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Cz!sto s"ysz! pytanie: Kto 
odpowiada za wizerunek le-
karza w mediach? W pod-
tek#cie wyczuwam ukryt$ 
konstatacj!, %e wizerunek 
ten jest niezgodny z rze-
czywisto#ci$ i krzywdz$cy 
oraz zarzut, %e nasz samo-
rz$d zawodowy robi niewie-
le, aby ten obraz zmieni&. 
Wiem, !e nie jest rzecz" ele-
ganck" odpowiada# pytaniem 
na pytanie, niemniej jednak ci-
$nie si% na usta: a&kto w&Pol-
sce jest kreatorem wizerun-
ku opieki zdrowotnej? Wiele 
osób odpowie: rz"d, minister 
zdrowia, parlament, bardziej 
zorientowani powiedz": Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Tym-
czasem coraz cz%$ciej odno-
sz% wra!enie, i! rzeczywistymi 
kreatorami s" media i&pacjenci. 

Media, bo z&ekranu telewizo-
ra lub z&gazetowych stron do-
wiadujemy si%, !e w&miejsco-
wo$ci X rodzina Y od d'ugiego 
czasu boryka si% z&problemem 
zdrowotnym. W&dramatycz-
nych s'owach przej%ty reporter, 
a&lepiej reporterka, informuje 

o&urz%dniczym, czytaj pozba-
wionym uczu#, podej$ciu per-
sonelu medycznego, zw'aszcza 
lekarzy, do niezwykle wa!-
nej sprawy. Mówi o&niemocy 
placówek medycznych i&wzy-

wa do interwencji osoby odpo-
wiedzialne za taki stan rzeczy. 
Codzienna, rzetelna praca ty-
si%cy lekarzy nie jest tematem 
godnym uwagi, nie da si% z&te-
go zrobi# informacji na pierw-
sz" stron% gazety czy na pierw-
sze minuty wiadomo$ci.

Dlaczego pacjenci? Po pierw-
sze dlatego, !e powszechne 
sta'o si% informowanie na fo-
rach internetowych nie tyl-
ko o&szpitalnych oddzia'ach, 
ale przede wszystkim o&kon-

kretnych lekarzach. Z&przy-
kro$ci" nale!y stwierdzi#, !e 
najcz%$ciej s" to opinie nega-
tywne. Ich autorzy nie prze-
bieraj" w&s'owach, opisuj"c 
swoje do$wiadczenia w&kon-
taktach z&lekarzami. Korzy-
staj"c z&anonimowo$ci i&pe'nej 
bezkarno$ci, wylewaj" na me-
dyków kub'y pomyj. Po dru-
gie, inne oblicze lekarzy po-
jawia si% cz%sto w&rozmowach 
prywatnych. Mo!emy wtedy 
us'ysze#, jak wiele konkretne-
mu doktorowi zawdzi%cza pa-
cjent i&jego rodzina. Pozytyw-
n" czy wr%cz entuzjastyczn" 
opini% mo!na us'ysze# o&oso-
bie, na której uczestnik forum 
nie pozostawi' „suchej nitki”. 
Jaka jest prawda?

Ryszard Gola!ski
naczelny@gazetalekarska.pl

Rzeczywistymi kreatorami  
wizerunku opieki zdrowotnej  
s! media i"pacjenci.

Jaka prawda?

Lekarze i"lekarze 
denty#ci,  którzy 
w"wiosennej  sesji 
najlepiej zdali  LEP 
i"LDEP, 13 maja 
2011 roku zapami$taj! 
jako szczególny dzie%. 
Za zdobycie najwi$kszej 
liczby punktów 
Naczelna Rada 
Lekarska uhonorowa&a 
ich nagrodami. 
Oprócz pieni$dzy by&y 
gratulacje  
i wiele ciep&ych s&ów.  
(R E L AC JA NA S T R .  6 -7)
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Z rado!ci" 
stwierdzamy, #e 
Polska ma wi$ksz" 
liczb$ lekarzy na 10 
tys. mieszka%ców ni# 
ostatni na li!cie WHO 
kraj. Zawsze to mi!o, 
kiedy peleton zamyka 
kto" za tob#. Poniewa$ 
w%tej konkurencji nie 
mamy ju$ $adnych 
szans w%tym pokoleniu, 
istotn# kwesti# sta!a si& 
jako"' wykszta!cenia. 
Skoro nie ma mo$liwo"ci 
wykszta!cenia wi&kszej 
liczby lekarzy, musimy 
mie' pewno"', $e ci, 
których mamy dorównuj# 
najlepszym. Gwarancj& 
sukcesu daje nam fakt, 
$e ci#gle w%Polsce nasz 
zawód jest zaliczany 
do presti$owych. 
Studia ko(cz# "wietni 
absolwenci, a%na ocen& 
ich wiedzy pozwala 
ko(cowy egzamin. St#d 
te$ pomys!, aby doceni' 
najzdolniejszych przez 
wr&czenie im nagród, 
które maj# pomóc ich 
rozwojowi na uczelniach, 
sta$ach podyplomowych 
i%specjalizacyjnych. 
Gratuluj& im raz jeszcze ze 
szczerego serca. Wyrazy 
uznania sk!adam te$ na 
r&ce Ich Magni)cencji 
Rektorów: prof. Andrzeja 
Radzimi(skiego 
w%Toruniu, prof. Jacka 
Wysockiego w%Poznaniu, 
prof. Marka Krawczyka 
w%Warszawie. Dzi&kuj&, 
$e nie tylko umieli odkry' 

te diamenty, ale i%je 
oszlifowa'.

~
Przed rokiem 
toczyli!my gor"ce 
dysputy na 
temat wielu polis 
ubezpieczeniowych, 
do których zakupu 
zostali!my zmuszeni. 
Senat RP wprowadzi! 
zmiany w%ustawie 
„o%zawodach” i%ustawie 
„o%"wiadczeniach”, 
dzi&ki którym 
zrealizowano postulat 
jednego ubezpieczenia 
OC. Lekarz prowadz#cy 
praktyk&, nawet je"li 
posiada kontrakt 
z%NFZ, b&dzie mia! 
obowi#zek ubezpieczenia 
wynikaj#cy jedynie 
z%ustawy o%dzia!alno"ci 
gospodarczej. 
Mogliby"my si& z%tego 
cieszy', ale niestety 
obowi#zkowo serwuje 
nam si& !y$k& dziegciu, 
wi&c równolegle powsta! 
nowy obowi#zek 
wynikaj#cy z%ustawy 
„o%prawach pacjenta”, 
tzw. ubezpieczenie 
z%tytu!u niepo$#danych 
zdarze( medycznych.

~
W ostatnim 
czasie pomi$dzy 
stron" rz"dow" 
a samorz"dem 
toczy&a si$ #ywa 
dyskusja o%tym, jakie 
poprawki powinny 

zosta' wprowadzone do 
ustawy „refundacyjnej”, 
by sta!a si& ona 
jednym z%elementów 
reguluj#cych ochron& 
zdrowia, a%nie olbrzymim 
demotywatorem. 
*rodowisko lekarskie 
jednoznacznie 
pokaza!o, $e nie 
zaakceptuje rozwi#za( 
zaproponowanych 
w%pierwotnym kszta!cie 
projektu. Po wielu 
miesi#cach naszej pracy, 
stanowiskach i%pismach, 
a%nast&pnie wielu 
godzinach negocjacji 
w%Ministerstwie Zdrowia 
uda!o si& osi#gn#' 
kompromis, polegaj#cy 
na zaakceptowaniu 
naszych zmian przez rz#d 
i%Senat RP. To pokazuje, 
$e w%trakcie ca!ego 
procesu legislacyjnego nie 
wolno si& poddawa'.

~
Od kilku lat 
zastanawiamy 
si$, która forma 
wykonywania naszej 
pracy jest dla nas 
najkorzystniejsza. 
Coraz powszechniejsz# 
form# proponowan# 
przez szpitale s# umowy 
cywilnoprawne. Rz#d 
– dla umo$liwienia 
zawierania kontraktów 
– w%zapisach ustawy 
o%dzia!alno"ci leczniczej 
wprowadzi! nowy rodzaj 
praktyk szpitalnych. 
Przyznaj&, $e otwieranie 
praktyk na wezwanie, 
których celem by!o 
"wiadczenie us!ug 
na rzecz podmiotu 
leczniczego posiadaj#cego 
kontrakt z%NFZ, by!o 
formu!# sfalandyzowan#. 
Nadal jednak uwa$am, 
$e przy przechodzeniu 
z%formu!y zatrudnienia 
jako pracownika na 

rzecz kontraktu nale$y 
by' bardzo ostro$nym 
i%pami&ta' o%wielu 
elementach. Kontrakt 
ma poprawia' warunki 
pracy i%p!acy, uosabia' 
wolno"' naszego zawodu, 
regulowa' wzajemne 
relacje pomi&dzy osobami 
wspó!pracuj#cymi, a%nie 
stanowi' kolejne +ród!o 
niepokojów. Samorz#d 
powinien jak najszybciej 
stworzy' stowarzyszenie 
lekarzy kontraktowych, 
gdy$ tylko takie 
stowarzyszenie przy izbie 
mo$e stan#' w%obronie 
ich interesów. Zwi#zki 
zawodowe ju$ tego robi' 
nie mog#.

~
Jaki! czas temu 
podj$li!my decyzj$ 
o Nadzwyczajnym 
XI Krajowym Zje'dzie 
Lekarzy, który 
odb$dzie si$ w lutym 
przysz&ego roku. 
Przedmiotem obrad 
b&d# m.in. problemy 
kszta!cenia przed-  
i%podyplomowego, 
aktualna sytuacja 
w%ochronie zdrowia oraz 
rozpatrzenie projektu 
uchwa!y „wyborczej”. 
Zwrócili"my si& do 
warszawskich hoteli, 
które maj# warunki 
do organizacji Zjazdu. 
Najta(szy okaza! si& Hotel 
Sheraton. Ten fakt nas 
zaskoczy!, bo wydawa!o 
nam si&, $e akurat jego 
oferta b&dzie droga. 
Mam nadziej&, $e w%tej 
sytuacji wszyscy spo"ród 
Kole$anek i%Kolegów, 
którzy wybieraj# si& na 
Zjazd wybacz#, $e liczba 
miejsc parkingowych 
jest zbyt ma!a i%dojazd 
b&dzie musia! odbywa' si& 
"rodkami publicznymi.
Maciej Hamankiewicz

OKIEM  
PREZESA
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Troje lekarzy i dwoje lekarzy dentystów, 
którzy w wiosennej sesji LEP-u  

i LDEP-u uzyskali najwi!cej punktów, 
13 maja Naczelna Rada Lekarska 

uhonorowa"a nagrodami pieni!#nymi  
i okoliczno$ciowymi pami%tkami.

Lucyna Krysiak

P
odsumowano ju# 
tegoroczn% wio-
senn% sesj! Le-

karskiego Egzaminu Pa&-
stwowego, jak równie# 
Lekarsko-Dentystycznego 
Egzaminu Pa&stwowego. 
W ca"ym kraju do zdawa-
nia LEP-u'przyst%pi"o 2683 
sta#ystów i'503 lekarzy 
z'prawem wykonywania za-
wodu, test LDEP pisa"o 
768 sta#ystów i'262 stoma-
tologów, którzy ju# posia-
daj% prawo wykonywania 
zawodu.

W'opinii zdaj%cych eg-
zaminy nale#% do jednych 
z'najtrudniejszych, a'jedno-
cze$nie najbardziej wiary-
godnych sposobów wery-
(kacji ich wiedzy. Za 6 lat 
zast%pi% je Lekarski Egza-
min Ko&cowy (LEK) i'Le-
karsko-Dentystyczny Eg-
zamin Ko&cowy (LDEK). 
Obecne roczniki maj% ostat-
ni% szans!, aby zmierzy) si! 
ze starym systemem egzami-
nowania i, jak twierdz% leka-
rze, to jeszcze bardziej mobi-
lizuje ich do nauki.

