odbycia i  zaliczania stażu pody-
plomowego, odbywa się poza SMK, z  zastosowaniem form przewi-
dzianych dla danej czynności w dotychczasowych przepisach.

Do staży podyplomowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2023 r. 
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do 31 grudnia 2024 r. w zakresie dokumentacji przebiegu stażu podyplo-
mowego stosuje się dokument „Karta stażu podyplomowego lekarza” albo 
„Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”, w postaci papierowej. 

Znowelizowane przepisy dotyczące kwalifikacji na wolne miejsca 
specjalizacyjne oraz odbywania szkolenia specjalizacyjnego stosuje 
się po raz pierwszy do postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynają-
cego się 1 października 2022 r. i szkolenia specjalizacyjnego odby-
wanego w wyniku tego postępowania.

W USTAWIE Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 R. O ZMIANIE 
NIEKTÓRYCH USTAW W CELU ZAPEWNIENIA W OKRESIE 
OGŁOSZENIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 
LUB STANU EPIDEMII KADR MEDYCZNYCH – 
OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, za 
zgodą świadczeniodawcy, obowiązywanie umów na wykonywanie 
medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa me-
dycznego może zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do 31 
grudnia 2022 r. 

W USTAWIE Z DNIA 17 LISTOPADA 2021 R. O ZMIANIE USTAWY – 
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE ORAZ NIEKTÓRYCH 
INNYCH USTAW – OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

Przepisy dotyczące szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy den-
tystów, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w ży-
cie 1 sierpnia 2022 r.

31 grudnia 2021 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycz-
nej oraz sposobu jej przetwarzania, opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2477. 

Do 31 grudnia 2022 r. dysponenci zespołów ratownictwa medycz-
nego, w  tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, mogą 
prowadzić dokumentację zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

31 grudnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w  sprawie niepożądanych od-
czynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania, 
opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2470. 

Do 31 grudnia 2022 r. można stosować dotychczasowe sposoby 
zgłaszania niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz korygo-
wania zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego pod wa-
runkiem, że lekarz lub felczer nie ma możliwości zgłaszania niepożą-
danego odczynu poszczepiennego w postaci elektronicznej.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego 
przeglądów lekowych, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2342. 

Celem pilotażu jest sprawdzenie skuteczności praktycznej przeglą-
dów lekowych w warunkach świadczenia opieki farmaceutycznej oraz 
sprawdzenie ich wartości klinicznej, wpływu na system opieki zdro-
wotnej, a w konsekwencji wypracowanie optymalnego modelu, pro-
cedur oraz standardów tego elementu opieki farmaceutycznej jako 
świadczenia zdrowotnego.

Przegląd lekowy odbywa się w drodze analizy farmakoterapeutycz-
nej, która polega na całościowym przeglądzie farmakoterapii pacjen-
ta, uwzględniającym wszystkie stosowane leki i preparaty.

Pilotaż jest prowadzony przez podmiot leczniczy prowadzony przez 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który 
jest odpowiedzialny za wybór realizatorów pilotażu, jego przeprowa-
dzenie według modelu przeglądu lekowego oraz opiekę merytorycz-
ną nad farmaceutami uczestniczącymi w pilotażu.

1 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na po-
szczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami, opublikowane w  Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2359.

W  wykazie pracowników działalności podstawowej dodane zostały 
stanowiska – starszy technik sterylizacji medycznej, technik steryliza-
cji medycznej i pracownik ochrony oddziału psychiatrii sądowej.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2400. 

1 stycznia 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych 
ustaw, opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 2469. 

W  ustawie dodany został rozdział „Profilaktyka i  rozwiązywanie pro-
blemów związanych z uzależnieniami”. 

Od 1 stycznia 2022 r. łączy się Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia-
łania Narkomanii. 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz działal-
ność w zakresie przeciwdziałania narkomanii należą do zakresu działa-
nia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie 
w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medyczne-
go, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2499.

Zlecenia na zaopatrzenie w  wyroby medyczne i  zlecenia naprawy wyrobu 
medycznego wystawione przed 1 stycznia 2022 r. zachowują swoją ważność.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu 
Oceny Wniosków Inwestycyjnych w  Sektorze Zdrowia dla in-
westycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń 
opieki zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2487.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji po-
zostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2488.

1 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie programu pilotażowego w  centrach zdrowia psy-
chicznego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2491.

1 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzą-
cych w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego per-
sonelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji » 
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lekarskich orzekających o  stopniu zdolności do czynnej służ-
by wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 
opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2492.

14 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego, opublikowane w Dz. U. z 2021 r., poz. 2482. 

W wykazie świadczeń gwarantowanych zostały dodane następujące 
świadczenia: koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych 
i  tętnic wieńcowych (OCT), elektrochemioterapia – elektroporacja 
i podanie leku przeciwnowotworowego systemowo oraz miejscowo 
do zmiany nowotworowej. 

14 stycznia 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 
87 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z  dnia 23 grudnia 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra 
zdrowia w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej.

19 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilota-
żowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów 
w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece spe-
cjalistycznej, opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 121. 

Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji 
świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spi-
rometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny 
pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i  tętna, 
w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc. 

Program pilotażowy obejmuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadcze-
nia porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc. Świadczenia opieki zdro-
wotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane świadczeniobiorcy, 
który ukończył 18. rok życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, 
ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywa-
nia potencjalnych zaburzeń czynności płuc, który został poinformowany 
o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych 
w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie.

Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu dokonuje na podsta-
wie powyższych kryteriów oraz przeprowadzonej diagnostyki:
•	w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz POZ,
•	w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – lekarz specjali-

sta w dziedzinie chorób płuc albo lekarz ze specjalizacją I stopnia 
w dziedzinie chorób płuc albo lekarz w trakcie specjalizacji w dzie-
dzinie chorób płuc.

Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu elektronicznego spirometru 
minimum raz w miesiącu: 
•	 w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza POZ,
•	w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia po-

rada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc przez wymienionego 
lekarza specjalistę.
Realizacja programu pilotażowego w  ramach świadczeń podsta-

wowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ dotyczy 
wyłącznie świadczeniobiorców kontynuujących leczenie w  ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w  zakresie świadczenia pora-
da specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc realizowane przed dniem 
rozpoczęcia programu pilotażowego.

20 stycznia 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 
134 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

24 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Rady Mini-
strów z  dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i za-
kazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowa-
ne w Dz. U. z 2022 r., poz. 149. 

Testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 będą wykonywane w ap-
tekach ogólnodostępnych od 27 stycznia 2022 r.

Do 28 lutego 2022 r. w  urzędach administracji publicznej lub 
jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o  charakterze 
publicznym kierownicy urzędów, dyrektorzy generalni urzędów lub 
kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykony-
wanie pracy zdalnej, z  wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów 
i prokuratury oraz uczelni.

24 stycznia 2022 r. zostało opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 
154 Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 
12 stycznia 2022 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia ministra rodziny i  polityki społecznej w  spra-
wie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 
w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działają-
cych w ochronie zdrowia.

 
25 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obo-
wiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w  warunkach domo-
wych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiolo-
gicznego, opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 152. 

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby 
COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu 
po 7 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpo-
wiednio narażenia albo styczności. Państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo 
zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny.

Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagno-
styki laboratoryjnej w  kierunku wirusa SARS-CoV-2 ulega zakończe-
niu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego 
w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 7 dni od 
dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagno-
stycznego w kierunku SARS-CoV-2.

25 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w  sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad 
pacjentem podejrzanym o  zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2, opublikowane w Dz. U. z 2022 r., poz. 151. 

W  przypadku pacjentów powyżej 60. roku życia, skierowanych do 
odbycia izolacji w warunkach domowych, lekarz podstawowej opie-
ki zdrowotnej udziela pacjentowi, nie później niż przed upływem 48 
godzin odbywania tej izolacji, porady, podczas której na podstawie 
badania fizykalnego dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. W przy-
padku gdy termin udzielenia porady upływa w dniu uznanym ustawo-
wo za dzień wolny od pracy lub w sobotę, porada odbywa się następ-
nego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Pacjenci powyżej 60. roku życia skierowani do odbycia izolacji 
w  warunkach domowych przed dniem wejścia w  życie niniejszego 
rozporządzenia odbywają ją na dotychczasowych zasadach.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczenia 
szpitalne, któremu wojewoda lub minister zdrowia, wydał polecenie 
dotyczące zapewnienia:
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•	udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w  określonych zakresach 
pacjentom podejrzanym o  zakażenie lub zakażonym wirusem 
SARS-CoV-2 (szpital II poziomu) – jest obowiązany do leczenia pa-
cjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, którzy wymagają lecze-
nia w warunkach szpitalnych; 

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

27 stycznia 2022 r. weszła w  życie Ustawa z  dnia 17 grudnia 
2021  r. o  zmianie ustawy o  zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, 
opublikowana w Dz. U. z 2022 r., poz. 64. 

Świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyj-
nego Szczepień Ochronnych przysługuje w przypadku, gdy w wyni-
ku szczepienia ochronnego wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania 
szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione 
w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w wyniku których: 
•	osoba zaszczepiona wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy 

niż 14 dni albo 
•	u  osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący koniecz-

ność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w  izbie 
przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni. 

Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:
•	obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć 

w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3000 zł,
•	hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego 

trwającej krócej niż 14 dni – 10 000 zł. 
•	hospitalizacji trwającej od 14 dni do ponad 120 dni – od 10 000 zł do 

100 000 zł. Proporcjonalnie do okresu hospitalizacji. 

Świadczenie kompensacyjne jest dodatkowo podwyższane 
w przypadku: 
•	 zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł,
•	 innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnosty-

ki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł, 
•	hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opie-

ki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł, 
•	hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opie-

ki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł. 

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dal-
szego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospi-
talizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł. 

Łączna suma świadczenia kompensacyjnego przysługującego oso-
bie zaszczepionej nie może być wyższa niż 100 000 zł. Postępowanie 
w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego jest prowadzo-
ne przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Przy Rzeczniku działa Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kom-
pensacyjnego Szczepień Ochronnych, do którego zadań należy wy-
dawanie opinii dotyczących wystąpienia działania niepożądanego 
wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, po podanej 
szczepionce albo szczepionkach i jego skutków.

Wniosek o  przyznanie świadczenia kompensacyjnego wnosi się 
do Rzecznika Praw Pacjenta. Osobą uprawnioną do jego złożenia jest 
osoba zaszczepiona a w przypadku osoby, która nie może samodziel-
nie wystąpić z wnioskiem – jej przedstawiciel ustawowy. 

Wniosek może być złożony w terminie roku od dnia, który był ostat-
nim dniem obserwacji albo hospitalizacji, nie później niż po upływie 
5  lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego. Złożenie 
wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. Opłata podlega zwro-
towi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.