 W!wiosennej edycji LEP 
najwi"cej punktów uzyskali:

– 
Bydgoska Izba Lekarska, 
uko&czy" Uniwersytet Mi-
ko"aja Kopernika w'To-
runiu; sta#: 10. Wojskowy 
Szpital Kliniczny z'Polikli-

nik% SP ZOZ w'Bydgoszczy 
– 174 punkty.

– Wiel-
kopolska Izba Lekarska; 
uko&czy"a Uniwersytet Mi-
ko"aja Kopernika w'Toru-
niu; sta#: Szpital Wojewódz-
ki w'Poznaniu – 173 punkty.

– Wiel-
kopolska Izba Lekarska; 
uko&czy"a Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w'Pozna-
niu; sta#: Szpital Klinicz-
ny im. H. *wi!cickiego UM 
w'Poznaniu – 173 punkty.

 LDEP najlepiej zdali:
– Wielko-

polska Izba Lekarska; 
uko&czy"a Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w'Poznaniu; 
sta#: NZOZ Wildecka Przy-
chodnia Stomatologiczna 
„Wildecka” s.c. – 169 punk-
tów.

 – Okr!-
gowa Izba Lekarska w'War-
szawie; uko&czy" Warszaw-
ski Uniwersytet Medyczny; 
sta#: Szpital Kliniczny Dzie-
ci%tka Jezus – Centrum Le-
czenia Obra#e& w'Warsza-
wie – 169 punktów.

Grzegorz Kurpanik po-
wiedzia", #e egzamin by" 
trudny, ale najbardziej 
obiektywny, jaki obecnie 
mo#na zaproponowa) sta-
#ystom. Ma nadziej!, #e do-
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brze zdany LEP stanie si! 
jego przepustk% do robie-
nia specjalizacji z'kardio-
logii. Bart"omiej Górski nie 
jest do ko&ca zadowolony 
ze swojego wyniku. Uwa-
#a, #e móg" jeszcze lepiej 
si! przygotowa) i'uzyska) 
kilka punktów wi!cej, bo 
w'stomatologii, gdzie naj-
trudniej o'miejsce specjali-
zacyjne, mo#e to mie) zna-
czenie.

Prezes Naczelnej Ra-
dy Lekarskiej Maciej Ha-
mankiewicz, który wr!-
cza" nagrody lekarzom 
z'najlepszymi wynikami 
z'LEP-u'i'LDEP-u, powie-
dzia", #e jest pod wra#e-
niem ambicji, jakimi kieru-
j% si! m"odzi lekarze, ucz%c 
si! tego trudnego zawodu 
oraz desperacji, z'jak% pró-
buj% znale+) swoje miejsce 
w'ochronie zdrowia.

– Jeste$cie najlepsi z'naj-
lepszych. Przejmiecie po 
nas pa"eczk!, z'czasem sa-
mi zostaniecie liderami. 
Potrzebujemy w'samorz%-
dzie takich ludzi – powie-
dzia" prezes Hamankie-
wicz. Doda", #e honoruj%c 
lekarzy za najlepiej zdane 
egzaminy uzyskuje si! po-
dwójny efekt: z'jednej strony 
docenia ich wysi"ek, z'dru-
giej stawia oczekiwania na 
przysz"o$). Tym wi!ksze, #e 
medycyna znalaz"a si! obec-
nie na wira#u kszta"cenio-
wym i'próbuje wyj$) z'nie-
go bez szwanku.

Ka#dy z'nagrodzonych 
otrzyma" 3500 z" oraz gra-
(k!. Pieni%dze maj% im po-
móc wej$) w'nowy etap #y-
cia zawodowego.

Nagrody NRL przy-
zna"a po raz pierwszy. Pre-
zydium NRL postanowi-
"o zwróci) si! do Naczelnej 
Rady Lekarskiej z'wnio-
skiem o'ustanowienie ich 
na nast!pne lata, aby na sta-
"e wesz"y do harmonogra-
mu ustalania dorocznego  
bud#etu. ⦿



Lucyna Krysiak, Mariola Marklowska-Dzier!ak

T e m a t  m i e s i ! c a

Nie ma 
skuteczniejszej 

metody ochrony 
przed chorobami 

zaka!nymi  
ni" szczepienia.

M
asowe szczepienia to 
jedno z#najwi$kszych 
osi%gni$& medycyny, 
wci%" jednak na choro-

by zaka!ne umieraj% miliony ludzi. 
Dlaczego? Przyczyn jest wiele. 
Specjali'ci wskazuj% m.in. na nie-
ustanne mutowanie drobnoustro-
jów, zbyt ma(% ilo'& szczepie) nie-
odp(atnych oraz nag (a'nianie 
przypadków reakcji poszczepien-
nych, co natychmiast przek(ada si$ 
na spadek liczby zaszczepionych. 
I#alarmuj%, "e sytuacja mo"e by& 
gro!na. – *wiadomo'& spo(ecze)-
stwa na temat szczepie) jest zni-
koma – podkre'laj% zgodnie, do-
daj%c, "e trzeba opracowa& now% 
strategi$ edukowania pacjentów.

Szczepienia  
w kryzysie

Szczepionki nowszej 
generacji powstaj! przy 
wsparciu biotechnologii  
i in"ynierii genetycznej.

Pojedyncze i#skojarzone
Szczepionki swoiste, czyli trady-

cyjne, zmniejszaj% ryzyko zachoro-
wania na konkretn% chorob$. Mog% 
zawiera& drobnoustroje "ywe os(a-
bione (atenuowane), obecne m.in. 
w#szczepionkach przeciwko odrze, 
'wince, ró"yczce i#ospie wietrznej; 
drobnoustroje nie"ywe (inaktywo-

wane), takie jak zawarte np. w#szcze-
pionce pe(nokomórkowej przeciw-
ko krztu'cowi; toksyny pozbawione 
zjadliwo'ci (anatoksyny) – przyk(a-
dem jest szczepionka przeciw t$"-
cowi i#b(onicy; "ywe patogeny (je-
dyna szczepionka tego typu by(a 
u"ywana przeciwko ospie prawdzi-
wej, tzw. czarnej ospie). S% szcze-
pionki pojedyncze (monowalentne), 
które maj% chroni& przed jedn% cho-
rob% oraz skojarzone (poliwalent-
ne), uodparniaj%ce na kilka chorób 
(np. szczepionka sze'ciosk(adnikowa 
przeciw b(onicy, t$"cowi, krztu'co-
wi, polio, Hib i#WZW B). Preparaty 
nowszej generacji powstaj% z#wyko-
rzystaniem biotechnologii i#in"ynie-
rii genetycznej.
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Priorytetem jest 
szczepionka 

pneumokokowa

Przez lata Polska by-
!a wzorem do na"lado-
wania dla innych krajów 
pod wzgl#dem liczby za-
szczepionych dzieci. Co 
takiego si# sta!o, $e le-
karze coraz cz#"ciej mó-
wi% o pog!#biaj%cym si# 
kryzysie szczepie&?
Kryzys to jeszcze nie, 
ale niekorzystna sytu-
acja w#zakresie szcze-
pie), to tak. Ruchy an-
tyszczepionkowe by(y 
notowane przez nas od 
bardzo dawna. Nigdy 
jednak dost$pno'& do 
informacji pseudonau-
kowej nie by(a tak (a-
twa. Rodzice niech$t-
ni szczepieniom swoich 
dzieci szukaj% wyt(u-
maczenia dla swoich 
dzia(a), a#raczej ich za-
niechania, i#znajduj% 
je. Ci, którzy nie szcze-
pi% dzieci, tylko udaj% 
rodziców troskliwych, 
a#brak chorób zaka!-
nych u# swoich dzieci 
uznaj% za potwierdzenie 
swoich racji. Nie przyj-
muj% do wiadomo'ci, "e 
ten korzystny efekt uzy-
skuj% tylko dzi$ki in-
nym szczepionym dzie-
ciom. Z#przyjemno'ci% 
stwierdzam jednak, "e 
wyszczepialno'& dzie-
ci w#wi$kszo'ci woje-
wództw jest bardzo wy-
soka, powy"ej 95 proc.

Jakich argumentów 
u$ywaj% rodzice odma-

wiaj%cy zaszczepienia 
swoich dzieci?
Nie s% to argumenty ra-
cjonalne, bo takich nie 
ma. Jest niewielka gru-
pa dzieci, u#których ist-
niej% przeciwwskaza-
nia do szczepie), ale nie 
o#tak% sytuacj$ tu cho-
dzi. Argumenty po-
chodz% z#pseudonau-
kow ych in for macji 
dost$pnych w# inter-
necie.

W jaki sposób pedia-
trzy próbuj% przemó-
wi' im do rozs%dku?
Lekarze maj% do dys-
pozycji prawdziwe ar-
gumenty, naukowe, da-
ne epidemiologiczne, 
dane o#bezpiecze)stwie 
szczepie). Lekarze zna-
j% równie" mo"liwo'& 
wyst%pienia dzia(a) 
niepo"%danych i#o#ta-
kich informuj% rodzi-
ców. Rodzice co praw-
da maj% woln% wol$, 
ale musz% pami$ta&, 
"e decyduj% o# zdro-
wiu i#"yciu dzieci, nie 
o#swoim w(asnym. To 
dzieci maj% prawo do 
zdrowia, a#rodzice je-
dynie obowi%zek dba-
nia o#nie. Po wyja'nie-
niu realnych zagro"e) 
lekarze powinni prosi& 
rodziców o#wyra"enie 
woli na pi'mie, co cza-
sami przyczynia si$ do 
zmiany wcze'niejszych 
decyzji.

Które szczepienia s% 
szczególnie wa$ne 
z punktu widzenia epi-
demiologii?
Wszystkie szczepienia 
okre'lone w#Progra-
mie Szczepie) Ochron-
nych s% wa"ne, zarów-
no te obowi%zkowe, 
jak i#zalecane. Lekarz 
kwali+kuj%cy do szcze-
pie) okre'la najlepszy 
dla dziecka plan szcze-
pie), uwzgl$dniaj%c je-
go sytuacj$ zdrowotn% 
i#mo"liwo'ci finanso-
we rodziców. Te szcze-
pienia, które przestaj% 
by&#konieczne w#pol-
skiej sytuacji epidemio-
logicznej, znikaj% z#ka-
lendarza szczepie).

Jak ocenia Pani kalen-
darz szczepie& na 2011 
rok? Czego w nim bra-
kuje?
Priorytetem w# zmia-
n a c h  dot yc z% c yc h 
Polskiego Kalenda-
rza Szczepie) jest po-
wszechne szczepienie 
przeciw pneumoko-
kom. Niestety, nie ma 
go w# kalendarzu na 
2011 rok. Trwaj% jednak 
starania i#– moim zda-
niem – ostatnie ju" roz-
mowy w#Ministerstwie 
Zdrowia w#tej sprawie. 
Jestem przekonana, "e 
szczepionka pneumo-
kokowa b$dzie dost$p-
na dla wszystkich dzie-
ci ju" w#2012 roku.  ⦿
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Z prof. Ann% Dobrza)sk%, konsultantem 
krajowym w dziedzinie pediatrii, rozmawia 

Mariola Marklowska-Dzier"ak



Trzeba mówi$  
o#ryzyku powik%a&

Mimo "e szczepionki s% podda-
wane bardzo restrykcyjnym i#d(ugo-
trwa(ym badaniom, podobnie jak 
inne leki mog% wywo(ywa& objawy 
niepo"%dane (niepo"%dane odczy-
ny poszczepienne). Zwykle s% to re-
akcje miejscowe, np. zaczerwienie-
nie, obrz$k, ból w#miejscu wk(ucia. 
Znacznie rzadziej wyst$puj% obja-
wy ogólne – g(ównie podwy"szo-
na temperatura. Dr n. med. Woj-
ciech Feleszko, pediatra immunolog 
z#Kliniki Pneumonologii i#Alergo-
logii Wieku Dzieci$cego w#Szpitalu 
Klinicznym WUM w#Warszawie, 
uwa"a, "e nie nale"y si$ ba& tych 
reakcji, bo uk(ad immunologicz-
ny rozwija si$ pod wp(ywem oto-
czenia. Bod!cami, które maj% na 
to wp(yw, s% np. infekcje dróg od-
dechowych, biegunki, a#wi$c cho-
roby obecne w#'rodowisku, a#tak"e 
te mody+kowane, podawane z#ze-
wn%trz w#szczepionkach.