Postępowania w  sprawie przyznania wymienionego świadczenia 
nie wszczyna się, a wszczęte postępowanie umarza się, w przypadku 
gdy w związku z przeprowadzonym szczepieniem ochronnym Skarb 
Państwa wypłacił wnioskodawcy zadośćuczynienie lub odszkodowa-
nie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu wydanego w po-
stępowaniu cywilnym, związane z  wystąpieniem działań niepożą-
danych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach albo 
toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie. 

Rzecznik Praw Pacjenta, po uzyskaniu opinii Zespołu, wydaje de-
cyzję administracyjną w sprawie przyznania świadczenia kompensa-
cyjnego i jego wysokości albo odmowy przyznania tego świadczenia 
w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Na decyzję przy-
sługuje skarga do sądu administracyjnego. 

Świadczenia kompensacyjne obejmują szczepienia ochronne prze-
ciwko COVID-19 przeprowadzane po 26 grudnia 2020 r. oraz pozosta-
łe szczepienia ochronne przeprowadzane od 1 stycznia 2023 r. 

Termin złożenia wniosku o  przyznanie świadczenia kompensa-
cyjnego odnośnie do zdarzeń, które wystąpiły przed dniem wejścia 
w  życie niniejszej ustawy w  wyniku szczepień ochronnych prze-
ciwko COVID-19 przeprowadzanych po 26 grudnia 2020 r., upływa 
31 grudnia 2022 r. 

29 stycznia 2022 r. weszło w  życie Rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz okre-
ślenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości, opublikowane  
w Dz. U. z 2022 r., poz. 94. ■

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

Dolnośląska Rada Lekarska
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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, za-
bytkowego kościoła ewangelickiego,

 zwiedzanie rynku (pamiątkowe zdję-
cie na ławce z księżną Daisy von Pless)

Czas wolny  – możliwość indywidualnego zwie-
dzania parku pszczyńskiego (plan 
Pszczyny zostanie dołączony do 
zaproszenia), przejazd busami do 
Goczałkowic – tam zwiedzanie 
nowoczesnego centrum ogrodni-
czego „Kapias”. Na terenie centrum 
działają punkty gastronomiczne, 
w  których można się posilić – we 
własnym zakresie, powrót do hote-
lu. Wieczorem bankiet w restauracji 
„Warownia 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 28.02.2022 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.

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

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

25 czerwca 2022 r. (sobota)
godz.10.00 Msza Święta (rzymskokatolicka pa-

rafia pw. św. Stanisława, św. Doroty 
i św. Wacława, pl. Wolności 3)

 Część oficjalna – Dolnośląska Izba Le-
karska we Wrocławiu, Kazimierza Wiel-
kiego 45, 50-077 Wrocław (I piętro)

godz.11.00 Śniadanie studenckie
godz.11.30 Otwarcie zjazdu
godz.11.45 Wystąpienie Chóru Medici Cantan-

tes Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM rektora UM i uro-

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

tel (sala Rolls Royce, parter) 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 Li-
siak) do 28.02.2022 r. z  dopiskiem „Zjazd 1970”. 
Koleżanki prosimy o podanie nazwiska obecne-
go oraz panieńskiego. 

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).

Za 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 Afry-

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

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

14 maja 2022 r. (sobota)
godz. 10.00 Msza święta ((rzymskokatolicka pa-

rafia pw. św. Stanisława, św. Doroty 
i św. Wacława, pl. Wolności 3)

 Część oficjalna – Dolnośląska Izba 
Lekarska we Wrocławiu

 Kazimierza Wielkiego 45, 
 50-077 Wrocław (I piętro)
godz. 11.00 Śniadanie studenckie 
godz. 11.30 Otwarcie zjazdu
godz. 11.45 Wystąpienie chóru Medici Cantan-

tes Uniwersytetu Medycznego
 Przemówienie JM rektora UM i uro-

czyste wręczenie dyplomów
 Wykład okolicznościowy
 Wspólne zdjęcie pamiątkowe

godz. 18.00 Uroczysta kolacja – Hotel im.  Jana 
Pawła II (Ostrów Tumski), ul. św. Idzie-
go 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 28.02.2022 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).

Za 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 Medycznej we 
Wrocławiu, które odbędzie się w dniach 30 września 
– 2 października 2022 r. Miejscem spotkania będzie 
ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka w Zieleńcu.

Program zjazdu
30 września 2022 r.  (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 
1 października 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 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. 18.30  Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
2 października 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 31.03.2022 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.

Za Komitet Organizacyjny
Ryszard Fedyk, Danuta Lewiecka, Wiktor Wolfson

ZJAZDY ABSOLWENTÓW AM WE WROCŁAWIU
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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 Afry-

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

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

11 czerwca 2022 r. (sobota)
godz. 9.30 Msza święta (kościół pw. Najświęt-

szego Serca Jezusowego, pl. Grun-
waldzki 3)

 Część oficjalna – Collegium Anato-
micum, ul. Chałubińskiego 6a, 50-
368 Wrocław

godz. 11.00 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 Wro-

cław

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 Ślusa-
rek) do 28.02.2022 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).

Za 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 28.02.2022 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.

Za 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 Afry-

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

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

8 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. Piłsud-

skiego 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).

Za 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 28.02.2022 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.

Za 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 Szarot-
ka 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
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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 
28.02.2022 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.

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-lecia ukończenia Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, które odbędzie 
się w dniach 23-25 września 2022 r. Miejscem spo-
tkania będzie ośrodek Vital & SPA Resort Szarotka 
w Zieleńcu.

Program zjazdu
23 września 2022 r.  (piątek)
od godz. 14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill
24 września 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 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. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
25 września 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 31.03.2022 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.

Za Komitet Organizacyjny
Piotr Dzięgiel, Jarosław 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 28.02.2022 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.

Za Komitet Organizacyjny
Robert Seifert, Ewa Wesołowska-Szepietowska, 

Tomasz Zajdel, Joanna Ziemianowicz-Witkowska

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.

Program zjazdu
16 września 2022 r. (piątek)
od godz.14.00 Zakwaterowanie w ośrodku
godz. 18.00-24.00 Grill 
17 września 2022 r. (sobota)
godz. 8.00-11.00 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. 18.30 Pamiątkowe zdjęcie grupowe 

przed ośrodkiem
godz. 19.00-2.00 Bankiet
18 września 2022 r. (niedziela) 
godz. 9.00-11.00 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 31.03.2022 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.

Za Komitet Organizacyjny
Izabella Dębowska (Januszewska)

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

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE
ROCZNIK 1977

Droga Koleżanko! Drogi Kolego!
Zapraszamy na spotkanie koleżeńskie z okazji 45-lecia ukończenia Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, które odbędzie się 4 czerwca 
2022 r. Miejscem spotkania będzie restauracja „Legendy Miasta” w hotelu IBIS 
w Lublinie (Aleja Solidarności 7, 20-841 Lublin). 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu pod numerem telefonu: 81 479 18 
88. Koszt noclegu pokrywają uczestnicy.

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł od osoby.

Prosimy o zgłoszenia na nasze adresy mailowe lub telefonicznie do 
30.04.2022 r.

Wpłaty prosimy dokonywać do 10.05.2022 r. na konto: 28 1240 2382 1111 
0010 1287 4209 Elżbieta Wroczek-Glijer z dopiskiem „Zjazd 77” i aktualnym 
adresem e-mailowym. 

Komitet Organizacyjny
Elżbieta Wroczek-Glijer – elawroczek@wp.pl, tel.:605 988 766; 

Grażyna Staroń-Górnicka – ggornicka@wp.pl, tel.: 605 722 050
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UCHWAŁY DRL I PREZYDIUM DRL

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medyczne-
go im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 30 listopada stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscypli-
nie nauki o zdrowiu uzyskali: 
1. mgr Małgorzata Terpińska,
2. mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska,
3. mgr Barbara Wagner-Łosieczka,
4. mgr Aneta Maria Kubisa,
5. mgr Ewa Alicja Szura.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 16 grudnia 2021 r. stopień 
naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
w dyscyplinie nauki medyczne uzyskali:
1. mgr Miron Tokarski,

2. mgr Aleksandra Ewa Siekierzyńska,
3. lek. Katarzyna Tkaczyszyn,
4. lek. Agnieszka Szeremet.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 16 grudnia 2021 r. stopień 
naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych 
i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne uzyskali:
1. dr Maciej Edward Gawęcki,
2. dr Maciej Władysław Sebastian.

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 20 stycznia 2022 r. stopień naukowy 
doktora w dziedzinie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu w dyscyplinie 
nauki medyczne otrzymała lek. Małgorzata Alicja Ostrowska. 

NOWI DOKTORZY

Uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 2 grudnia 2021 roku

Uchwały Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku

Uchwały Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2022 roku

NR 106/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

NR 107/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą tymczasowego zawieszenie 
prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie postanowienia 

sądu lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku Białej

NR 108/2021
w sprawie wydania opinii dot. kandydata na konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie kardiochirurgii dla województwa dolnośląskiego
§ 1

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu pozytywnie opiniuje 
kandydaturę  prof. dr. hab. Marka Jasińskiego na konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie kardiochirurgii dla województwa dolnośląskiego.

NR 109/2021
w sprawie zakupu komputera stacjonarnego dla Rejestru Lekarzy DIL 

§ 1

Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu przeznacza kwotę 
3 599 zł brutto na zakup komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym 
Windows 10 PRO pl wraz z programem Microsoft Office 2021 Home & Busi-
ness dla Rejestru Lekarzy DIL.  

NR 110/2021
w sprawie poprawy funkcjonalności serwisów internetowych DIL 

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu przeznacza kwotę 
5 400 zł netto dla firmy Patrick.pro Patryk Cieśluk z siedzibą w Poznaniu na 
poprawę funkcjonalności serwisów internetowych DIL.

NR 111/2021
w sprawie realizacji filmu o pandemii COVID-19 

§ 1
Prezydium Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu przeznacza kwotę 
10 000 zł brutto na realizację filmu o pandemii COVID-19 na terenie objętym 
działaniem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu przez studio Agencja 
Artystyczna i Reklamowa Stanisław Wolny z siedzibą we Wrocławiu. 

NR 112/2021
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

NR 113/2021
w sprawie terminów posiedzeń DRL i Prezydium DRL w 2022 roku

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala następujące terminy 

posiedzeń Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i Prezydium DRL w 2022 roku:

Prezydium DRL Rada DIL
13.01.2022 27.01.2022
17.02.2022 24.02.2022
3.03.2022 17.03.2022

21.04.2022 7.04.2022
12.05.2022 26.05.2022
9.06.2022 23.06.2022

28.07.2022
25.08.2022
22.09.2022 8.09.2022
6.10.2022 27.10.2022

3.11.2022 17.11.2022
1.12.2022 5.12.2022

NR 114/2021
w sprawie wyboru firmy audytorskiej 

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wyraża zgodę na przeprowadzenie 
badania bilansu sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 
we Wrocławiu za rok 2021 przez Agencję Biegłych Rewidentów Tax-2 
we Wrocławiu za kwotę 11 800 zł brutto.   