Bezpiecze)stwo szczepie) zale"y 
m.in. od sk(adu szczepionki, immu-

nogenno'ci, dawkowania, sposobu 
przechowywania i#transportowania. 
Nie uda(o si$ dot%d opracowa& szcze-
pionki, która nie wywo(uje "adnych 
objawów niepo"%danych. Lekarze 
s% jednak zgodni, "e nawet je'li one 
wyst%pi%, to po kilku dniach same 
si$ wycofaj%. Poza tym powik(ania 
chorób zaka!nych s% o#wiele cz$st-
sze i#nieporównywalnie gro!niejsze. 
Mog% by& nawet przyczyn% 'mierci.

– Produkowane obecnie prepa-
raty szczepionkowe cechuje wyso-
ki poziom bezpiecze)stwa, zw(asz-
cza w#porównaniu z#indywidualnymi 
i#populacyjnymi nast$pstwami cho-
rób, którym zapobiegaj% – potwierdza 
dr Iwona Paradowska-Stankiewicz 
z#Pracowni Epidemiologii Chorób 
Zwalczanych Drog% Szczepie) w#Za-
k(adzie Epidemiologii Narodowe-

T e m a t  m i e s i ! c a

O szczepieniach rzetelnie  
i bez ogródek

Szczepienia ochron-
ne prze$ywaj% kryzys. 
Mo$e to skutek s!abej 
promocji?
Promocja szczepie) 
ochronnych w# naj-
wi$kszym stopniu na-
le"y do firm farma-
ceutycznych, które j% 
finansuj% poprzez or-
ganizacj$ szkole), ak-
cji u'wiadamiaj%cych 
czy informacyjnych 
na temat szczepio-
nek. W#ich interesie le-
"y, aby robi& to pro-
fesjonalnie i#nie mam 
co do tego zastrze"e). 
Zaszczepialno'& jed-
nak spada, a#najbar-
dziej niepokoi mnie, "e 
równie" w'ród dzieci 
po 2 roku "ycia. Przy-

k(adem s% obowi%zko-
we szczepienia MMR 
przeciwko odrze, 'win-
ce i#ró"yczce oraz prze-
c iwko krztu'cowi. 
To dla nas sygna(, "e 
w#promocji szczepie) 
powinno si$ w#wi$k-
szym stopniu uwzgl$d-
nia& szczepienia obo-
wi%zkowe, zawarte 
w#kalendarzu. Uwa-
"am te", "e dzia(ania te 
powinny by& celowa-
ne, z#wi$ksz% precyzj% 
kierowane do konkret-
nych grup. Mam na 
my'li rodziców i#oso-
by najbardziej zagro-
"one zaka"eniami – 
starsze i#przewlekle 
chore. Widz$ te" ko-
nieczno'& obj$cia pro-

mocj% szczepie) du-
"ych populacji dzieci 
szczepionkami, któ-
re nie wesz(y jeszcze 
do kalendarza – prze-
ciwko pneumokokom, 
które wywo(uj% ci$"-
kie, 'miertelne zaka-
"enia, a# tak"e prze-
ciwko wirusowi HPV, 
który przyczynia si$ 
do powstawania raka 
szyjki macicy.

W czym upatruje Pan 
spadku zaufania do 
szczepie&?
Po cz$'ci w#niedosta-
tecznej promocji, ale 
tak"e w#rosn%cej ak-
tywno'ci ruchów an-
tyszczepionkowych. 
S% to grupy ludzi, 

Z#prof. Andrzejem Zieli)skim, konsultantem 
krajowym w#dziedzinie epidemiologii, 

rozmawia Lucyna Krysiak
Nie ma szczepionek, 
które nie wywo%uj! 
niepo"!danych objawów.
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którym trudno cokol-
wiek wyperswadowa&. 
Otoczyl i si$ murem 
w(asnych przekona), 
których !ród(o tkwi 
w#odniesieniu si$ do in-
dywidualnych przy-
padków, a#nie danych 
epidemiologicznych do-
tycz%cych ca(ych popu-
lacji. Ich wyst%pienia 
maj% charakter publi-
cystyczny, a#nie nauko-
wy, jednak poprzez in-
ternet docieraj% z#nimi 
do sporej cz$'ci spo(e-
cze)stwa. Wykorzystuj% 
te" i#nag(a'niaj% ka"de 
potkni$cie firm farma-
ceutycznych, aby udo-
wodni&, "e w#promo-
waniu szczepie) chodzi 
o#zyski. To niepowa"-

ne. Wymagania tech-
nologiczne wobec szcze-
pionek s% tak wysokie, 
"e trudno je omin%&. 
Ka"de doniesienie o#po-
dejrzeniach nieprawi-
d(owo'ci jest skrupulat-
nie badane i#nie mog% 
one rzutowa& na bezpie-
cze)stwo szczepie).

Jak zmieni' nastawienie 
do szczepie&?
W#spo(ecze)stwie wci%" 
jest za ma(a 'wiado-
mo'& zagro"enia cho-
robami zaka!nymi, 
a#jednocze'nie jest ono 
bombardowane sensa-
cyjnymi doniesienia-
mi na temat odczynów 
poszczepiennych, po-
wik(a) czy wr$cz szko-
dliwo'ci szczepie). Mu-
simy wi$c nauczy& si$ 
inaczej n i"  dotych-
czas rozmawia& z#lud!-
mi na temat tej formy 
pro+laktyki chorób za-
ka!nych. Rzetelnie, 
otwarcie i#bez ogró-
dek, aby wiedzieli o#ko-
rzy'ciach, ale i#ewentu-
alnych powik(aniach. 

Ta nauka powinna roz-
pocz%& si$ ju" na stu-
d iach medycznych. 
W#obecnym systemie 
kszta(cenia studentów 
uczelni medycznych 
wakcynologii po'wi$-
ca si$ za ma(o miej-
sca. Du"% rol$ do ode-
grania maj% zak(ady 
pracy, które mog% or-
ganizowa& dla swo-
ich pracowników se-
zonowe szczepienia, 
np. przeciw grypie. 
Trzeba sobie zda& spra-
w$ z#tego, "e drobno-
ustroje nie dadz% za wy-
gran%, wci%" mutuj% i#s% 
coraz bardziej zjadli-
we. Poszukiwanie no-
wych szczepionek sta-
nowi wi$c wyzwanie dla 
badaczy. Obowi%zkiem 
lekarza jest informo-
wanie pacjentów o#kon-
sekwencjach unikania 
tej formy profilaktyki, 
ale te" przekonywanie 
ich o#dobrodziejstwie 
szczepie). Ka"da wizy-
ta pacjenta w#gabinecie 
lekarskim powinna to 
uwzgl$dnia&.          ⦿

go Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Pa)stwowego Zak(adu Higieny.

Wed(ug dr Anny Nitki z#Porad-
ni Konsultacyjnej Szczepie) dla 
Dzieci z#Grup Wysokiego Ryzyka 
w#Warszawskim Szpitalu dla Dzie-
ci lekarze powinni informowa& pa-
cjentów o#mo"liwo'ci wyst%pienia 
odczynów poszczepiennych. – No-
woczesne szczepionki s% bezpiecz-
ne i#skuteczne, ale ich podanie nie 
jest pozbawione ryzyka – mówi. 
– Dlatego tak wa"na jest kwali+ka-
cja do szczepie) – dodaje dr med. 
Pawe( Grzesiowski, pediatra i#szef 
Instytutu Pro+laktyki Zaka"e).

Szczepionkowa panika
Wokó( szczepie) naros(o wiele 

kontrowersji i#mitów. Najbardziej 

brzemienna w#skutki by(a publika-
cja dr. Andrew Wake+elda z#1998 
r., który w#presti"owym pi'mie 
„Lancet” sugerowa(, "e szcze-
pionka MMR wywo(uje u#dzie-
ci autyzm. Jego publikacja naro-
bi(a wiele z(ego, m.in. w#Wielkiej 
Brytanii nast%pi( spadek szcze-
pie) przeciwko odrze, 'wince i#ró-
"yczce poni"ej granicy bezpiecze)-
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Lekarze powinni 
informowa$ pacjentów 
o mo"liwo'ci 
wyst!pienia odczynów 
poszczepiennych.
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Chodzi o#wytyczne doty-
cz%ce zachowa) prozdro-
wotnych, uwzgl$dniaj%ce 
miejsce, rodzaj podró-
"y, por$ roku, warun-
ki. Inne b$d% dla turysty 
mieszkaj%cego w#pi$cio-
g wiazdkow y m hotelu 
z#basenem, inne dla oso-
by, która ma bezpo'redni 
kontakt z#mieszka)cami 
kraju, której wyjazd ma 
charakter eksploracyj-
ny, a#jeszcze inne dla ko-
go', kto wyje"d"a na mi-
sj$ lub jako wolontariusz. 
Osoba wyje"d"aj%ca po-
winna otrzyma& przed 
podró"% fachow% porad$. 

Dobór szczepie) i#zale-
ce) pro+laktycznych za-
le"y od dok(adnego wy-
wiadu. Wci%" jeszcze s% 
z#tym problemy. Zdarza 
si$, "e lekarz podaje in-

Czy tury"ci s% "wiado-
mi zagro$e& zaka$enia-
mi chorobami tropikal-
nymi i czy przek!ada si# 
to na zainteresowanie 
szczepieniami?
*wiadomo'& zagro"enia 
zaka"eniami w'ród osób 
wyje"d"aj%cych do kra-
jów egzotycznych syste-
matycznie wzrasta, jed-
nocze'nie ro'nie odsetek 
zaszczepionych przeciw-
ko wyst$puj%cym tam 
chorobom zaka!nym. 
Chodzi jednak nie tylko 
o#szczepienia, ale m.in. 
o#pro+laktyk$ przeciwko 
malarii, polegaj%c% na 

podawaniu leków przed 
wyjazdem, o#pro+lakty-
k$ przeciwbiegunkow%, 
chroni%c% przed "ó(tacz-
k% pokarmow%. Sytu-
acja wci%" daleka jest od 
nasz ych ocz ek iwa) . 
Nie mo"na liczy& wy(%cz-
nie na roztropno'& tury-
stów, nale"y nimi odpo-
wiednio pokierowa&.

Czy chodzi o szczepie-
nia czy o kompleksow% 
profilaktyk# prowadzo-
n% przed podró$%?
Szczepienia s% wpraw-
dzie wa"nym, ale tylko 
elementem pro+laktyki. 

By podró" by#a bezpieczna
Z#dr. n. med. Andrzejem Kot(owskim, kierownikiem Zak(adu Medycyny 

Tropikalnej i#Epidemiologii Gda)skiego Uniwersytetu Medycznego, 
rozmawia Lucyna Krysiak

stwa. Wprawdzie, powo(uj%c si$ 
na dziesi%tki bada), jego suge-
stie obalono, a#„Lancet” prze-
prosi( za publikacj$ i#wycofa( j% 
ze swojego archiwum, to jednak 
nieufno'& do szczepie) pozosta-
(a. Francuzom wmówiono z#kolei, 
"e szczepionka przeciw WZW B 
jest jedn% z#przyczyn stwardnienia 
rozsianego. Panik$ wywo(a(a tak"e  
informacja, "e szczepionki – nie-
mal wszystkie – wywo(uj% AIDS, 
bezp(odno'&, przenosz% 'miertel-
ne priony. I#cho& "adnego z#tych 
doniesie)  n ie potwierdzono,  
odnotowano spory spadek liczby 
szczepie).

12  
 N R  6  ( 2 4 6 )  C Z E R W I E C  2 0 1 1  

Z#bada) przeprowadzonych przez 
o'rodek SMG/KRC w#lutym 2010 r. 
wynika, "e w#Polsce tylko jedna osoba 
doros(a na 6 zaszczepi(a si$ przeciwko 
grypie, jedna na 10 przeciw "ó(tacz-
ce, a#zaledwie 8 proc. przeciw t$"co-
wi. Zapytani o#choroby, przeciwko 
którym mo"na si$ zaszczepi&, respon-
denci wymienili gryp$, WZW typu B 
oraz choroby wieku dzieci$cego: osp$ 
wietrzn%, odr$, ró"yczk$, 'wink$. Po-
nad po(owa badanych zadeklarowa-
(a, "e jest „za” szczepieniami. Tylko 7 
proc. by(o na „nie”, z#których jedynie 
3 proc. radykalnie odrzuci(o wszel-
kie szczepienia, uzasadniaj%c swoj% 
postaw$ brakiem zaufania do szcze-
pie) i#podejrzeniem, "e s% szkodliwe. 
W'ród odpowiedzi znalaz(y si$ tak-
"e zarzuty, "e +rmy farmaceutycz-
ne, chc%c zarobi&, celowo nag(a'nia-
j% zagro"enie chorobami zaka!nymi 
(4 proc.) oraz "e szczepionki s% dro-
gie (4 proc.). Ponad 70 proc. badanych 
przyzna(o, "e w#o#ogóle nie szczepili si$ 
po 18 roku "ycia.

Kalendarz  
trzeba rozszerza$

Pediatra prof. Jacek Wysocki, rektor 
UM w#Poznaniu, t(umaczy, "e model 
szczepie) obowi%zkowych realizowa-
nych w#Polsce jest wynikiem kompro-
misu. P(atne z#bud"etu s% szczepienia 
przeciw WZW B, gru!licy, b(onicy, t$"-

Model szczepie& 
obowi!zkowych  
w Polsce jest wynikiem 
kompromisu.
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formacje nijak maj%ce 
si$ do faktycznej sytu-
acji epidemiologicznej 
w#danym kraju, a#na-
wet zaleca szczepienia, 
które s% zb$dne.

Jak to jest mo$liwe?
Mamy w#kraju za ma-
(o specjalistów w# tej 
dziedzinie. Maj% to 
zmieni& Certyfikowa-
ne Centra Medycyny 
Podró"y. Chodzi o#to, 
aby porada by(a pro-
fesjonalna, dostosowa-
na do aktualnej sytu-
acji epidemiologicznej 
i#charakteru wyjazdu. 
Istnieje wiele b($dnych 
pog l%dów na temat 
profilaktyki przeciw-
malarycznej, przeciw-
biegunkowej, a#nawet 
na temat kompletowa-
nia apteczki podró"-
nej. Lekarz pierwsze-
go kontaktu czy biuro 
podró"y nie maj% wie-

dzy, aby przekaza& te 
informacje. Nale"y pa-
mi$ta&, "e w#pro+lakty-
ce podró"y nie chodzi 
wy(%cznie o#ochron$ 
turysty przed przykry-
mi niespodziankami, 
które czyhaj% na niego 
w# egzotycznych kra-
jach. Je'li po powrocie 
przywiezie do domu 
chorob$ zaka!n%, sta-
je si$ zagro"eniem dla 
swojej rodziny, znajo-
mych, wspó(pracowni-
ków.

Jak% rol# maj% w tym 
odegra' Certyfikowa-
ne Centra Medycyny 
Podró$y?
Chcemy, aby w#Polsce 
powsta(a sie& takich 
centrów. B$d% one spe-
cjalizowa(y si$ w#udzie-
laniu fachowych porad 
osobom udaj%cym si$ 
za granic$, do krajów 
egzotycznych, b$d% 

prowadzi(y komplek-
sow% profilaktyk$, ale 
te" zajm% si$ turysta-
mi po powrocie, je'li 
wyst%pi% u#nich niepo-
koj%ce objawy, wska-
zuj%ce na zaka"enia 
chorobami tropikal-
nymi. Obecnie mamy 
ju" w#Polsce 30 o'rod-
ków, które uzyska(y 
odpowiednie certyfi-
katy, 90 o'rodków jest 
w#trakcie szkole) i#sta-
ra) o#przyznanie cer-
ty+katu, a#jesieni% roz-
pocznie si$ kolejny cykl 
kszta (cenia lekarzy 
medycyny tropikalnej. 
Docelowo planujemy, 
aby w#Polsce powsta-
(o 150 certyf ikowa-
nych centrów. Certy-
fikaty wydaje Polskie 
Towarzystwo Medy-
cyny Morskiej, Tropi-
kalnej i#Podró"y wraz 
z#G(ównym Inspekto-
rem Sanitarnym. ⦿
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cowi, krztu'cowi, polio, Haemophilus 
in!uenzae typu B (Hib), odrze, 'wince 
i#ró"yczce. W#szczególnych okoliczno-
'ciach zakres ten si$ poszerza, ale zale"y 
to od pieni$dzy, a#tych brakuje.

Zdaniem prof. Wysockiego w#ka-
lendarzu szczepie) obowi%zkowych 
bezwzgl$dnie powinny si$ znale!& 
szczepienia przeciwko pneumokokom, 

meningokokom i#rotawirusom. Te ostat-
nie wprawdzie nie wywo(uj% skutków 
'miertelnych, ale powoduj% powik(ania 
wymagaj%ce kosztownego leczenia szpi-
talnego. Nie ma równie" powszechnych 
szczepie) przeciwko ospie wietrznej, na 
któr% w#zesz(ym roku zachorowa(a re-
kordowa liczba 180 tys. dzieci (zwykle 
by(o to ok. 140 tys. dzieci rocznie, z#cze-
go ok. 1 tys. trzeba by(o hospitalizo-
wa& z#powodu powik(a)). Problemem 
s% równie" zaka"enia ró"nymi typami 
wirusa HPV. Wed(ug danych WHO, 
nara"onych na zaka"enie nimi jest a" 
50-80 proc. populacji, w#tym prawie 
40 proc. kobiet poni"ej 25 roku "ycia. 
Niektóre typy HPV wykazuj% dzia(anie 
onkogenne, s% odpowiedzialne m.in. za 
raka szyjki macicy, nowotwory sromu, 
pochwy, odbytu oraz jamy ustnej. Pro-
+laktyka raka szyjki macicy polega na 
regularnym wykonywaniu bada) cy-
tologicznych, a#u#m(odych dziewcz%t 
na masowym szczepieniu przeciwko 
HPV. Ale o#tym mówi si$ niewiele. ⦿  
O szczepieniach tak"e na s. 34-35 
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 Polityka zdrowotna  
na szczeblu powiatu   

Z Grzegorzem Gabryelskim, 
starost! powiatu mi"dzyrzeckiego 

w województwie lubuskim, 
rozmawia Jolanta Ma#myga

*

Do powiatu mi!dzyrzeckiego nale-
"y sze#$ gmin. Jakie placówki opie-
ki zdrowotnej na terenie tego po-
wiatu podlegaj% staro#cie?
Powiat mi"dzyrzecki zosta# utwo-
rzony w$1999 roku i$wówczas nale-
%a#y do niego dwa szpitale – w$Mi"-
dzyrzeczu i$Skwierzynie. Szpital 
w$Skwierzynie zosta# w$roku 2001 
sprywatyzowany i$obecnie dzia-
#a jako niepubliczny zak#ad opie-
ki zdrowotnej. Jeste&my organem 
za#o%ycielskim tylko dla SP ZOZ 
w$Mi"dzyrzeczu. Na terenie powia-
tu dzia#a tak%e Szpital dla Nerwo-
wo i$Psychicznie Chorych w$Obrzy-
cach, ale podlega on marsza#kowi 
województwa.

Problemem mi"dzyrzeckiej stacjo-
narnej opieki zdrowotnej jest nad-
miar #ó%ek. Dla 60 tysi"cy miesz-
ka'ców powiatu wystarczy#by tylko 
jeden szpital, tymczasem s! dwa 
i$w$obu dzia#aj! cztery podstawo-
we oddzia#y. Wobec tego &rodki (-
nansowe przeznaczone na kontrak-
towanie &wiadcze' z$Narodowym 
Funduszem Zdrowia s! dzielone 
mi"dzy dwie placówki i$st!d pro-
blemy (nansowe. Mimo %e wspó#-
praca z$Lubuskim Oddzia#em Wo-
jewódzkim NFZ uk#ada nam si" F
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  Dla 60 tysi!cy 

mieszka"ców 

powiatu wystarczy#by 

tylko jeden szpital, 

tymczasem  

s$ dwa.  
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R o z m o w a  p o l i t y c z n a  o  z d r o w i u

Z Pana wypowiedzi wynika, "e gmi-
na Mi!dzyrzecz równie" jest zaan-
ga"owana w funkcjonowanie opieki 
medycznej w lokalnym szpitalu.
Chcia#bym przy tej okazji podzi"-
kowa) samorz!dowi miasta za do-
br! wspó#prac", pomoc i$wspiera-
nie dzia#a' na rzecz zapewnienia 
mieszka'com naszego powiatu bez-
piecze'stwa zdrowotnego. Wspólne 
dzia#anie pozwala na lepsze wywi!-
zywanie si" z$na#o%onych przez pa'-
stwo na samorz!d terytorialny zada' 
dotycz!cych zaspokojenia potrzeb 
zdrowotnych lokalnej spo#eczno&ci.

Poza opiek% szpitaln% istnieje pod-
stawowa opieka zdrowotna. Jak wy-
gl%da jej organizacja i zabezpiecze-
nie #wiadcze&? Promocja i ochrona 
zdrowia s% przecie" jednymi z za-
da& publicznych powiatu.
Podstawowa opieka zdrowotna jest 
praktycznie sprywatyzowana i,$we-
d#ug mnie, wystarczaj!co zaspoka-
ja potrzeby mieszka'ców powiatu. 
Mankamentem jest jednak to, %e nie 
zapewnia pomocy w$dni &wi!teczne 
i$w$nocy. Uwa%am to za b#!d usta-
wodawcy. Pacjenci s! kierowani do 
szpitala, cho) nie zawsze jest to ko-
nieczne, natomiast powoduje to, %e 
szpital ponosi dodatkowe obci!%e-
nia (nansowe.

Pa&stwo przerzuca na samorz%-
dy lokalne coraz wi!ksz% odpowie-
dzialno#$ i obci%"a je nowymi za-
daniami, w #lad za czym nie id% 
pieni%dze. Czy dostrzega Pan jesz-
cze jakie# inne niedomagania w sys-
temie opieki zdrowotnej w Polsce?
Polityka zdrowotna pa'stwa to to-
talne nieporozumienie. Co ekipa to 
inna wizja, a$%adna z$nich nie zo-
sta#a doprowadzona do ko'ca. Ko-
lejne niedoko'czone reformy za-
le%ne s! od zmieniaj!cych si" opcji 
politycznych. By#em zwolennikiem 
sieci szpitali, gdy% by# to dobry po-
mys#. W$Polsce jest zbyt du%o szpita-
li, które s! pozosta#o&ci! po dawnej 
epoce. Niestety, pomys# sieci rów-
nie% nie zosta# zrealizowany. Nic si" 
nie zmieni#o, a$pieni"dzy w$syste-
mie jest ci!gle za ma#o. Mamy za to 
kolejne zmiany ustaw zdrowotnych. 
Brakuje spójnej polityki zdrowot-
nej i$rozwi!za' systemowych. ⦿ 

dobrze, nie bez znaczenia pozostaje 
ilo&) pieni"dzy, jak! ma on do rozdy-
sponowania. Zw#aszcza w$porówna-
niu z$innymi oddzia#ami Funduszu 
w$Polsce, na przyk#ad z$Wielkopol-
sk!, z$któr! graniczymy przez mie-
dz". Po prostu jest za ma#o pieni"-
dzy w$systemie.
Bol!czk! s! tzw. nadwykonania, 
za które NFZ nie zwraca wszyst-
kich kosztów. Uwa%am to za ab-
surd. Przecie% zarówno w$publicz-
nym, jak i$niepublicznym szpitalu nie 
mo%na odmówi) udzielenia &wiad-
czenia i$przyj"cia pacjenta, gdy ist-
nieje taka potrzeba. Limitowanie 
&wiadcze' jest trudne do zaakcep-
towania.