NR 115/2021
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników

§ 1
Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zmienia Uchwałę nr 172/2010 
z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowni-
ków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu w następujący sposób:
§ 3 regulaminu w zakresie definicji minimalnego wynagrodzenia otrzymu-
je brzmienie: należy przez to rozumieć najniższe wynagrodzenie, o którym 
mowa w obowiązującej ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

NR 116/2021
w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania miesięcznej składki członkowskiej 

NR 1/2022
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 Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu, Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego, Polskie Towarzystwo Neonatologii,
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej oraz Katedra 

i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego  
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
,,POSTĘPY W PEDIATRII I NEONATOLOGII’’
która odbędzie się w dniach 4-5 marca 2022 r. (piątek-sobota).

Uczestnikowi konferencji przysługuje 7 punktów 
edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji:
prof. dr hab. Danuta Zwolińska, prof. dr hab. Barbara Królak-Olejnik

Sekretarz konferencji: dr hab. Anna Medyńska
Program konferencji

I DZIEŃ
4 marca 2022 r. (piątek)
godz. 15.55-16.00 Powitanie uczestników
 prof. dr hab. Danuta Zwolińska, 
 prof. dr hab. Barbara Królak-Olejnik

SESJA I
godz. 16.00-16.20 Koordynacja opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem 

do końca 3. roku życia
 prof. dr hab. Ewa Helwich, Klinika Neonatologii i Intensyw-

nej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w War-
szawie, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii

godz. 16.20-16.40 Zespoły paranowotworowe u dzieci
 prof. dr hab. Alicja Chybicka, Katedra i Klinika Transplantacji 

Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

godz. 16.40-17.00 Ulewania i wymioty – co robić?
 prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Klinika 

Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersy-
teckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, kon-
sultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii dziecięcej

godz. 17.00-17.20 Ostre uszkodzenie nerek u dzieci w dobie pandemii COVID-19
 prof. dr hab. Danuta Zwolińska, Katedra i Klinika Nefrologii 

Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie 
nefrologii dziecięcej

godz. 17.20-17.30 Dyskusja
godz. 17.30-17.40 Przerwa

SESJA II
godz. 17.40-18.00 Profilaktyka niedokrwistości u noworodków i niemowląt – 

aktualizacja zaleceń
 prof. dr hab. Ryszard Lauterbach, Klinika Neonatologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Kra-
kowie, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

godz. 18.00-18.20 Problemy kardiologiczne u dzieci – kiedy kierować do spe-
cjalisty?

 dr n. med. Anna Turska-Kmieć, Klinika Kardiologii Instytutu 
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

godz. 18.20-18.40 Bóle brzucha u dzieci źródłem tysiąca niespodzianek
 prof. dr hab. Piotr Albrecht, Klinika Gastroenterologii i Ży-

wienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
godz. 18.40-18.55 Dyskusja
godz. 18.55 Zamknięcie pierwszego dnia konferencji

II Dzień
5 marca 2022 r. (sobota)
godz. 8.55-9.00 Powitanie uczestników
 prof. dr hab. Danuta Zwolińska, prof. dr hab. Barbara 

Królak-Olejnik
SESJA I

godz. 9.00-9.20 Szczepienia ochronne w grupach ryzyka
 prof. dr hab. Teresa Jackowska, Klinika Pediatrii Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, 
konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii

godz. 9.20-9.40 Zastosowanie terapii wysokoprzepływowej u noworodków 
i niemowląt

 dr hab. Tomasz Szczapa, Klinika Neonatologii Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

godz. 9.40-10.00 Miejsce nebulizacji w  objawowym leczeniu infekcji dróg 
oddechowych – wskazówki praktyczne

 prof. dr hab. Henryk Mazurek, Klinika Pneumonologii 
i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału 
Terenowego im. Jana i Ireny Rudników w Rabce

godz. 10.00-10.20 Stany naglące w cukrzycy i endokrynologii dziecięcej
 prof. dr hab. Anna Noczyńska, Katedra i Klinika Endokry-

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

godz. 10.20-10.30 Dyskusja
godz. 10.30-10.45 Przerwa

SESJA II
godz. 10.45-11.05 Szczepienia przeciwko SARS-COV-2 u dzieci i młodzieży – argu-

menty do rozmowy z opiekunami, kwalifikacja i wskazówki 
do udanej akcji szczepień

 prof. dr hab. Leszek Szenborn, Katedra i Klinika Pediatrii 
i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Pia-
stów Śląskich we Wrocławiu

godz. 11.05-11.25 Jak zoptymalizować transport medyczny małego dziecka?
 prof. dr hab. Jan Mazela, Klinika Zakażeń Noworodka 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

godz. 11.25-11.45 Leczenie miejscowe zmian skórnych u dzieci
 prof. dr hab. Wojciech Baran, Katedra i Klinika Dermatologii, 

Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu

godz. 11.45-11.55 Dyskusja
godz. 11.55-12.05 Przerwa

SESJA III
godz. 12.05-12.25 Lipodystrofie – historia naturalna, zasady diagnostyki i leczenia
 prof. dr hab. Maria Giżewska, Klinika Pediatrii, Endokryno-

logii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii 
Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Szczecinie

godz. 12.25-12.45 Stany lękowe i depresyjne u dzieci
 dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska, Katedra Psy-

chiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu

godz. 12.45-13.05 Następstwa zdrowotne dysbiozy u noworodka i niemowlęcia 
– jak im zaradzić?

 prof. dr hab. Barbara Królak-Olejnik, Katedra i Klinika Neo-
natologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu

godz. 13.05-13.15 Dyskusja
godz. 13.15-13.25 Przerwa

SESJA IV
godz. 13.25-13.45 Bóle kostne u dzieci – diagnostyka różnicowa
 prof. dr hab. Danuta Chlebna-Sokół, Klinika Propedeutyki 

Pediatrii i  Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi

godz. 13.45-14.05 Wtórne niedobory odporności u dzieci – możliwości terapeutyczne
 dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, III Katedra 

i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Roz-
wojowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu

godz. 14.05-14.25 Zapalenie zatok i niedosłuch – współpraca pediatry z laryn-
gologiem

 prof. dr hab. Wanda Stankiewicz-Szymczak, Wojskowy 
Instytut Higieny i  Epidemiologii im. Generała Karola 
Kaczkowskiego w Warszawie

godz. 14.25-14.45 Kiedy kierować dziewczynkę do ginekologa dziecięcego?
 prof. dr hab. Lidia Hirnle, I Katedra i Klinika Ginekologii 

i  Położnictwa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu

godz. 14.45-14.55 Dyskusja
godz. 14.55 Zakończenie konferencji

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

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać na szkolenie może się 
tylko osoba zgłaszająca). Decyduje kolejność zgłoszeń.

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

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

logowania każdego zgłoszonego wcześniej uczestnika.
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Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby 
Lekarskiej w Warszawie, Komisja Kształcenia Dolnośląskiej 

Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

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

zapraszają na konferencję online

WEBINARIUM:
,,COVID-19 – NOWOŚCI W TERAPII, 

POWIKŁANIA ODLEGŁE,
PRZYSZŁOŚĆ PANDEMII’’

która odbędzie się 10 marca 2022 r. (czwartek) w godz. 9.00-14.30.

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów edukacyjnych.
Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji:
dr n. med. Sylwia Serafińska,

dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

Opiekun naukowy konferencji
prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon

Program konferencji
godz. 9.00-9.05 Otwarcie konferencji
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 9.05-9.45 Patomechanizm, obraz kliniczny, diagnostyka, nowe warianty 

SARS-CoV-2
 prof. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.45-10.15 Profilaktyka zakażenia SARS-CoV-2. Program szczepień, 

skuteczność szczepionek, nowe preparaty
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon

godz. 10.15-10.45 COVID-19 – zasady leczenia, nowości w terapii
 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 10.45-11.00 Witamina D w COVID-19 – terapia czy profilaktyka? Wyniki 

badań własnych
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 11.00-11.30 Powikłania zakrzepowo-zatorowe. Prezentacja przypadków
 lek. Aleksander Zińczuk, lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 11.30-12.05 NeuroCOVID-19 – obraz kliniczny, odległe następstwa, lecze-

nie. Prezentacja przypadków
 lek. Justyna Jachman-Kapułka
godz. 12.05-12.35 Powikłania zapalne COVID-19: naczyniowe, neurologiczne, 

wielonarządowe MIS, PIMS, ze szczególnym uwzględnieniem 
populacji dzieci

 dr n. med. Kamila Ludwikowska
godz. 12.35-13.10 Powikłania płucne COVID-19 z punktu widzenia specjalisty 

torakochirurga: odma, ropień śródpiersia, zwężenie tchawicy 
– czynniki ryzyka, postępowanie, odległe konsekwencje

 dr n. med. Fetcs Andrzej Majewski
godz. 13.10-13.30 Realizacja szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – sytuacja na 

świecie, w Europie i w Polsce
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 13.30-14.00 Odległe następstwa ogólnoustrojowe. Rehabilitacja wczesna 

i późna
 lek. Iwona Buczyńska, lek. Kamila Zielińska
godz. 14.00-14.30 Dyskusja online: najciekawsze pytania i  odpowiedzi. 

Podsumowanie webinarium

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

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

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby 
Lekarskiej w Warszawie, Komisja Kształcenia Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej we Wrocławiu, Klinika Chorób Zakaźnych 

i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu oraz I Oddział Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala 

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

WEBINARIUM:
„CHOROBY INFEKCYJNE I ZAPALNE 

UKŁADU NERWOWEGO
– TEORIA I PRZYPADKI KLINICZNE”

która odbędzie się 24 marca 2022 r. (czwartek) w godz.9.00-
14.30.

Uczestnikowi konferencji przysługuje 5 punktów 
edukacyjnych.

Udział w konferencji jest dobrowolny i bezpłatny.

Kierownik naukowy konferencji lek. Justyna Janocha-Litwin

Opiekun naukowy konferencji Prof. zw. dr hab. Krzysztof Simon

Zapraszamy lekarzy wszystkich specjalności, szczególnie lekarzy 
rodzinnych, internistów, neurologów oraz lekarzy chorób 

zakaźnych i innych zainteresowanych tematyką.