Porównuj%c kondycj! finansow% 
obu szpitali – publicznego i niepu-
blicznego, a tak"e bior%c pod uwa-
g! niedoszacowanie wyceny kosz-
tów procedur medycznych i brak 
pieni!dzy publicznych przezna-
czonych na opiek! zdrowotn%, ja-
kie widzi Pan szanse dla lepszego 
funkcjonowania szpitala w Mi!dzy-
rzeczu?
Wspólnie z$dyrekcj! szpitala przy-
gotowujemy si" do prywatyzacji, 
która niew!tpliwie polepszy kon-
kurencyjno&) tej placówki. Stwo-
rzy równie% mo%liwo&) &wiadcze-
nia przez ni! us#ug komercyjnych, 
co wp#ynie na popraw" jej kondy-
cji (nansowej. B"dziemy si" stara), 
aby odby#o si" to jak najmniejszym 
kosztem spo#ecznym. My&l" zarów-
no o$pracownikach szpitala, jak 
i$o$mieszka'cach powiatu. Spo#e-
cze'stwo musi zrozumie), %e pry-
watyzacja nie zmieni dost"pu do 
&wiadcze' (nansowanych ze &rod-
ków publicznych, natomiast stwo-
rzy dodatkow! mo%liwo&) korzysta-
nia z$us#ug, które nie mieszcz! si" 
w$koszyku &wiadcze' gwarantowa-
nych. Nie ma innego wyj&cia, taki 
jest trend odgórny – rz!dowy i$czy 

chcemy czy nie, ten szpital musi by) 
spó#k! prawa handlowego. S!dzi-
my, %e b"dzie to spó#ka ze 100-pro-
centowym udzia#em powiatu.

To s% plany na przysz'o#$, a jaki jest 
wk'ad powiatu w restrukturyzacj! 
szpitala w Mi!dzyrzeczu?
Powiat mi"dzyrzecki por"czy# kre-
dyt na restrukturyzacj" zad#u%enia 
szpitala, który zosta# zaakceptowa-
ny przez wojewod" lubuskiego. Do 
tej pory raty kredytu s! sp#acane 
przez szpital na bie%!co. Praktycz-
nie ka%dego roku powiat dop#aca 
do zakupu specjalistycznego sprz"-
tu medycznego. W$tym roku szpi-
tal uzyska# ze &rodków unijnych 
do(nansowanie projektu termo-
modernizacji budynku, czyli m.in. 

ocieplenia &cian i$monta%u kolek-
torów s#onecznych. Wk#ad w#asny 
w$wysoko&ci ok. 600$tysi"cy z#o-
tych zapewnia powiat. Zamierza-
my równie% do(nansowa) zakup 
nowego tomografu komputerowe-
go, w$czym wspomo%e nas miasto 
Mi"dzyrzecz. Jest to niew!tpliwie 
bardzo potrzebny zakup, zw#asz-
cza po likwidacji oddzia#u neu-
rologicznego w$Szpitalu Psychia-
trycznym w$Obrzycach. Planujemy 
otworzy) taki oddzia# w$SP ZOZ 
w$Mi"dzyrzeczu. Dzi"ki wspó#pra-
cy z$lekarzami innych specjalno&ci 
podczas pe#nienia dy%urów b"dzie 
móg# on funkcjonowa) z$mniejsz! 
liczb! zatrudnionych lekarzy neu-
rologów. Na terenie  naszego po-
wiatu oddzia# neurologiczny jest 
bardzo potrzebny. Na jego utwo-
rzenie otrzymali&my ju% zgod" za-
rz!du województwa, swoj! apro-
bat" wyrazi# równie% wojewoda.

  Szpital musi by% 

spó#k$ prawa  

handlowego.  

  Prywatyzacja 

nie zmieni dost!pu 

do &wiadcze" finan-

sowanych ze &rod-

ków publicznych.  
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Z "notatn ika 
rzeczn ika prasowego

Senat RP  
o „refundacyjnej”
Pozostawienie dotych-
czasowego rozwi!zania, 
zgodnie z którym lekarz 
posiadaj!cy umow" na 
udzielanie #wiadcze$ lub 
zatrudniony w podmiocie 
posiadaj!cym tak! umo-
w" nie musi zawiera% osob-
nej umowy upowa&niaj!cej 
do wystawiania recept re-
fundowanych zosta'o zapi-
sane w jednej z poprawek 
Senatu RP, które przyj!to 
28 kwietnia br. po rozpatrze-
niu uchwalonej przez Sejm 
RP ustawy o refundacji leków, 
"rodków spo#ywczych spe-
cjalnego przeznaczenia #y-
wieniowego oraz wyrobów 
medycznych. W"ród 97 po-
prawek znalaz$o si! równie# 
zapewnienie mo#liwo"ci za-
wierania umów upowa#nia-
j%cych do wystawiania recept 
refundowanych pro  aucto-
re  i  pro  familia przez leka-
rzy i lekarzy dentystów, któ-
rzy zaprzestali wykonywania 
zawodu oraz wiele innych, re-
alizuj%cych g$ówne postulaty 
zawarte w stanowisku NRL  
z 4 lutego 2011 r.

Umiej!tno"ci – 
szkolenie
W marcu Prezydium NRL 
zaj"'o stanowisko w spra-
wie projektu nowelizacji 
ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty za-
wieraj!cego m.in. zmiany 
zwi!zane z umiej"tno-
#ciami z zakresu w"&szych 
dziedzin medycyny. W sta-
nowisku odniesiono si! m.in. 
do przej!cia przez izb! funk-
cji szkoleniowych. 8 kwiet-
nia br. wp$yn!$o pismo wi-
ceministra zdrowia Andrzeja 
W$odarczyka, w którym in-
formuje on, #e ministerstwo 
zgadza si! z koncepcj% prze-
j!cia przez samorz%d zawo-
dowy tych zada& administra-
cji pa&stwowej, uwa#a jednak, 

#e najbardziej efektywnym 
rozwi%zaniem b!dzie przyj!-
cie przez izb! struktury tery-
torialnej odpowiadaj%cej po-
dzia$owi administracyjnemu 
pa&stwa. Sprawa by$a przed-
miotem dyskusji na posiedze-
niu NRL 13 maja br.

Zbyt niskie  
zasadnicze
Prezydium NRL w stanowi-
sku z 20 kwietnia br. uzna-
'o za niezrozumia'e okre-
#lenie miesi"cznych stawek 
wynagrodzenia zasadni-
czego w publicznych jed-
nostkach w wysoko#ci po-
ni&ej wynagrodzenia  
minimalnego, które wynosi 
1386 z$. Opiniuj%c projekt roz-
porz%dzenia ministra zdrowia 
zmieniaj%cego rozporz%dze-
nie w sprawie zasad wyna-
gradzania pracowników pu-
blicznych zak$adów opieki 
zdrowotnej, wskaza$o tak#e 
na skandalicznie niski poziom 
wynagrodze& lekarzy i lekarzy 
dentystów.

NFZ  
i stomatologia
Ministerstwo Zdrowia po-
przez wiceministra Jakuba 
Szulca zwróci'o si" z pro#-
b! o uszczegó'owienie 
przedstawionych przez 
samorz!d lekarski zastrze-
&e$ w sprawie post"powa-
nia NFZ.  
Komisja Stomatologiczna 
NRL przekaza$a ministrowi 
materia$ opracowany przez 
Grup! Robocz% ds. NFZ – 
dokument ten stanowi kon-
tynuacj! i podsumowanie 
wielu poprzednich wyst%-
pie& Naczelnej Rady Lekar-
skiej i okr!gowych rad le-
karskich oraz ich komisji 
stomatologicznych. W od-
powiedzi na przes$any mate-
ria$ minister zdrowia zwróci$ 
si! do prezesa NFZ z pro"-
b% o wyja"nienia. Ponad-
to, na posiedzeniu sejmowej 

Komisji Zdrowia prezes NFZ 
ma przedstawi' informacj! 
na temat wyceny "wiadcze& 
stomatologicznych finanso-
wanych ze "rodków publicz-
nych i prawid$owo"ci post!-
powa& konkursowych.

RPO na NRL

Go#ciem majowej NRL by-
'a prof. Irena Lipowicz 
– rzecznik praw obywa-
telskich.  Podkre"li$a, #e 
wolne zawody s% dyspo-
zytariuszem zaufania pu-
blicznego, wskaza$a te#, 
co samorz%d lekarski powi-
nien zrobi', aby nie dosz$o 
do „zduszenia tej wolno"ci”.
 
Medycyna pracy
20 kwietnia br. Prezy-
dium NRL, po zapoznaniu 
si" z projektem rozporz!-
dzenia ministra zdrowia 
w sprawie zada$ s'u&by 
medycyny pracy, których 
wykonywanie przez osoby 
nieb!d%ce lekarzami wyma-
ga posiadania dodatkowych 
kwalifikacji, rodzaju i trybu 
uzyskiwania tych kwalifika-
cji oraz wzorów stosowa-
nych dokumentów, zg$osi-
$o dwie uwagi. Podkre"lono, 
#e w tytule rozporz%dzenia 
nale#y wskaza', #e dotyczy 
ono (wy$%cznie) piel!gniarek 
wykonuj%cych zadania s$u#-
by medycyny pracy, a nie 
osób nieb!d%cych lekarza-
mi. Uznano te# za zasadne 
ujednolicenie u#ywanego 
w projekcie nazewnictwa.

k.strzalkowska@hipokrates.org 
Wi"cej informacji w Newsletterze 
NIL. Uprzejmie informuj", &e mo&li-
wo#% otrzymywania Newslettera NIL 
drog! elektroniczn! nast"puje  
po zarejestrowaniu si" na stronie  
internetowej www.nil.org.pl
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Zniewoleni biurokratyzacj!
Przyj"ta na na sesji ple-
narnej Europejskiej 
Regionalnej Organi-
zacji #wiatowej Federa-
cji Dentystycznej (ERO 
FDI) w!So"i rezolucja wzy-
wa do wzmocnienia libe-
ralnej praktyki  stoma-
tologicznej jako wolnego 
zawodu stanowi#cego "-
lar ka$dego wolnego spo-
%ecze&stwa.  Dla lekarza 
stomatologa liberalna prak-
tyka oznacza: wolny wy-
bór  lekarza i!metody lecze-
nia, swobodn# konkurencj' 
oraz odpowiedzialno()  
za w%asne post'powanie za-
wodowe. W!interesie swo-
ich pacjentów lekarze den-
ty(ci s# zobowi#zani do 
kierowania si' etycznymi 
i!prawnymi zasadami  w!ra-

mach wykonywanego zawo-
du. Obecnie musz# sprosta) 
sprzecznym wymaganiom 
(cz'sto precyzowanym przez 
pa&stwa), dotycz#cym spe%-
niania $#da& i!potrzeb pa-
cjentów z!jednej strony, a!in-
teresów wolnej praktyki 
z!drugiej. ERO FDI wzy-
wa decydentów politycznych 
pa&stw cz%onkowskich do 

wzmocnienia roli wolnych 
zawodów. Ponadto  istotne 
znaczenie ma  usprawnienie 
ogólnych warunków, tak-
$e  prawnych i!ekonomicz-
nych, wykonywania wol-
nych zawodów w!dziedzinie 
ochrony zdrowia. Jest wiele 
prób zde"niowania wolnej 
praktyki. Wed%ug Europej-
skiego Trybuna%u Spra-
wiedliwo(ci wolne zawody 
s# profesjami, które – maj#c 
szczególnie intelektualny 
charakter – wymagaj# wy-
sokich kwali"kacji i!s# z!re-
gu%y przedmiotem szczegó-
%owych i!jasnych regulacji. 
W!wykonywaniu takiej pro-
fesji wa$ne s# cechy oso-
bowe oraz w!du$ej mierze 
niezale$no() w!wykony-
waniu dzia%alno(ci zawo-

dowej. W!obecnej sytuacji 
zmiany spo%eczne wymu-
szaj# kompromis w!statu-
sie wolnej praktyki. Wolny 
zawód przyt%aczaj# biuro-
kratyzacja i!rosn#ce wy-
mogi formalno-prawne. 
Przedmiotem manipula-
cji poszczególnych rz#dów 
s# regulacje i!ogranicze-
nia bud$etowe oraz rosn#-
ce no(niki kosztów. Zró$-
nicowanie podmiotów 
gospodarczych staje si' nie-
jasne. O( kon*iktu przebie-
ga pomi'dzy etosem a!ko-
mercjalizacj# medycyny. 
Propozycj# jego rozwi#za-
nia jest dla ERO m.in. sze-
roko poj'te uznanie  nie-
zale$nych  samorz#dów 
wolnych zawodów i!jasna 
de"nicja wolnej praktyki 
porównywalnej do przed-
si'biorców.
Anna Lella