Program konferencji
godz. 9.00-9.30 Neuroinfekcje: obraz kliniczny, diagnostyka, epidemiologia, 

rzadkie czynniki etiologiczne

 prof. dr hab. Krzysztof Simon
godz. 9.30-10.00 Pasożytnicze oraz grzybicze neuroinfekcje na przykładzie 

pacjentów z niedoborami odporności
 lek. Justyna Janocha-Litwin
godz. 10.00-10.30 Zapalenia krążków międzykręgowych – kto i jak ma leczyć?
 lek. Mateusz Pawłowski
godz. 10.30-11.00 Neuroinfekcje u dzieci
 lek. Katarzyna Pawlik
godz. 11.00-11.30 Ropne bakteryjne neuroinfekcje – leczenie i profilaktyka
 dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak
godz. 11.30-12.00 Nieropne bakteryjne neuroinfekcje – listerioza, neurokiła, 

gruźlica układu nerwowego
 dr n. med. Monika Pazgan-Simon
godz. 12.00-12.30 Wybrane wirusowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 

i mózgu
 lek. Aleksander Zińczuk
godz. 12.30-13.00 Neuroborelioza
 dr n. med. Sylwia Serafińska
godz. 13.00-13.30 Odkleszczowe zapalenie mózgu
 dr n. med. Marta Kucharska
godz. 13.30-14.00 Choroby autoimmunizacyjne układu nerwowego
 dr n. med. Katarzyna Mariańska
godz. 14.00-14.30 Dyskusja online: najciekawsze pytania i  odpowiedzi. 

Podsumowanie webinarium.

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

komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl (zapisać na szkolenie może 
się tylko osoba zgłaszająca). Decyduje kolejność zgłoszeń.

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

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

informatyczny DIL logowania każdego zgłoszonego wcześniej 
uczestnika.
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Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej 
we Wrocławiu

zaprasza na kurs medyczny

„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.

Uwaga! Brak wolnych miejsc w lutym i marcu.

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

Radiologia Medyczna zapraszają na kurs radiologiczny 
z zakresu:

„OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA”
online

dla lekarzy i lekarzy dentystów
11 marca 2022 r. (piątek), godz. 18:00 – online

Link do formularz rejestracyjnego: https://pozytron.
clickmeeting.com/orp-online-11-marzec-2022-r-

szkolenie-i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/
register?_ga=2.116938756.329130234.1640589037-

1956472566.1635926286&_gac=1.204603812.1637752407.
EAIaIQobChMIksHdkO-w9AIVFBF7Ch3S3gvhEAAYASAAEgK1EvD_

BwE
19 marca 2022 r. (sobota), godz. 10:00 – online

Link do formularz rejestracyjnego: https://pozytron.
clickmeeting.com/orp-online-19-marzec-2022-r-szkolenie-

i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/register?_
ga=2.116938756.329130234.1640589037-1956472566.1635926286&_

gac=1.204603812.1637752407.EAIaIQobChMIksHdkO-
w9AIVFBF7Ch3S3gvhEAAYASAAEgK1EvD_BwE

2 kwietnia 2022 r. (sobota), godz. 10:00 – online
Link do formularz rejestracyjnego: https://pozytron.

clickmeeting.com/orp-online-2-kwiecien-2022-r-szkolenie-
i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/register?_

ga=2.37360802.329130234.1640589037-1956472566.1635926286&_
gac=1.3328516.1637752407.EAIaIQobChMIksHdkO-

w9AIVFBF7Ch3S3gvhEAAYASAAEgK1EvD_BwE
10 kwietnia 2022 r. (niedziela), godz. 16:00 – online

Link do formularz rejestracyjnego: https://pozytron.
clickmeeting.com/orp-online-10-kwiecien-2022-r-szkolenie-

i-egzamin-ochrona-radiologiczna-pacjenta/register?_
ga=2.85136155.329130234.1640589037-1956472566.1635926286&_

gac=1.174721430.1637752407.EAIaIQobChMIksHdkO-
w9AIVFBF7Ch3S3gvhEAAYASAAEgK1EvD_BwE

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

Koszt szkolenia dla członków DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ:
materiały szkoleniowe + repetytorium* + koszt egzaminu = 390 zł

DRL członkom DIL pokrywa koszt w wysokości 140 zł,  
natomiast członek DIL opłaca indywidualnie koszt 
w wysokości 250 zł.

Faktura za uczestnictwo w szkoleniu i egzaminie zostanie 
wystawiona po odbytym szkoleniu i przesłana na adres e-mail.
Koszt szkolenia dla osób niebędących członkami DIL:
350 zł mat. szkoleniowe + repetytorium*+140 zł koszt egzaminu = 
490 zł

* W dniu szkolenia i egzaminu odbędą się dwugodzinne warsztaty 
podsumowujące.

Szkolenie online ma formę webinaru przygotowującego do egzaminu 
online. Szkolenie będzie zakończone egzaminem wewnętrznym 
online.
Szkolenie jest prowadzone drogą internetową w  formie szkolenia 
na odległość, zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń z dziedziny 
ochrony radiologicznej pacjenta (Dz.U.2020, poz. 390).
Zgodnie z art. 33n ust. 8 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 
atomowe osoby egzaminujące posiadają wyższe wykształcenie, 
wiedzę i doświadczenie zawodowe, zgodne z zakresem prowadzonych 
szkoleń, w szczególności w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, 
jak również stosuje jednolity system organizacji szkolenia i egzaminu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie i uzyska 
7 punktów edukacyjnych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z  dnia 6 października 2004 r. Po zdanym egzaminie 
uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu 
równoważne z  przyznaniem 20 punktów szkoleniowych zgodnie  
z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 6 marca 2020 r.  
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz certyfikat drogą kurierską.

Dla członków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej ilość miejsc 
dofinansowanych przez DRL wynosi 100.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
proszone są o rejestrację na stronie: https://www.pozytron.pl/
lista-szkolen/5-ochrona-radiologiczna-pacjenta

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
DZIAŁ SZKOLEŃ:
tel.: + 48 505 440 173 lub +48 502 268 684
e-mail: szkolenia@pozytron.pl
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Dr med. Ewa Bohdanowicz
Nestorka wrocławskich pediatrów, wychowawczyni wielu 
pokoleń lekarzy, licealna koleżanka Papieża Jana Pawła 
II, uczennica prof. Hanny Hirszfeldowej i strażniczka tra-
dycji prof. Hanny i Ludwika Hirszfeldów, wyróżniona m.in. 
statuetką „Stetoskop prof. Z. Wiktora” przyznawaną za 
zasługi dla historii medycyny. Odeszła otoczona rodziną, 
przeżywszy 100 lat.

17 grudnia 2021 roku odeszła na wieczny dyżur Ewa Bohdanowicz. Swoim 
bogatym i  niezwykle barwnym życiorysem mogłaby obdarować kilka 
osób. Dzieciństwo spędziła w  Wadowicach. Do liceum uczęszczała ra-

zem z Karolem Wojtyłą – Świętym Janem Pawłem II. „Lolek często bywał w naszym 
domu, gdyż przyjaźnił się z moim bratem Antkiem” – wspominała. Po zdanej ma-
turze i  nieudanej próbie dostania się na studia lekarskie w  Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego wybrała Wrocław. Studia rozpoczęła w  roku 1945, 
będąc świadkiem powstawania w powojennym mieście medycyny akademickiej. 
Sytuacja materialna studentów w  owym czasie była trudna. Kłopoty finansowe 
i mieszkaniowe próbowano rozwiązywać dzięki stypendium i możliwości zamiesz-
kania w  akademiku. Jej pochodzenie nie podobało się ówczesnym władzom – 
z tego powodu nie uzyskała wsparcia. Poszukując pracy zetknęła się z prof. Hanną 
Hirszfeldową, która tworzyła laboratorium i potrzebowała pracowników technicz-
nych. Studenci medycyny byli najatrakcyjniejszymi kandydatami. Tak rozpoczęła 
pracę w  przyklinicznym laboratorium u  boku wielkiej uczonej. Z  pewnością nie 
wiedziała, że to zaważy na Jej całym życiu. Między uczoną i podopieczną nawią-
zała się nić sympatii, dlatego kiedy studentka straciła miejsce w akademiku, prof. 
Hanna Hirszfeldowa zaproponowała Jej pokój w  swojej willi. Być może widziała 
w niej swoją nieżyjącą córkę?

Po śmierci prof. Ludwika Hirszfelda młoda już wówczas lekarka otrzymała pro-
pozycję, aby zamieszkać wraz z prof. Hirszfeldową. Pozostała z nią do końca, opie-
kując się uczoną w ostatnim okresie jej życia.

Pozostała także do końca w willi przy ul. Wittiga, pielęgnując tradycję po mał-
żeństwie Hirszfeldów. W domu pozostał klimat stworzony przez uczonych przed 
ponad 60 laty. Nic się w nim nie zmieniło poza koniecznymi bieżącymi remontami. 
Mieliśmy okazję w nim bywać, ostatni raz przed kilkoma miesiącami, kiedy świę-
towaliśmy z innymi przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej setne urodziny 
dostojnej Jubilatki. Gabinet profesora Hirszfelda prezentuje się tak, jakby uczony 
wyszedł z niego na chwilę i zaraz miał wrócić. 

Swoje życie zawodowe dr Bohdanowicz spędziła w Klinice Pediatrycznej stwo-
rzonej i prowadzonej przez prof. Hannę Hirszfeldową, a potem w Klinice Hemato-
logii Dziecięcej. Była doskonałym pediatrą, kochała dzieci, one kochały ją. Pozo-
stała aktywna zawodowo do 80. roku życia. Organizowała wyjazdy dzieci z Kliniki 
Hematologii (obecnie Przylądka Nadziei) prowadzonej wówczas przez prof. Alicję 
Chybicką do Watykanu. Pobyt w Stolicy Apostolskiej i spotkanie z papieżem, któ-
ry dla tych wyjątkowych pielgrzymów zawsze znajdował czas, były ogromnym 
przeżyciem. Doktor Bohdanowicz podejmowana była wówczas na audiencjach 
prywatnych, podczas których Jan Paweł II szczegółowo wypytywał o kolegów ze 
szkoły w rodzinnych Wadowicach.

Doktor Bohdanowicz będąc osobą bardzo towarzyską prowadziła otwarty dom. 
Wszyscy czuli się w nim dobrze, dlatego często odbywały się tam spotkania kole-
żeńskie. Małżeństwo Hirszfeldów traktowała jak swoich drugich rodziców. Kulty-
wowała pamięć o nich. Na fasadzie domu umieszczona została stosowna tablica 

Cześć Jej pamięci!

ur. 14.11.1921,  zm. 17.12.2021

informacyjna. W  roku 1998 uczestni-
czyła w  odsłonięciu popiersia prof. L. 
Hirszfelda w Galerii Sławnych Wrocła-
wian we wrocławskim ratuszu. 

Przez wiele lat była członkinią Od-
działu Wrocławskiego Polskiego To-
warzystwa Historii Nauk Medycznych, 
słynęła z  wyjątkowej pogody ducha 
i ciętego dowcipu. W roku 2020 Kapitu-
ła Honorowej Statuetki w uznaniu za-
sług dla pielęgnowania pamięci Hanny 
i  Ludwika Hirszfeldów przyznała jej 
„Stetoskop prof. Zdzisława Wiktora”. 