Na s i  w "E u rop ie

R E K L A M A
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Z Jackiem T!tnowskim,  
przewodnicz"cym Komisji ds. Kultury,  

Sportu i Rekreacji NRL,  
rozmawia Lucyna Krysiak

Nie medale tu si! licz",  
tu si! liczy udzia# nasz

R o z m o w a  o  s a m o r z ! d z i e

Lekarze i lekarze denty!ci to jedna 
z najbardziej zapracowanych grup 
zawodowych. Czy trudno ich zach"ci# 
do udzia$u w zaj"ciach rekreacyjnych, 
a tym bardziej w zawodach sporto-
wych?
Kiedy sze#$ lat temu obejmowa-
%em przewodniczenie Komisji  
ds. Kultury, Sportu i&Rekreacji NRL, 
mia%em powa'ne obawy, czy uda mi 
si! na tyle zainteresowa$ #rodowi-
sko nasz" dzia%alno#ci", aby aktyw-
nie uczestniczy%o w&oferowanych 
formach rekreacji. Wcze#niej  kie-
rowa%em podobn" komisj" w&ma-
cierzystej OIL w&Krakowie i, cho$ 
z&sukcesem,&zdawa%em sobie spra-
w!, 'e organizowanie imprez na ska-

l! ogólnopolsk" i&zach!cenie kolegów 
do udzia%u w&nich b!dzie znacznie 
trudniejsze. Podj"%em jednak to 
wyzwanie, a&rezultaty przesz%y mo-
je oczekiwania. Wci"' mnie zaska-
kuje zaanga'owanie i&pasja, z&jak", 
mimo codziennych obowi"zków, ko-
ledzy lekarze znajduj" czas i&ocho-
t!, by jecha$ na drugi koniec Polski 
i&startowa$ w&zawodach. Tym bar-

dziej 'e nie jest to jaki# ma%y odse-
tek naszej spo%eczno#ci. Przyje'd'a-
j" z&ca%ymi rodzinami i&#wietnie si! 
bawi". My#l!, 'e w&tej naszej dzia-
%alno#ci w%a#nie integracja #rodo-
wiska jest najwa'niejsza. Zgodnie 
ze znanym ju' ca%ej lekarskiej Pol-
sce hymnem Igrzysk w&Zakopanem, 
w&których uczestniczy blisko tysi"c 
lekarzy: „Nie medale tu si! licz", tu 
si! liczy udzia% nasz”. I&o&to w%a#nie 
chodzi.

S% osoby obdarzone predyspozycjami 
do uprawiania jakiej! dyscypliny 
sportu. Czy jest miejsce dla mniej 
utalentowanych?
Cz!#$ kole'anek i&kolegów lekarzy 
traktuje sport bardzo powa'nie. Sys-
tematycznie trenuj", stosuj" specjalne 
diety, dysponuj" – je'eli tego wymaga 
dyscyplina – profesjonalnym sprz!-
tem. Tych zapalonych sportowców 
mamy kilkuset i&to w%a#nie oni zdo-
bywaj" dla nas medale Mistrzostw 
(wiata Medyków. W&sporcie i&rekre-
acji jest jednak miejsce dla ka'de-
go lekarza. Wystarcz" ch!ci. 
Komisja wspó%)nan-
suje rocznie oko%o 
60 imprez spor-

towych o&zasi!gu ogólnopolskim. My-
#l!, 'e jej praca jest dobrze ocenia-
na przez NRL, skoro w&pierwszym 
roku poprzedniej kadencji przyzna-
no nam 80 tys. z% dotacji, a&w&obec-
nej 300 tys. z%. *adna inna komisja 
nie odnotowa%a takiego wzrostu do-
)nansowania. Pragn! jednak pod-
kre#li$, 'e koszty utrzymania Ko-
misji s" praktycznie zerowe. Poza 
jednym spotkaniem na koniec ro-
ku w&Warszawie, nie wydajemy ani 
jednej z%otówki na nasze potrzeby, 
nie rozliczamy 'adnych delegacji, nie 
przyznajemy do)nansowa+ udzia%u 
cz%onków Komisji w&imprezach itd. 
Dajemy pieni"dze wy%"cznie na orga-
nizacj! imprez. Fundujemy medale, 
puchary i&inne nagrody. Od paru lat 
)nansujemy zakup strojów sporto-

Wci!" mnie zaskakuje 
zaanga"owanie i pasja 
z jak! lekarze bior! 
udzia# w zawodach.

FOT.: MATEUSZ GAJDA

W naszej dzia!alno"ci 
integracja "rodowiska 
jest najwa#niejsza.
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wych dla reprezentantów Polski. Wie-
lu imprezom o&charakterze lokalnym 
patronuj" okr!gowe izby lekarskie, 
jednak by osi"gn"$ g%ówny cel, jakim 
jest integracja ca%ego #rodowiska, za-
ch!camy do udzia%u w&nich lekarzy 
z&ca%ej Polski. Komisja ds. Kultury, 
Sportu i&Rekreacji NRL wykupi-
%a domen! www.sportlekarski.pl.  
Ju' wkrótce b!dzie tam mo'na za-
mie#ci$ wszelkie informacje o&wy-
darzeniach kulturalno-sportowych. 
Wspólnymi si%ami  kilku, najcz!#ciej 
s"siaduj"cych izb lekarskich uda%o 
nam si! zorganizowa$ kilka imprez 
sportowych. Pomys% si! sprawdzi%, 
dlatego uwa'am, 'e ide! nale'y kon-
tynuowa$ w&nast!pnych sezonach.

Sprz"t sportowy jest jednak drogi, 
koszty jego zakupu w ca$o!ci ponosz% 
lekarze. Dla wielu to bariera nie do 
pokonania...
Chcemy podpisa$ porozumienia z&sie-
ci" sklepów ze sprz!tem turystyczno-
-sportowym na zakupy, z&dyskontem 
10-20 proc. dla lekarzy, na podsta-
wie plastikowej legitymacji lekar-
skiej lub prawa wykonywania zawo-
du. Prowadz! rozmowy na ten temat. 
W&jednej z&sieci w&po%udniowej Polsce, 
która m.in. sprzedaje narty i&rowery, 
wst!pnie obiecano nam 20 proc. zni'-
ki. W&kilku izbach, w&tym krakow-
skiej, ju' uruchomili#my wydawanie 
plastikowych legitymacji upowa'nia-
j"cych, mi!dzy innymi, do korzysta-
nia z&wyci"gów narciarskich na pre-
ferencyjnych warunkach. To jednak 
pocz"tek. D"'ymy do tego, aby po-
wsta%a lista )rm, które udzielaj" le-
karzom zni'ek. B!dziemy je zamiesz-
cza$ na %amach naszych biuletynów, 
„Gazety Lekarskiej” oraz na stronie 
internetowej.

A co Komisja ma do zaoferowania 
lekarzom, którzy nie maj% sportowego 
zaci"cia?
W&obecnej kadencji chcemy po%o-
'y$ szczególny nacisk na promowa-

nie imprez kulturalnych. Wiele ko-
le'anek i&kolegów obdarzonych jest 
talentem w&ró'nych dziedzinach, ta-
kich jak malarstwo, poezja, #piew, 
muzykowanie. Bardzo liczne gro-
no pasjonuje si! fotogra)", równie' 
podwodn". Przeznaczamy na te im-
prezy coraz wi!ksze #rodki. W&tym 
roku ponad 80 tys. z%. Zale'y nam, 
aby na szerszym forum zaprezento-
wa$ ich umiej!tno#ci, a&tym samym 
zach!ci$ do wspó%pracy tych, którzy 
nie ujawnili si! jeszcze ze swoimi pa-
sjami. Organizujemy dla nich wysta-
wy, plenery, koncerty i&chcieliby#my 
rozszerza$ t! dzia%alno#$. Koncert  
„Ars Medici”, który mia% miejsce 
4 kwietnia w&Warszawie, dowiód%, 
jak wielu spo#ród nas ma arty-
styczn" dusz!. Jak mówi% nieod'a-
%owany ksi"dz prof. Józef Tischner: 
„Mo #lebodne duse, %obdorzone Bo-
skim talentem i&jesce sie tym dzie-
li$ umiejom, i&%oni som noj#cyn-
#liwsi i&spe%nieni”. W%a#nie takich 
utalentowanych lekarzy uda%o si! 
zebra$ w&ten niezapomniany wie-
czór w&Teatrze Roma, a&wierz!, 'e 
jest ich wi!cej.

Wielu lekarzy i lekarzy dentystów  
to zapaleni tury!ci. Na jakie wsparcie 
Komisji mog% liczy#?
Turystyka jest naszym oczkiem 
w&g%owie. Zreszt" po#rednio %"czy 
si! ze sportem i&rekreacj". Mo'na po-
wiedzie$, 'e dziedziny te przenikaj" 
si!. Izby organizuj" wspólne wyjazdy 
na narty, 'agle, wycieczki. Wspomn! 
w&tym miejscu o&wieloletniej akcji 
OIL w&Krakowie „Grecja – Stomio”. 
Od o#miu lat kilkadziesi"t rodzin le-
karskich wyje'd'a do uroczej miej-
scowo#ci na Riwierze Olimpijskiej. 
Koszt noclegu 4-5-osobowej rodziny 
w&dwupokojowym apartamencie bez-
po#rednio nad morzem wynosi oko%o 
40 euro, czyli 8-10 euro na osob!. My-
#limy o&tym, aby ten pomys% rozsze-
rzy$ na ca%" Polsk!. Wymaga%oby to 
jednak podpisania umowy na wynaj!-
cie ca%ego hotelu na okres 5 lat i&wp%a-

cenia kaucji gwarancyjnej. Uwa'am, 
'e przeszkody te s" do pokonania, 
bo oferta jest bardzo atrakcyjna. 
Tym bardziej 'e nie mówimy o&mi-
lionach. Kaucja gwarancyjna wynosi  
20 tys. euro i&pozostaje nienaruszona, 
je#li wszystkie miejsca w&hotelu b!-
d" wykupione przez lekarzy. Po se-
zonie, np. we wrze#niu, z&oferty b!d" 
mogli skorzysta$ nasi emeryci i&ren-
ci#ci, dla których chcemy wynego-
cjowa$ dodatkowe 20 proc. zni'ki. 
Postaramy si! te' przedstawi$ list! in-
nych hoteli i&o#rodków, które oferuj" 
ulgi dla lekarzy. Je'eli kole'anki i&ko-
ledzy mog", poprzez swoje kontakty, 
pomóc w&realizacji tych pomys%ów, 
oczekuj! na telefony (607 240 938)  
lub e-maile (drjacek@su.krakow.pl).