Krzysztof Wronecki, Dariusz Lewera

PS: Na stronie internetowej Centrum 
Myśli Jana Pawła II można obejrzeć 
wywiad z dr Bohdanowicz pt.: „Dr Ewa 
Bohdanowicz wspomina Lolka – kole-
gę jej brata”.

Swoje życie zawodowe dr Boh-
danowicz spędziła w  Klinice 
Pediatrycznej stworzonej i pro-
wadzonej przez prof. Hannę 
Hirszfeldową, a  potem w  Klini-
ce Hematologii Dziecięcej. Była 
doskonałym pediatrą, kochała 
dzieci, one kochały ją. Pozosta-
ła aktywna zawodowo do 80. 
roku życia. Organizowała wyjaz-
dy dzieci z  Kliniki Hematologii 
(obecnie Przylądka Nadziei) pro-
wadzonej wówczas przez prof. 
Alicję Chybicką do Watykanu. 



49 M EDIUM luty 2022

Beata Rejniak
Lekarz stomatolog

Cześć Jej pamięci!

ur. 28.05.1940, zm. 27.12.2021

Z  chwilą reaktywacji izb lekar-
skich Beata zaangażowała się 
w  działalność samorządową. 
Aktywna w jego strukturach była 
cały czas. Myślę, że miało to zwią-
zek z wyznawanymi wartościami, 
które wyniosła z  domu rodzin-
nego, gdzie mocno kultywowa-
ne były tradycje patriotyczne 
i  wolnościowe, jak i  przestrzega-
nie zasad prawości w  relacjach 
z  ludźmi. (...) Beata była współor-
ganizatorką pierwszego zebrania 
lekarzy rejonu Środa Śląska, na 
którym wybrano delegatów na 
pierwszy Okręgowy Zjazd Izby 
Dolnośląskiej i  Opola. Następnie 
z grupą koleżanek-lekarek utwo-
rzyła Koło Lekarzy Środy Śląskiej 
i została członkiem jego zarządu. 
Przez ostatnich 13 lat była zaan-
gażowana w  prace KS DRL, czę-
sto zabierając głos w  sprawach 
istotnych, zarówno dla działań 
samorządowych, jak i  dotyczą-
cych warunków pracy lekarzy sto-
matologów. Za swoją aktywność 
w  samorządzie lekarskim oraz 
postawę w czasach, kiedy pełniła 
funkcję inspektora ds. stomato-
logii w rejonie Środy Śląskiej, zo-
stała uhonorowana najwyższym 
odznaczeniem DIL – Medalem im. 
Jana Mikulicza-Radeckiego. 

27 grudnia 2021 r. odeszła lekarz stomatolog Beata Rejniak. Ciężko cho-
rowała, o czym nikt poza najbliższą rodziną długo nie wiedział. Wiado-
mość o  Jej śmierci środowisko stomatologiczne – w  tym ja – przyjęło 

więc z niedowierzaniem. Poruszona byłam tym bardziej, że od dawna prowadziłam 
z Nią ożywioną korespondencję mailową, w której komentowałyśmy obecną rze-
czywistość, posługując się obrazem i  dowcipnymi uwagami. Nic nie wskazywało 
na Jej szybkie odejście. O tym, że Beata choruje, dowiedziałam się stosunkowo nie-
dawno. Jej aktywność uśpiła jednak moją czujność. Odeszła cichutko, nie obarcza-
jąc ani mnie ani grona przyjaciół swoją chorobą. Smutek wielki, bo odeszła osoba 
niezwykła. Pozostaje mi uczcić Jej pamięć…

Z chwilą reaktywacji izb lekarskich Beata zaangażowała się w działalność samorzą-
dową. Aktywna w jego strukturach była cały czas. Myślę, że miało to związek z wyzna-
wanymi wartościami, które wyniosła z domu rodzinnego, gdzie mocno kultywowane 
były tradycje patriotyczne i wolnościowe, jak i przestrzeganie zasad prawości w rela-
cjach z ludźmi. Wzrastała w domu prawniczym, w atmosferze kulturalnej Lwowa, któ-
rego tradycje akademickie i artystyczne były pielęgnowane w ich nowym miejscu ży-
cia – w Środzie Śląskiej. Wracając do wątku izbowego, Beata była współorganizatorką 
pierwszego zebrania lekarzy rejonu Środa Śląska, na którym wybrano delegatów na 
pierwszy Okręgowy Zjazd Izby Dolnośląskiej i Opola. Następnie z grupą koleżanek-
-lekarek utworzyła Koło Lekarzy Środy Śląskiej i została członkiem jego zarządu. Przez 
ostatnich 13 lat była zaangażowana w prace KS DRL, często zabierając głos w spra-
wach istotnych, zarówno dla działań samorządowych, jak i dotyczących warunków 
pracy lekarzy stomatologów. Za swoją aktywność w samorządzie lekarskim oraz po-
stawę w czasach, kiedy pełniła funkcję inspektora ds. stomatologii w rejonie Środy 
Śląskiej, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem DIL – Medalem im. Jana 
Mikulicza-Radeckiego. Chcę tu mocno zaakcentować postawę Beaty jako inspektora 
w czasach „słusznie minionych”, kiedy chroniła nas lekarzy przed bzdurnymi i często 
niewykonalnymi instrukcjami dotyczącymi leczenia pacjentów, gdzie nie liczyło się 
ich dobro, a  głównie statystyka. Przywiązywała dużą wagę do leczenia dzieci i  za-
wsze zachęcała nas do tego samego. Była przyjazną szefową. Lekarze zainteresowa-
ni rozpoczęciem specjalizacji zawsze mogli liczyć na Jej wsparcie. Choć nie od Niej 
bezpośrednio zależała decyzja w tej sprawie, to umiała rozmawiać o tym z dyrekcją. 
„Super szefowa, zwłaszcza w tamtych trudnych czasach” – to głosy koleżanek, które 
przyjechały z różnych miejscowości, aby pożegnać Ją 30 grudnia.  

Beata była osobą, która z dużą rozwagą wygłaszała opinie o ludziach, nawet jeśli 
nie akceptowała ich poglądów, priorytetów życiowych czy sposobu bycia. Nie tolero-
wała kłamstwa, fałszu, hipokryzji i w tych reakcjach była stanowcza. Charakteryzowa-
ła Ją błyskotliwa inteligencja, optymizm i nienaganne maniery, które bardzo ceniła 
też u innych. Te cechy, jak i Jej sposób bycia powodowały, że wiele osób nazywało 
Ją damą w najlepszym tego słowa znaczeniu. Miała udane życie zawodowe, była le-
karzem specjalistą ortodontą i  niemal do końca swoich dni pracowała zawodowo. 
Wielką miłością otaczał Ją przez całe życie mąż, którego stratę bardzo boleśnie prze-
żyła. Będąc jedynaczką cieszyła się z gromadki swoich wnuków, które wraz z dziećmi 
dawały Jej wiele radości. Właśnie ta kochająca rodzina otoczyła Ją wspaniałą opieką 
w czasie choroby. Odeszła w domu, w otoczeniu najbliższych. Zostawiła nam piękne 
wspomnienia, które pozwolą nieco złagodzić żal i smutek. 

Żegnaj Betko.
Alicja Marczyk-Felba  

Fo
t. 

z 
ar

ch
iw

um
 R

od
zi

ny



M MEDIUluty 2022 50

PRO MEMORIA

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 naszej serdecznej Koleżanki 

lek. Barbary Żarnowskiej-Gruszki 
Wyrazy głębokiego współczucia

 Rodzinie i Bliskim 
składają

 pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 3 grudnia 2021 roku odszedł od nas

Jan Drozdowski
ukochany Tata i Dziadek,

wspaniały człowiek,
lubiany i szanowany przez pacjentów lekarz, specjalista położnik-ginekolog.

Cześć Jego pamięci!
Rodzina

Koledze 

dr. n. med. Igorowi Chęcińskiemu i Rodzinie
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci 

Ojca

śp. Sylwestra Chęcińskiego
składają

 członkowie Komisji Historycznej DRL z przewodniczącą Barbarą Bruziewicz-Mikłaszewską

Naszej drogiej Koleżance

doktor Grażynie Dudzińskiej-Zych
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Neonatologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 9 grudnia 2021 r. zmarł

nasz najukochańszy Tato, Dziadek i Pradziadek

Antoni Gadaliński
wieloletni lekarz laryngolog

Pogrążona w smutku Rodzina

27 listopada 2021 r. odeszła od nas

lek. Barbara Żarnowska-Gruszka
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie
składają 

członkowie Koła Lekarzy Seniorów DIL

Wyrazy głębokiego współczucia dla
Rodziny

z powodu śmierci

lek. dent. Krystyny Skrzyszewskiej
 składają 

członkowie Koła Lekarzy Dentystów z Dzierżoniowa

Dr. Igorowi Chęcińskiemu  
i dr Magdalenie Chęcińskiej

składam wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Ojca i Teścia
Jacek Smereka

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, 
że 14 grudnia 2021 roku zmarł nasz Kolega 

lek. Arkadiusz Gręda
 doświadczony specjalista neurolog, anestezjolog, nieodżałowany Przyjaciel.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

Synowi Maciejowi i Bliskim 
składają

 koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Jaworze

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 11 grudnia 2021 r. odszedł od nas

ukochany Ojciec, Mąż i Dziadek

Leszek Niemiec
Cześć Jego pamięci!

Pogrążona w smutku 

prof. Lidia Hirnle z Rodziną

Dr. n. med. Igorowi Chęcińskiemu
kondolencje z powodu śmierci 

Taty
składają

koledzy z Katedry Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr. n. med. Igorowi Chęcińskiemu
wyrazu współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa zespół lekarzy i pielęgniarek

z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji MCS

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy
zmarłego 8 grudnia 2021 roku

reż. Sylwestra Chęcińskiego
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom
składa

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

Z wielkim żalem informujemy, że nagle odeszła od nas 

lek. Barbara Zieńczuk 
specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii, która całe życie zawodowe 

poświęciła leczeniu chorych ze Świdnicy, Świebodzic i Wałbrzycha.
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom

 wyrazy współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Z powodu śmierci naszego Kolegi

dr. n. med. Bohdana Słończewskiego
wieloletniego ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

składamy
wyrazy głębokiego współczucia Żonie

doktor Bożenie Popiel-Słończewskiej
oraz

Dzieciom
Barbarze i Wojciechowi

Przyjaciele z Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego Kolegi
lekarza ginekologa-położnika

Jana Drozdowskiego
Cześć Jego pamięci!

 Koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL w Świdnicy
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Z żalem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2021 r. odeszła od nas

dr Alicja Humińska-Cetnarska
specjalista medycyny wewnętrznej, specjalista medycyny pracy

W bólu z
 Rodziną
łączy się

grono dawnych Przyjaciół

Z głębokim żalem żegnamy

dr med. Ewę Bohdanowicz
nestorkę wrocławskich pediatrów, wychowawczynię wielu pokoleń lekarzy, koleżankę 

licealną Papieża Jana Pawła II, uczennicę prof. Hanny Hirszfeldowej i strażniczkę tradycji 
prof. Hanny i Ludwika Hirszfeldów, wyróżnioną między innymi statuetką „Stetoskop prof. 

Z. Wiktora” przyznawaną za zasługi dla historii medycyny. Odeszła otoczona rodziną, 
przeżywszy 100 lat.

Rodzinie
składam z serca płynące kondolencje

Dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw.

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego Kolegi

 dr. n. med. Piotra Woytonia
 Rodzinie Zmarłego

 wyrazy szczerego współczucia
składa

Zarząd Prywatnej Polikliniki „Na Grobli” sp. z o.o. we Wrocławiu
wraz z wszystkimi współpracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Męża i Ojca 

Jacka Świniarskiego 
Koleżance

 lek. dent. Halinie Muszyńskiej-Świniarskiej 
i Koleżance

 lek. dent. Małgorzacie Świniarskiej-Ożóg 
oraz Synowi

 Piotrowi Świniarskiemu 
składa przewodnicząca Delegatury DIL w Jeleniej Górze 
lek dent. Barbara Polek wraz z lekarzami stomatologami

Panu Profesorowi

 Januszowi Woytoniowi
 oraz 

Rodzinie
 wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Syna Piotra
 składają

  prof. Elżbieta Gajewska z zespołem neonatologów z Kliniki przy ulicy Dyrekcyjnej

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci nestora polskiej torakochirurgii

prof. dr. hab. Stanisława Mlekodaja 
składają 

zespół torakochirurgów i dyrekcja 
Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Chorób Płuc we Wrocławiu

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
 że 31 grudnia 2021 roku

 odszedł na zawsze nasz Kolega

dr Dariusz Konopczak
specjalista chirurgii
Wyrazy współczucia 

Rodzinie Zmarłego i Bliskim
składa

 zespół chirurgów Szpitala im. św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 6 stycznia 2022 r. 
zmarł w wieku 60 lat

dr n. med. Piotr Woytoń
specjalista położnik-ginekolog, 

lekarz ceniony przez pacjentów i przyjaciół.
Pogrążona w smutku 

Żona, Córka i Rodzina 

Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci 

lek. Romualda Jerzego Komandowskiego
specjalisty anestezjologii i reanimacji, specjalisty farmakologii klinicznej, 

wieloletniego ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
dyrektora ds. medycznych Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego 

w Wałbrzychu.
Rodzinie i Bliskim 

wyrazy szczerego współczucia 
składają 

koleżanki i koledzy z Delegatury DIL w Wałbrzychu

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

prof. Władysława Grzeszczaka
nestora polskiej diabetologii, klinicysty, świetnego naukowca i organizatora, 

człowieka o szerokich horyzontach, oddanego nauce,
wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
oraz byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Wyrazy współczucia 
Rodzinie 
składa

 Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 

Dr Halinie Muszyńskiej-Świniarskiej
 oraz 

Córce i Synowi 
wyrazy szczerego współczucia

 z powodu śmierci

 Męża i Ojca
 składają

 koleżanki  i koledzy z Koła Seniorów w Jeleniej Górze

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi

dr. n. med. Piotra Woytonia
ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Najbliższym
składają lekarze z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,  

Neonatologicznego i Anestezjologicznego

Profesor dr hab. n. med. Lidii Hirnle
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają 

koleżanki i koledzy z I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Szczere wyrazy współczucia i kondolencje
z powodu śmierci Syna

Piotra Woytonia
Panu Profesorowi Januszowi Woytonowi 

i całej Rodzinie
składa

 zespół II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu
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Z powodu śmierci

Mamy
składamy kondolencje 

dr. Dariuszowi Houdailowi
Koleżanki i koledzy z Koła Terenowego DIL przy DCO

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

Doktor Ewie Minch 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża

dr. inż. Marka Reksy
składają 

koleżanki i koledzy z wrocławskich Klubów Rotary

Doktorowi Jerzemu Kamienowskiemu
wieloletniemu ordynatorowi Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym 

Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

koleżanki, koledzy i współpracownicy

Pani Doktor Monice Lachowskiej
z powodu śmierci

Mamy
wyrazy współczucia i słowa wsparcia

składają
kierownik Kliniki Neonatologii USK

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik
wraz z zespołem

12 stycznia 2022 roku odeszła na wieczny dyżur

dr n. med. Halina Hejnowicz-Gmerek
specjalista pediatra i kardiolog

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia

składają
członkowie Koła Lekarzy Seniorów DIL we Wrocławiu

Pani Doktor Monice Lachowskiej
oraz Rodzinie

 wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego

27 grudnia 2021 roku odeszła nasza Koleżanka 

Beata Rejniak
lekarz stomatolog, która całe swojej życie osobiste i zawodowe związała ze 

Środą Śląską. 
Była osobą niezwykłą w takim pięknym duchowym wymiarze.

Teraz jest nieznośna pustka, żal i smutek.
 Beatko, pozostawiłaś po sobie piękne wspomnienia. 

Dzieciom, Wnukom i Rodzinie
składam 

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu utraty ukochanej osoby. 
Wiemy, że nasz żal koi myśl, że odeszła do ukochanego Męża. 

Alicja Marczyk-Felba

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 12 stycznia 2022 roku zmarła

dr n. med. Halina Hejnowicz-Gmerek
specjalista kardiologii dziecięcej i pediatrii, nauczycielka wielu pokoleń 
pediatrów i kardiologów, założycielka i pierwsza ordynator Oddziału 

Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy 
ul. Kamieńskiego 73a.

W naszej pamięci Pani Doktor pozostanie zawsze  
wzorem wspaniałego lekarza i człowieka.

Z wdzięcznością wspominamy zarówno czas, talent i doświadczenie, które Pani 
Doktor nam ofiarowała, jak i wszystkie oznaki życzliwości i dobra.

Składamy
wyrazy szczerego współczucia 

Mężowi
oraz Synom z Rodzinami

Obecni i byli lekarze oraz pielęgniarki Oddziału Pediatrycznego WSS 
we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia
 Rodzinie

zmarłej dr n. med. Mirosławy Szymańskiej
składa

 prof. Beata Kawala  z pracownikami  Katedry Ortopedii Szczękowej 
i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wyrazy głębokiego współczucia 

dr. n. med. Jerzemu Pawełczykowi
z powodu śmierci Mamy

Danuty Pawełczyk
składa

zespół Kliniki Chirurgicznej
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

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

naszej Koleżanki 

lek. dent. Beaty Rejniak 
Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
składają

 koleżanki i koledzy z Komisji Stomatologicznej DRL

Z powodu śmierci

Mamy
z serca płynące wyrazy otuchy i współczucia

dr. Dariuszowi Houdailowi
składają

koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii DCO

Dr. Dariuszowi Houdailowi
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci

Mamy 
składają 

koleżanki i koledzy z Oddziału Chirurgii Onkologicznej I DCO

W poczuciu niewysłowionego żalu żegnamy wybitnego lekarza,
nestorkę polskich pediatrów, strażniczkę tradycji wielkich uczonych

dr Ewę Bohdanowicz
Łączymy się w smutku z Najbliższymi 

Cześć Jej pamięci!
Dr n. med. Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz 

członkowie DRL

PRO MEMORIA



53 M EDIUM luty 2022

OSTATNIE POŻEGNANIE

18 grudnia 2021 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe 
śp. Sylwestra Chęcińskiego, wybitnego reżysera, ojca 
dr. n. med. Igora Chęcińskiego, prezesa Dolnośląskiej 
Rady Lekarskiej VI kadencji. Msza święta żałobna odby-
ła się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocła-
wiu, a celebrował jej ks. dr Adam Łuźniak. 

Poprzedziło ją odczytanie decyzji Prezydenta RP o  pośmiert-
nym uhonorowaniu Sylwestra Chęcińskiego Krzyżem Wielkim 

Orderu Odrodzenia Polski. Order przekazano na ręce dr. Igora Chę-
cińskiego. Reżyser „Samych Swoich” czy „Kołysanki” pochowany 
został w grobie rodzinnym na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wro-
cławiu, gdzie pożegnali Go rodzina, przyjaciele, artyści, przedsta-
wiciele władz. Ze względu na duże zasługi dla polskiej kultury 
pogrzeb Sylwestra Chęcińskiego miał charakter państwowy. Syl-
wetkę reżysera wspominali i  upamiętnili wicewojewoda dolno-
śląski Jarosław Kresa, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, reżyser 
Waldemar Krzystek oraz aktor Andrzej Grabowski. 

W uroczystościach pogrzebowych z ramienia Dolnośląskiej Izby 
Lekarskiej uczestniczyli: prezes DRL dr n. med. Paweł Wróblewski, 
wiceprezes DRL lek. Bożena Kaniak, prof. dr hab. Krzysztof Wronec-
ki oraz dyrektor Biura DIL mgr Maria Danuta Jarosz. 

Sylwester Chęciński zmarł 8 grudnia 2021 roku w wieku 91 lat. 
Był honorowym obywatelem Wrocławia, jak i  Dolnego Śląska. 
W pamięci Polaków pozostanie jako twórca kultowej serii filmów 
o Kargulu i Pawlaku. Cześć Jego pamięci! ■

A.Sz.

Wrocław pożegnał wybitnego reżysera  

Sylwestra Chęcińskiego

W  ostatnim pożegnaniu reżysera Sylwestra Chęcińskiego uczestni-
czyli (od lewej): lek. Bożena Kaniak, dr n. med. Paweł Wróblewskim,  
prof. Krzysztof Wronecki.

Do pamiątkowej księgi kondolencyjnej 
wpisał się m.in. dr hab. Jacek Smereka, 
prof. nadzw. UMW. 

Wieniec złożony przez przedstawicieli Dolnośląskiej 
Izby Lekarskiej.

Pogrzeb Sylwestra Chęcińskiego miał charakter pań-
stwowy. Na zdjęciu Orkiestra Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu.

Tadeusz Deszkiewicz, doradca Prezydenta RP, wręcza Krzyż Wielki Orderu Odro-
dzenia Polski synowi Sylwestra Chęcińskiego, dr. n. med. Igorowi Chęcińskiemu, 
prezesowi DRL VI kadencji. 
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KULTURALNIK LEKARSKI

Kulturalnik lekarski
Opracowała Paulina Góra

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

Kogel-mogel to film kultowy. Znany i  lubiany przez Po-
laków. Premierowo produkcja pojawiła się w polskich 
kinach w  1988 roku i  opowiadała historię młodej 

dziewczyny ze wsi, Kasi Solskiej, która ucieka do Warszawy na 
studia i  zaczyna pracę jako niania. W  1989 roku pojawiła się 
druga część komedii obyczajowej zatytułowana Galimatias, 
czyli kogel-mogel 2. Obie wyreżyserował Roman Załuski. Po 30 
latach powstała kontynuacja pt. Miszmasz, czyli kogel-mogel 
3. Mimo upływu lat kolejna część filmu okazała się prawdzi-
wą żyłą złota. Dlatego nikogo nie zdziwił fakt, że scenarzystka 
Ilona Łepkowska napisała scenariusz do czwartej części, a  jej 
premiera miała miejsce na początku tego roku. I tak powstał 
Koniec świata, czyli kogel-mogel 4.