Ma Pan opini" cz$owieka, który jest 
pasjonatem tego, co robi.
Pochodz! z&Nowego Targu, jestem 
rodowitym góralem. Wychowa%em 
si! obok lodowiska hokejowego, 
sport i&kibicowanie mam we krwi. 
Kiedy# skaka%em wzwy', je'd'! 
na nartach, wspólnie z&'on" Ma%-
gorzat", równie' lekarzem, sporo 
je,dzimy po #wiecie. My#l!, 'e je-
stem wiarygodny w&tym, co robi! 
i&potra)! przekona$ kolegów. Jed-
nak problemem kole'anek i&kole-
gów nie jest frekwencja, ale brak 
wolnego czasu, a&co za tym idzie 
– brak ch!tnych, którzy podj!liby 
si! organizowania takich imprez. 
Szukamy wi!c nowych rozwi"za+. 
Do zorganizowania tegorocznych 
Mistrzostw Polski w&Narciarstwie 
Alpejskim w&Zakopanem wynaj!li-
#my )rm! z&zewn"trz i&kosztowa%o 
nas to mniej, ni' wcze#niej przezna-
czali#my na ten cel. Jestem jednak 
ostro'ny w&powielaniu tego rozwi"-
zania. Obawiam si!, aby nie znie-
ch!ci%o to tych dzia%aczy samorz"-
dowych, którzy chc" co# z&siebie 
da$, co# organizowa$. B!dziemy 
o&tym dyskutowali, ale w&sytuacjach 
awaryjnych mo'na z&tego rozwi"-
zania skorzysta$.

Marzenia?
Mistrzostwa (wiata Medyków orga-
nizowane przez nasz" izb!, najch!t-
niej na moim ukochanym Podhalu. 
Mo'e nie w&tej kadencji, ale w&na-
st!pnej. Kto wie? ⦿
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Turystyka jest naszym 
oczkiem w g!owie.  

Dajemy pieni$dze 
wy!$cznie na organizacj% 
imprez.
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 Panel cyfrowy wykonany w technologii amor!cznego selenu
 Flex-AEC 
 Technologia TriFilter® redukcja dawki a" do 60%
 System kompresji MaxView 
 DigiGuide - stereotaksja cyfrowa
 Niska waga i kompaktowe wymiary 

Planmed Nuance Excel to #agowy model !$skiego potentata.  Wiele unikalnych opcji i funkcji 
takich jak np.: MaxView, czy DigiGuide (najl"ejszy na rynku system do stereotaksji) oraz 
rewelacyjne warunki zakupu oferowane przez Mar-Med, czyni% z Nuance Excel optymalne 
rozwi%zanie dla ka"dej placówki szukj%cej FFDM z najwy"szej pó&ki. 

U  s t o m a t o l o g ó w

ANNA KURHA!SKA-FLISYKOWSKA

Nowe programy studiów dla lekarzy i!lekarzy 
dentystów zaczn" obowi"zywa# w!roku 

akademickim 2012/13.

* *

W
kwietniu br., w!zwi"zku 
z!przes$aniem do Sejmu 
(i!uchwaleniem) pakietu 
ustaw zdrowotnych, swo-

j" prac% zako&czy$ zespó$ ds. reformy 
programu studiów stomatologicznych 
powo$any przez Ministerstwo Zdro-
wia. Zmiany, które powsta$y w!zwi"z-
ku z!planem likwidacji sta'u podyplo-
mowego, wzbudzaj" – co zrozumia$e 
– mnóstwo emocji.

Sta' podyplomowy by$ obowi"z-
kowy dla lekarzy dentystów w!Polsce 
ju' przed II wojn" (wiatow". W!swoim 
czasie uwa'ano go za presti'owy suk-
ces reaktywowanego samorz"du le-
karskiego. Sta' w!medycynie wydawa$ 
si% zrozumia$y sam przez si% i!niko-
mu nawet si% nie (ni$o, 'e mo'e go nie 
by#. Sta'e podyplomowe w!zakresie 
stomatologii istniej" w!11 pa&stwach 
europejskich, w!tym w!Wielkiej Bry-

tanii, Danii, Finlandii, Niemczech, 
pa&stwach nadba$tyckich, Czechach, 
S$owenii i!na S$owacji. W!pozosta$ych 
pa&stwach, w!tym w!Holandii, Fran-
cji i!Austrii, obowi"zkowa jest rocz-

na lub dwuletnia praca z!patronem. 
I!to patron otrzymuje wynagrodzenie.

Przedyskutowane i!skorygowane 
programy studiów przekazane zosta-
$y po spotkaniach w!gronach dzieka&-

Koniec sta!u podyp lomowego
skich do publicznej dyskusji. Maj" 
zacz"# obowi"zywa# w!roku akade-
mickim 2012/13 i!obj"# studentów 
pierwszego roku. Licz" nie mniej ni' 
5000 godzin dla przysz$ych stomato-
logów i!6400 dla medyków. W!'adnym 
z!nich nie mo'na ju' „okroi#” przed-
miotów podstawowych, bo naruszy$o-
by to porozumienia mi%dzynarodowe. 
Mo'na rozwa'y#, w!miar% potrzeby, 
z!zachowaniem autonomii uniwersy-
tetów medycznych, wyd$u'enie roku 
akademickiego. Tradycyjnie ma on 
w!Polsce 30 tygodni, w!innych pa&-
stwach europejskich o!4-6 tygodni 
wi%cej. Nie obni'a to jednak kosztów 
studiowania.

Poniewa' wej(cie do Unii Europej-
skiej wi"za$o si% ze zmian" programu 
studiów stomatologicznych, nie do 
ko&ca zreszt" akceptowan", ju' w!ro-
ku 2004 rozbudowano praktyczne 
przygotowanie studentów, zwi%ksza-
j"c liczb% godzin z!przedmiotów (ci(le 
stomatologicznych. Obecnie w!dysku-
sji nad programami studiów w!Eu-
ropie pojawiaj" si% g$osy, zw$aszcza 
w!Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, 
zwracaj"ce uwag% na zalety progra-

Zmiany programów 
nauczania nie doprowadz! 
do zmniejszenia 
wydatków pa"stwa na 
studia medyczne.

Z  g ! " b o k i m   # a l e m  i  s m u t k i e m  # e g n a m y  
N a s z e g o  K o l e g "  i  P r z y j a c i e l a

!p.  
Dr. n. med. Piotra Kolasi"skiego
wspania!ego Lekarza, dobrego i "yczliwego Cz!owieka, s!u"#cego 

zawsze rad# i pomoc# potrzebuj#cym, Zast$pc$ Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialno%ci Zawodowej Naczelnej Izby 

Lekarskiej, przez wiele lat dzia!aj#cego dla dobra samorz#du 
lekarskiego.

Rodzinie i Bliskim Zmar!ego wyrazy g!"bokiego wspó!czucia 
sk!adaj#  

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno$ci Zawodowej Naczelnej Izby 
Lekarskiej wraz z zespo!em Zast"pców i pracownikami Biura

Z  g ! " b o k i m  # a l e m  i  s m u t k i e m  # e g n a m y 
N a s z e g o  K o l e g "  i  P r z y j a c i e l a

!p. Dr. Tomira Vitali
wspania!ego Lekarza, dobrego i "yczliwego Cz!owieka, 

s!u"#cego zawsze rad# i pomoc# potrzebuj#cym, 
wieloletniego Zast$pc$ Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialno%ci Zawodowej Naczelnej Izby 
Lekarskiej, przez 20 lat dzia!aj#cego dla dobra 

samorz#du lekarskiego.

Rodzinie i Bliskim Zmar!ego wyrazy g!"bokiego 
wspó!czucia sk!adaj#  

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno$ci Zawodowej 
Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z zespo!em 

Zast"pców i pracownikami Biura
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Planmed Nuance Excel to #agowy model !$skiego potentata.  Wiele unikalnych opcji i funkcji 
takich jak np.: MaxView, czy DigiGuide (najl"ejszy na rynku system do stereotaksji) oraz 
rewelacyjne warunki zakupu oferowane przez Mar-Med, czyni% z Nuance Excel optymalne 
rozwi%zanie dla ka"dej placówki szukj%cej FFDM z najwy"szej pó&ki. 

R E K L A M A

Udzia# prywatnych 
praktyk  
lekarsko-dentystycznych 
w$procesie kszta#cenia  
nie mo%e by& darmowy.

Koniec sta!u podyp lomowego
mu studiów stomatologicznych (ci(le 
powi"zanych z!medycyn". W!Polsce 
ulegli(my amerykanizacji progra-
mów – dentystyka od pierwszego ro-
ku w!po$"czeniu z!marketingiem na 
czwartym. Program uwzgl%dnia jed-
nak zachowanie tej samej liczby go-
dzin z!przedmiotów ogólnolekarskich.

Du'ej uwagi wymaga organiza-
cja praktyk wakacyjnych, które mu-
sz" nie tylko pokaza# „jak to b%dzie 
w!przysz$o(ci”, ale od pocz"tku uczy# 
obowi"zków zwi"zanych z!ruchem 
pacjentów, kontaktów interpersonal-
nych, wype$niania obowi"zków asy-
stentki i!higienistki dentystycznej. 
A!tak'e znajomo(ci podstawowych 
przepisów, zachowania tajemnicy le-
karskiej czy praktyki zapobiegania 
chorobom zaka)nym.

Udzia$ prywatnych praktyk le-
karsko-dentystycznych w!procesie 
kszta$cenia nie mo'e by# darmowy 
i!odbywa# si% kosztem pogorszenia 
warunków przyjmowania pacjen-
tów. Lekarze zgadzaj"cy si% na przy-
j%cie praktykantów nie mog" robi# te-
go, jak dotychczas, z!dobrego serca, 
musz" by# wynagradzani i!ubezpie-

czeni. Ubezpieczony musi by# tak-
'e student-praktykant. Ogromnym 
wydatkiem s" sale fantomowe do na-
uczania przedklinicznego, w!tym no-
woczesne fantomy do nauki badania 
pacjenta, udzielania pomocy w!sta-
nach nag$ych, diagnostyki narz"do-
wej. To, co mo'na by$o w!male&kiej 
grupie sta'ystów pokaza# na 'ywym 
cz$owieku, trzeba b%dzie w!grupach 
dzieka&skich przetrenowa# na fan-
tomie. Nale'y podkre(li#, 'e zmiany 
programów nauczania nie b%d" pro-
wadzi$y do zmniejszenia wydatków 
pa&stwa na studia medyczne.

Program zostaje obecnie przekaza-
ny do dyskusji przed wydaniem roz-
porz"dze& wykonawczych. Najbli'sze 
spotkanie Okr"g$ego Sto$u w!Na$%czo-
wie, organizowane przez prof. Tere-
s% Bachanek, b%dzie m.in. dotyczy$o 
zmian programu kszta$cenia przed-
dyplomowego.    ⦿

Autorka jest doktorem n. med., 
cz#onkiem Komisji Stomatologicznej 
NRL i jej grupy roboczej ds. kszta#cenia
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Przypomnienie mistrza  
Jana z Czarnolasu

MA!GORZATA KACZMARSKA-BANASIAK

W!czasie rocznego sta"u podyplomowego 
absolwenci stomatologii nabierali do#wiadczenia, 
samodzielno#ci, pewno#ci siebie. Czy warto by$o 

go likwidowa%?

* *

D
$ugo zastanawia$am si&, 
czy podzieli% si& z!kole"an-
kami i!kolegami swoimi 
przemy#leniami na temat li-

kwidacji sta"u podyplomowego. Prze-
cie" dzisiaj tej decyzji ju" nikt nie zmie-
ni. Lekarze i! lekarze denty#ci po 
uzyskaniu dyplomu i!zdaniu LEP-u 
i ! LDEP-u ! otrz y maj'  prawo 
wykonywania zawodu i!b&d' mogli go 
samodzielnie wykonywa%. W!przypad-
ku lekarzy dentystów b&dzie to naj-
prawdopodobniej indywidualna prak-
tyka lekarska. Co to oznacza, wie 
ka"dy praktykuj'cy lekarz. Tylko czy 
na pewno wiedz' to minister zdrowia, 
rz'd, cz$onkowie parlamentu? Czy kto-
kolwiek z!nich zdaje sobie spraw& z!po-
ziomu umiej&tno#ci absolwentów sto-
matolog i i ,  tempa ich pracy, 
umiej&tno#ci samodzielnego podejmo-
wania decyzji, postrzegania problemów 
zdrowotnych pacjenta jako ca$o#ci?