Koniec świata skupia się na historii Agnieszki Wolańskiej 
i  Marcina Zawady, którzy wiodą szczęśliwe życie na „kocią 
łapę” w  Warszawie. Taki obrót sprawy nie podoba się babci 
Solskiej. Przed śmiercią chce ona koniecznie zobaczyć swo-
jego wnuka przed ołtarzem, który jednak do ożenku się nie 
śpieszy. Cała historia relacji babci i wnuka jest mocno osadzo-
na w polskich realiach. Głowa rodu Solskich całe dnie ogląda 
religijną telewizję, a  jej jedynym marzeniem i  punktem ho-
noru jest ślub kościelny wnuka. Ten wątek to idealne odwzo-
rowanie zachowań, które są obecne w wielu pokoleniowych 
domach. Niestety wściekła Bożenna, była kochanka Marcina, 
robi wszystko, aby rozbić związek młodego Zawady. Łącznie 
z przekupywaniem samego Pana Boga pieniędzmi. Wychodzi 
z tego wielki kogel-mogel, przez co zaufanie Kasi i profesora 
Wolańskiego po latach zostanie wystawione na próbę.

Zarys historii głównych bohaterów to tak naprawdę punkt 
wyjścia do wyprowadzenia całej akcji ze wsi Brzózki do pod-
miejskiej rezydencji, w  której królują Piotruś i  jego żona 
Marlenka. Muszą się oni zmierzyć z powrotem dawno niewi-
dzianej mamusi, która po latach mieszkania w Stanach Zjed-
noczonych postanowiła wrócić do kraju. Jej kolejny mąż jest 
„dead”, więc czas na nową „love”! Poznany w aplikacji rand-
kowej mężczyzna jest nie tylko Polakiem, ale i kolejnym kan-
dydatem na męża. O ile historia Piotrusia i Marlenki w trzeciej 
części była jedynie dodatkiem, o tyle w czwartej rozbłysła jak 
zorza polarna bawiąc widzów. Maciej Zakościelny (Piotruś), 
Katarzyna Skrzynecka (Marlenka) i  Dorota Stalińska (mama 
Marlenki) kradną całe show. To postaci mocno przekraczają-
ce granice karykatury, jednak ich kunszt aktorski sprawił, że 
zamiast tragedii możemy zobaczyć świetną komedię. A  ich 
dialogi z pewnością przejdą do historii!

Historia miłosna młodego Zawady i młodej Wolańskiej bled-
nie przy wątku dorosłego Piotrusia. Nie można odmówić Ni-
kodemowi Rozbickiemu i Aleksandrze Hamkało świetnej gry 

aktorskiej, ale ich postacie są nudne i przewidywalne. Tak jak 
i miłość między Kasią i profesorem Wolańskim, w których po-
nownie wcielili się Grażyna Błęcka-Kolska i Zdzisław Wardejn. 
Film niewiele by stracił, gdyby pominięto ten wątek. Nieliczne 
sceny z udziałem Ewy Kasprzyk także wydają się zbędne. Losy 
p. Wolańskiej nijak się mają do opowiadanej historii.  

Koniec świata, czyli kogel-mogel 4 jest filmem mocno osadzo-
nym w polskiej rzeczywistości. Wiele pojawiających się w nim 
wątków zostało zaczerpniętych prosto z naszych domów. Za 
reżyserię tej części filmu odpowiadała Anna Wieczór, która 
zestawiła widzów z kobiecą perspektywą postrzegania życia, 
relacji i miłości. Znane z  trzeciej części tanie żarty o marihu-
anie, wymuszone disco-polo i śmieszki-heheszki z LGBT zosta-
ły tym razem pominięte. Zamiast tego do filmu przemycono 
wątki dotyczące akceptacji zmian, jakie zaszły w Polsce w XXI 
wieku. Czwartej odsłonie filmu bliżej do kultowej pierwszej 
części niż do swojego poprzednika. Przerysowana momenta-
mi fabuła, absurdalność i liczne gagi nie rażą, a bawią. Dzięki 
rozbudowaniu roli Piotrusia, jego żony i teściowej film ma nie 
tylko świetny humor, ale i wiele zabawnych tekstów, które zo-
staną w głowach widzów na wiele lat. 

Kogel-mogel 4 jest trochę odpustowy, przaśny, a momenta-
mi wręcz kiczowaty. Mimo to naprawdę bawi. To jeden z tych 
filmów, do których będzie się wracało latami. ■
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Film: Koniec świata, czyli kogel-mogel 4. Premiera: styczeń 2022. 

Koniec świata, czyli kogel-mogel 4 jest filmem moc-
no osadzonym w polskiej rzeczywistości. 
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P. Schneemann widział bardzo do-
bre skutki ze smarowania skóry sło-
niną w szkarlatynie. Tym sposobem 
zmniejsza się natychmiast gorącz-
ka i pragnienie, wraca transpiracya, 
a  łuszczenia skóry prawie wcale 
niéma. Główną tu jest korzyścią, że 
się unika okresu łuszczenia, który 
jak wiadomo jest najniebezpiecz-
niejszy w szkarlatynie. Smarowania 
te należy robić z ostrożnością pod 
kołdrą ażeby nie zaziębić chorego.

„Tygodnik Lekarski”  
1849, III, 7

excerpta selegit
Andrzej Kierzek

Covidowe szczęście 
Zapiski emeryta

W wielu dyscyplinach medycznych publikowane są zalecenia dotyczące aktualnych terapii róż-
nych chorób, znanych od wielu lat. Wiąże się to z postępem diagnostyki (biochemia, immuno-
logia, aparatura) lub z odkryciami nowych substancji leczniczych (przeciwciała monoklonalne, 
blokery interleukin, blokery receptorów, transporterów itp.). Co kilkanaście miesięcy zalecenia 
są modyfikowane. Z wyjątkiem kilku dyscyplin nie mają one umocowania ustawowego, przyda-
ją się w ocenie, czy pacjent był leczony zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej. Część 
lekarzy uważa, że standardy te łamią zasady wynikające z wykonywania wolnego zawodu.

Co jednak zrobić, gdy mamy do czynienia z  nową odmianą wirusa SARS, powodującego 
ciężką chorobę o nowym dla nas (pacjentów i naukowców) przebiegu? Kiedy podać (czy i ja-
kie) przeciwciało monoklonalne? Kiedy i jakie sterydy podać, w jakiej dawce, przez jaki czas, 
jak długo i w jakiej dawce stosować heparynę? Kiedy antybiotyk? A może amantadyna, a przy 
zakrzepicy płucnej i nadciśnieniu płucnym – może viagra? Nie wspomnę już o różnych pseu-
doterapiach. 

Choroba trwa – paradoksalnie – za krótko, nie ma badań populacyjnych, nie ma badań opar-
tych na podwójnie ślepych próbach, różnego typu terapie stosowane były na kilkudziesięciu, 
tysiącach pacjentów, niektóre zaś – zanim wiadomość o nich trafiła do prasy – zaledwie na kil-
kunastu chorych! Stąd trudno o wypracowanie i ogłoszenie odpowiednich standardów. 

Otwiera się zatem pole dla intuicji i doświadczenia lekarskiego. Z tego powodu w niektórych 
szpitalach covidowych umieralność jest wysoka, a w innych statystyki przeżycia są dużo lepsze. 
Cóż, trafić na odpowiedniego doktora to dopiero jest szczęście…

dr Józef emeryt

SILVA RERUM 
MEDICARUM  
VETERUM

FELIETONY

P o M R U k  S A L o n ó w
Miniony rok upłynął pod znakiem pandemii, z  jaką 

dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Zmieniła ona na-
sze życie, uniemożliwiła zorganizowanie wielu uroczystości i jubi-
leuszy. Dlatego warto napisać kilka słów o przedsięwzięciach, które 
– mimo wielu przeciwności – udało się podjąć. Ostatnie miesiące 
roku to przede wszystkim obchody trzydziestolecia ruchu rotariań-
skiego na Dolnym Śląsku. Brać rotariańską przyjął w ratuszu prezy-
dent naszego miasta Jacek Sutryk, który odznaczył liczne grono ro-
tarian medalem „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. 
Założyciel pierwszego klubu przed trzydziestu laty, nasz kolega 
prof. Wojciech Witkiewicz, wieloletni dyrektor szpitala przy ul. Ka-
mieńskiego, został laureatem Nagrody Prezydenta Wrocławia.

 W ramach akcji rotariańskiej Pro Arte miało miejsce spotkanie 
ze znaną popularyzatorką historii Kamillą Jasińską, która przypo-
mniała okoliczności mordu na Wzgórzach Wuleckich. Jest ona 
między innymi autorką przewodnika pod tytułem „Mortui vi-
vunt”, który opowiada historię zbrodni na Wzgórzach Wuleckich. 
W  ubiegłym roku minęło 80 lat od tych tragicznych wydarzeń. 
W lipcu 1941 roku we Lwowie Niemcy zamordowali 24 profeso-
rów Uniwersytetu we Lwowie, wśród których było 11 profesorów 
medycyny. We Wrocławiu pamięci zamordowanych poświęcony 
jest pomnik na placu Grunwaldzkim z inskrypcją „Nasz los prze-
strogą”, który odsłonięty został w roku 1964 przez prof. Stanisława 
Kulczyńskiego, ostatniego przedwojennego rektora Uniwersyte-
tu we Lwowie i pierwszego powojennego rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Warto przypomnieć, że jednym z głównych ini-
cjatorów budowy pomnika był profesor naszej uczelni Henryk 
Mierzecki, kierownik Kliniki Dermatologicznej pochodzący oczy-
wiście ze Lwowa. Zbrodnia na Wzgórzach Wuleckich nigdy nie 
została osądzona, a pomordowani profesorowie nie mają miejsc 
pochówku, gdyż ich ciała zostały spalone, a  prochy rozsypane. 
O kaźni profesorów lwowskich pisał bardzo dokładnie pierwszy 
rektor naszej Akademii Medycznej w latach 1950–1954 prof. Zyg-
munt Albert, a w budynku rektoratu znajduje się tablica poświę-
cona zamordowanym profesorom medycyny.

W czasach przedpandemicznych koniec roku wypełniały spo-
tkania wigilijne – w  tym roku praktycznie ich nie było. Senio-

rzy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej obdarowani zostali natomiast 
biletami do opery. Zobaczyliśmy tam „Dziadka do orzechów” 
i „Opowieść wigilijną”. Obejrzeliśmy wspaniałe widowiska, które 
ukazały nam potęgę baletu Opery Wrocławskiej. Dzięki temu 
mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się świąt.

Na początku grudnia w Zakładzie Chemii Fizjologicznej odby-
ło się uroczyste posiedzenie naukowe połączone z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniej kierowniczce Ka-
tedry i  Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medyczne-
go prof. dr hab. Janinie Kwiatkowskiej-Korczak. Jubilatka, która 
w dniu posiedzenia skończyła 95 lat, w towarzystwie prorektorów 
Uniwersytetu Medycznego prof. Marzeny Dominiak i prof. Piotra 
Dzięgiela, odsłoniła tablicę dziękując wszystkim zebranym. Ze-
brani obejrzeli film poświęcony Jubilatce, który unaoczniał, jak 
bogatą osobowość ma prof. Kwiatkowska-Korczak. Warto wspo-
mnieć, że sponsorem tablicy jest Komisja Historyczna Dolnoślą-
skiej Rady Lekarskiej.

W grudniu pożegnaliśmy dwie charyzmatyczne postaci. Pierw-
sza z nich to senator dwóch kadencji Maria Berny, autorka wielu 
książek wspomnieniowych. Opisała m.in. swoje wspomnienia 
z  wołyńskiej rzezi w  czasie drugiej wojny światowej. W  okresie 
swojej działalności senatorskiej uczyniła wiele dla upamiętnienia 
ofiar rzezi wołyńskiej. Przemawiający nad grobem podkreślali za-
sługi zmarłej dla wrocławskiej kultury. Odeszła od nas w wieku 
89 lat w swojej ukochanej Polanicy-Zdrój. 

Drugą wielką osobistością, którą pożegnaliśmy tuż po świętach, 
była Urszula Spałka, dyrektor XIII Liceum we Wrocławiu przez po-
nad trzydzieści lat. Dzieci wielu z nas uczęszczały do tego liceum, 
uczyli się tam też wszyscy uczniowie z zagranicy, którzy przebywa-
li we Wrocławiu na rocznej wymianie rotariańskiej. Urszula Spałka 
była honorowym członkiem Rotary Club Wrocław, jej przyjaciele 
napisali w nekrologu: „Była wyjątkową osobą, emanowała z Niej 
dobroć, radość, bezinteresowność oraz wielka troska o młodzież”. 
Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Tymi smutnymi wiadomościami żegnam się z  Wami, życząc 
w nowym roku zdrowia i końca pandemii.

Wasz Bywalec
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Litery z pól oznaczonych cyframi/liczbami od 1 do 13 utworzą rozwiązanie (hasło medyczne). Hasło prosimy przesłać na 
adres pocztowy lub e-mail: redakcja@dilnet.wroc.pl do 18 lutego 2022 r. z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości 
elektronicznej „Krzyżówka – nr 2/2022”.

Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody książkowe (prosimy o podanie adresu do wysyłki). Nazwiska 
nagrodzonych zostaną opublikowane w nr 3/2022 „Medium”. Życzymy udanej zabawy!

CZAS NA RELAKS

Rozwiązanie krzyżówki z „Medium” 12-1/2021–2022: BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA
Z grona Czytelników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązania, wylosowane zostały: 
1. Martyna Podstawka z Wrocławia, 2. Katarzyna Dubiel z Wrocławia, 3. Marta Olejnik z Bolesławca. 
Wylosowanym lekarzom-szaradzistom gratulujemy!
Nagrodami są książki, które prześlemy pocztą.
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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 
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Komórka płacowo-kadrowa
mgr Joanna Mańturzyk – kierownik, tel. 71 798 80 73
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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 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.

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

 � Specjalistyczny Szpital w Branicach zatrudni lekarzy specja-
listów psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chętnych 
do specjalizacji w psychiatrii. Oferujemy bardzo dobre warunki 
płacowe oraz mieszkanie służbowe. Dla lekarzy rezydentów 
z  psychiatrii bezzwrotny dodatek miesięczny w  wysokości 
2 000 zł. Kontakt tel.: 77 403 43 07 lub e- mail sws.kadry@op.pl

 � NZOZ UNIMED w Głuszycy poszukuje lekarza POZ. Zatrudni-
my specjalistę medycyny rodzinnej lub lekarza, który rozpoczął 
specjalizację z medycyny rodzinnej lub lekarza innej specjalności 
lub bez specjalizacji. Oferujemy: umowę o pracę, kontrakt lub 
zlecenie. Pełny lub niepełny wymiar czasu pracy. Wynagrodze-
nie 130–160 zł/h brutto. Zapraszamy do kontaktu: 509 364 780,  
unimed@unimed.pl

 � Przychodnia Megamed Opole poszukuje lekarzy do pracy 
jeden raz w tygodniu: dermatologa, okulistę, chirurga, kardio-
loga, pulmonologa, radiologa do badań USG, endokrynologa 
raz w  miesiącu, internistę do pracy w  POZ.Kontakt: Sławomir 
Głogowski, sglogowski@megamed.pl, tel.: 506 064 040, Anna 
Karkosz, akarkosz@megamed.pl, tel.: 601 079 783.

 � Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu pilnie 
zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu: 
chorób wewnętrznych, geriatrii, neurologii, pediatrii, reumatolo-
gii, psychiatrii, kardiologii – forma zatrudnienia do uzgodnienia. 
Telefon do kontaktu.: 71 377 41 09. 

 �Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska Spółka 
Akcyjna 51-612 Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35 zatrudni le-
karzy specjalistów: laryngologii, okulistyki, medycyny rodzinnej 
oraz medycyny pracy w każdym wymiarze i rodzaju zatrudnie-
nia Tel. do kontaktu: 535 180 060. Bardzo dobre warunki pracy 
i wynagrodzenia.

ZATRUDNIĘ  
LEKARZA DENTYSTĘ 

 � Klinika stomatologiczna we Wrocławiu nawiąże współ-
pracę z  lekarzem stomatologiem oraz chirurgiem stomato-
logicznym. Pacjenci tylko prywatni. Wymagane doświad-
czenie: minimum 3 lata. CV prosimy wysyłać na adres e-mail:  
stomatologia@maxilladent.pl

 � 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 trzy letni staż pracy. Kontakt: 605 152 416

 � Renomowana klinika stomatologiczna w centrum  Wrocławia 
nawiąże współpracę z  lekarzem endodontą. Praca tylko pod 
mikroskopem. Nowoczesny sprzęt, mikroskop Zeiss, system 
A&B, X-Smart plus, raypex6, Pantomograf, Tomograf. Duża baza 
pacjentów. Mile widziane osoby w trakcie specjalizacji. Oferty 
CV, zapytania proszę kierować na adres e-mail: j.sward@vp.pl, 
biuro@aurident.pl lub tel. +48 601 758 395 po godz. 10.00.

 � Placówka stomatologiczna we Wrocławiu nawiąże współ-
pracę z protetykiem i endodontą . Wymagany min. 5-letni staż 
pracy. Kontakt: info@stomatolog.wroc.pl

 � Szukam do współpracy lekarza ortodontę w Nysie. Kontakt 
tel.: 77 433 33 13, 501 765 899, strona: stomatologiajodelka.pl

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

iNNE
 �Wynajmę tanio kompletnie wyposażony gabinet stomatolo-

giczny. Legnica, osiedle Kopernika, tel.: 693 453 423.
 � Sprzedam małą przychodnię i  praktykę stomatologiczną 

w  centrum Jeleniej Góry. Własny parking. Tel.: 694 121 223, 
606 617 362.

 � Sprzedam praktykę ginekologiczną (duży kontrakt z  NFZ 
z możliwością przejęcia) wraz z całym budynkiem ośrodka zdro-
wia, w którym funkcjonują inni specjaliści. Miasto powiatowe, 
woj. opolskie Tel.: 604 069 114.

 �Wynajmę/sprzedam zarejestrowany gabinet lekarski. Wro-
cław, ul. Grunwaldzka. Warunki do uzgodnienia. Tel.: 501 131 024 
lub 607 239 844.

 � Do wynajęcia lokal  przy ul. B. Bilsego o powierzchni 82 m2 
przystosowany dla stomatologii (przyłącza do dwóch unitów 
stomatologicznych, osłony stałe do rtg). Istnieje możliwość 
wynajęcia lokalu razem ze sprzętem stomatologicznym. Lokal 
składa się z dwóch gabinetów, obszernej poczekalni, pomiesz-
czenia na ew. rentgen, dwóch toalet i komórki gospodarczej. 
W lokalu może być prowadzona inna działalność medyczna lub 
pozamedyczna. Kontakt: 608 424 426.

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

Sprawdź aktualne oferty pracy dla lekarzy 
we Wrocławiu i okolicach na stronie 

www.dilmed.pl, 
tel. 604 143 789.

Sprzedam tanio wyposażenie gabinetu 
ginekologicznego oraz narzędzia. Wrocław, 

cena do uzgodnienia. 

Tel. 887 420 840



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

PREMIERA 19.05.2021

Czy możemy „wytrenować” 
mózg? Doktor Loretta Graziano 
Breuning, autorka bestselle-
rowych książek i założycielka 
The Inner Mammal Institute, 

Ostatnie, przeło-
mowe badania nad 
związkiem mikrobioty 
z mózgiem wykaza-
ły jednak, że dieta 
oddziałuje na naszą 
psychikę, a z kolei 
nasza kondycja psy-
chiczna znajduje od-
zwierciedlenie w tym, 
co ląduje w naszym 
żołądku. Uzbrojona 
w wiedzę z zakresu 
psychiatrii, dietetyki 
i sztuk kulinarnych,  
dr Uma Naidoo 
wyczerpująco i przy-
stępnie wyjaśnia  
te związki (...).
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PREMIERA 2.06.2021
Cena: 49,90

Cena: 44,90

przekonuje, że 
jest to możliwe, 
pod warunkiem 
że zrozumiemy, 
jak działają nasze 
ssacze mózgi. 
Podaje również 
strategie, któ-
re pozwolą im 
przestawić się na 
nowe tory. 

W  zrozumieniu funkcjonowania ciała człowieka 
pomoże nam książka „Jak poznać najlepszy rytm 
życia dla każdego z  nas” doktora Antoine Piau. Au-
tor w  przystępny sposób wyjaśnia, jak spojrzeć 
z  perspektywy zdrowia na 24-godzinny tryb funkcjo-
nowania naszego organizmu. Pokazuje, jak nie ulegać 
modom, nie wierzyć w  cudowne pigułki, proszki i  kre-
my, ale raczej w  siebie i  własne ciało, o  ile zechcemy 
dać mu szansę. Książka dostępna już od 19 stycznia.

Autor: Antoine Piau
Przekład: Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak
Tytuł: „Jak poznać najlepszy rytm życia dla każdego z nas”
Data premiery: 19.01.2022
Wydawnictwo: Muza 
Cena: 39,90 PLN 
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