20 lat pracy w!samorz'dzie zawodo-
wym lekarzy i!30 lat pracy zawodowej 
na ró"nych stanowiskach w!zak$adach 
opieki zdrowotnej daj' mi podstawy 
do przemy#le(, z którymi nie wszyscy 
si& zgodz'. Nigdy nie mog$am zrozu-
mie%, dlaczego przedstawiciele w$adzy 
ró"nych szczebli nie chcieli, i!nadal nie 
chc', przyjmowa% uwag samorz'du le-
karskiego w!kwestiach dotycz'cych wy-
konywania zawodu lekarza i!organiza-
cji opieki zdrowotnej.

Tak by$o, kiedy rozpocz&to likwida-
cj& gabinetów dentystycznych w!zak$a-
dach nauczania i!wychowania. Lekarze 
mówili, "e strac' na tym tylko dzie-
ci, "e pogorszy si& stan ich uz&bienia, 

Polska jest w!UE. Mo"e 
wypada#oby, "eby nasze 
dzieci mia#y z$by zdrowe 
jak dzieci  w!Skandynawii .

a!decydenci przekonywali, "e nadszed$ 
czas, aby rodzice zacz&li dba% o!uz&bie-
nie swoich dzieci, bo to ich obowi'zek. 
Wi&kszo#% gabinetów szkolnych zlikwi-
dowano, ca$kiem jeszcze przyzwoity 
sprz&t z$omowano, reszty dope$ni$ spo-
sób kontraktowania #wiadcze( przez 
kasy chorych. Opiek& stomatologiczn' 
nad dzie%mi przej&$y poradnie ogólno-
stomatologiczne.

Czas p$yn'$, kraje europejskie osi'-
gn&$y wska)niki zdrowia jamy ustnej 
WHO, a!u!nas próchnica kwitnie po-
dobnie jak w!Albanii. Polska jest wszak 
cz$onkiem Unii Europejskiej, wi&c mo-
"e wypada$oby, "eby nasze dzieci mia-
$y z&by zdrowe jak, nie przymierzaj'c, 
w!Skandynawii. Co wi&c wymy#lono? 
Wymy#lono dentobusy, bo dzieci nie 
mog' si& dosta% do gabinetów, bo leka-
rze nie chc' dzieci leczy%, bo NFZ kon-
traktuje zbyt ma$o #wiadcze( dla dzie-
ci i!po zbyt niskich cenach. Ci#nie si& na 
usta „A!nie mówili#my, "eby nie likwi-
dowa% gabinetów w!szko$ach!”. Nieste-
ty, nikt nas wtedy nie s$ucha$.

W!XVI wieku mistrz Jan Kocha-
nowski napisa$ w!„Pie#ni o!spustosze-
niu Podola”:

Cieszy mi! ten rym: 
Polak m"dry po szkodzie.

Jak"e aktualne s' te s$owa w!oma-
wianym przypadku. Przez analogi& za-
stanawiam si&, czy nie b&dzie podobnie 
ze spraw' mo"liwo#ci zatrudniania le-
karzy przez lekarzy dentystów-w$a#ci-
cieli indywidualnych praktyk lekar-
skich. To kolejny wniosek samorz'du 

lekarskiego odrzucony przez w$adz&. 
Czy podobnie b&dzie ze sta"em pody-
plomowym? Przeciwko jego likwidacji 
protestowa$ samorz'd, protestowali sta-
"y#ci, protestowali studenci. Protestów 
tych jednak nie uwzgl&dniono. Przypo-
mn& wi&c ci'g dalszy strofy mistrza Ja-
na z!Czarnolasu:

 Lecz je#li prawda i$z$tego nas zbodzie, 
 Now" przypowie#% Polak sobie kupi, 
 &e i$przed szkod" i$po szkodzie g'upi.

Stawiam to pod rozwag& tych, 
którzy jak"e $atwo zapominaj', 
"e samorz'd lekarski ma, wynika-
j'ce z zapisu ustawy o izbach lekar-
skich,  prawo do wydawania opinii 
w!sprawach dotycz'cych wykony-
wania zawodu lekarza. Oczywi#cie 
z!zapisu wzmiankowanej ustawy 
nie wynika obowi'zek uwzgl&dnia-
nia tych opinii przez decydentów.  
Nie mo"na jednak podejrzewa% le-

karzy o!to, "e chc' szkodzi% spra-
wom swojego zawodu i!swoim pa-
cjentom. Lekarze sta"y#ci w!czasie 
rocznego sta"u nabierali do#wiad-
czenia, samodzielno#ci, pewno-
#ci siebie. *atwiej by$o skorygowa% 
drobne b$&dy opiekunowi, który zaj-
mowa$ si& jednym sta"yst', ni" asy-
stentowi, który w!ramach %wicze( 
zajmuje si& grup' 10 studentów. Mo-
"e warto by$o o!tym pami&ta%, gdy 
likwidowano sta". ⦿

Autorka jest lekarzem dentyst%, 
by#ym wiceprezesem ORL w!&odzi 
i!by#ym cz#onkiem NRL
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LUCYNA KRYSIAK

System kszta!cenia lekarzy 
i"lekarzy dentystów wymaga 

gruntownych zmian.

T
rzeba zaktuali-
zowa# progra-
my specjaliza-
cji, zwi$kszy# 

nadzór nad jednostkami 
prowadz%cymi specjali-
zacje oraz zmieni# sposób 
rozdzielania miejsc rezy-
denckich – podkre&lali 
uczestnicy XX Ogólno-
polskiej Konferencji M!o-
dych Lekarzy, któr% War-
mi'sko-Mazurska Izba 
Lekarska zorganizowa-
!a w"dniach 13-15 maja 
w"Olsztynie. 

 Zawód wielu 
mo!liwo"ci
Do Olsztyna przyje-

cha!o blisko 50 m!odych 
lekarzy, by wzi%# udzia! 
w"debacie na temat zwi%-
zanych z"wprowadze-
niem tzw. pakietu ustaw 
zdrowotnych zawirowa' 
w"kszta!ceniu przed- i"po-
dyplomowym lekarzy i"le-
karzy dentystów. Temat 
konferencji – „Lekarz za-
wodem wielu mo(liwo-
&ci” – mia! z"jednej strony 
sprowokowa# do dysku-
sji, z"drugiej pokaza#, jak 
mo(e wygl%da# kszta!ce-
nie w"przysz!o&ci. 

Prof. Wojciech Mak-
symowicz, dziekan Wy-
dzia!u Nauk Medycz-
nych UWM w"Olsztynie, 
podkre&li!, (e niezale(-
nie od tego, w"jakiej sy-

tuacji i"warunkach znaj-
dzie si$ lekarz, b$dzie 
musia! dokonywa# wybo-
rów. A"one zawsze b$d% 
zwi%zane z"ustawicznym 
kszta!ceniem. Maciej Ha-
mankiewicz, prezes Na-
czelnej Rady Lekarskiej, 
mówi!, na co m!odzi le-
karze powinni po!o(y# 
nacisk w"tym kszta!ceniu 
w"nowej, zmieniaj%cej si$ 
rzeczywisto&ci. Z"kolei 
Anna Lella, wiceprezes 
NRL i"przewodnicz%ca 
Rady O&rodka Doskona-
lenia Zawodowego NRL, 
poinformowa!a, w"jakim 
stopniu mog% liczy# na 
wsparcie samorz%du le-
karskiego w"kszta!ceniu 
ustawicznym.

Prof. Piotr Zaborow-
ski, przewodnicz%cy rady 
programowej Kierunku 
Lekarskiego, istniej%ce-
go od 3 lat w"Olsztynie 
Wydzia!u Nauk Medycz-
nych, przedstawi! mo(li-
wo&ci uzyskiwania stopni 
naukowych na tej uczelni. 
Opowiedzia! równie(, jak 
mo(e wygl%da# kszta!ce-
nie za 10 i"wi$cej lat. Pod-
kre&li!, (e nieuniknione 
b$dzie równoczesne zdo-
bywanie teorii i"praktyki 
lekarskiej. Oznacza to, (e 
student medycyny stanie 
przy !ó(ku chorego ju( na 
I"roku. Nowy model na-
uczania b$dzie te( k!ad! 
nacisk na dzia!anie inter-

Za dziesi#$ i wi#cej lat równoczesne 
zdobywanie teorii i praktyki lekarskiej 
b#dzie nieuniknione. 

* *

Za ma!o rezyd entur, za du"o biurokracji

R E K L A M A
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Fiordy Express - Z"ota Droga
9-dniowa wycieczka z wypoczynkiem nad 
fiordem Geiranger 

W programie: Oslo - Hardangerfjord - Bergen - 
Sognefjord - Geirangerfjord - Lillehammer
Terminy: 20-28 czerwca (sprzedane), 
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13-dniowa wycieczka na dalek! Pó"noc
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Termin: 16-28 lipca
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Rezerwacja i sprzeda# miejsc:
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wencyjne, oddalaj%c na 
drugi plan diagnoz$.

 Potrzebne  
s% zmiany
Anna Wo& i"Aneta Sa-

do', przewodnicz%ca i"wi-
ceprzewodnicz%ca Komisji 
M!odych Lekarzy WMIL 
w"Olsztynie, przedsta-
wi!y stanowiska kole-
gów w"kwestii kszta!cenia 
przed- i"podyplomowego.

M!odzi lekarze z!o(yli 
na r$ce Moniki Tro# z"De-
partamentu Nauki i"Szkol-
nictwa Wy(szego Mini-
sterstwa Zdrowia apel 
o"wprowadzenie zmian 

do systemu kszta!cenia 
specjalizacyjnego lekarzy 
i"lekarzy dentystów. Do-
magaj% si$, aby jednost-
ki organizacyjne spe!nia-
j%ce warunki niezb$dne 
do prowadzenia specjali-
zacji w"danej dziedzinie 
mog!y równie( prowadzi# 

sta(e kierunkowe. Chc% 
wprowadzenia zmian, któ-
re wp!yn% na lepsze wyko-
rzystanie puli miejsc rezy-
denckich w"ca!ym kraju. 
Apeluj% do ministra zdro-
wia o"zwi$kszenie nadzoru 
nad jednostkami prowa-
dz%cymi specjalizacje le-
karzy i"lekarzy dentystów, 
aby respektowa!y one ko-
deks pracy i"programy 
specjalizacji.

M!odzi lekarze zwróci-
li si$ do konsultantów kra-
jowych i"wojewódzkich 
z"pro&b% o"uaktualnienie 
programów specjalizacji. 
Zaapelowali te( do parla-
mentarzystów, premiera, 

ministra zdrowia i"NRL 
o"nowelizacj$ ustawy o"za-
wodach lekarza i"lekarza 
dentysty. Poprosili o"wykre-
&lenie z"niej art. 53 i"umo(li-
wienie zatrudnienia lekarza 
lub lekarza dentysty w"in-
dywidualnych lub indy-
widualnych specjalistycz-
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M&odzi lekarze chc% wprowadzenia 
zmian, które wp&yn% na lepsze 
wykorzystanie miejsc rezydenckich.

Za ma!o rezyd entur, za du"o biurokracji

nych praktykach lekarskich 
i"lekarsko-dentystycznych, 
a"tak(e grupowych prak-
tykach lekarskich i"grupo-
wych praktykach lekarsko-
-dentystycznych. ⦿

Pe!na tre"# stanowisk 
przyj$tych przez  
m !odych lekarzy  
w%Olsztynie na stronie  
www.wmil .olsztyn.pl 

R E K L A M A
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A s p e k t y  e t y c z n e

Marek Czarkowski

nionych powodów metodologicznych 
uzasadniaj!cych u"ycie placebo).

Nowa wersja zwraca tak"e uwa-
g# na zjawisko kon$iktu interesów 
i%zobowi!zuje badacza do poin-
formowania ka"dego potencjalne-
go uczestnika badania o%wszelkich 
mo"liwych kon$iktach interesów 
i%powi!zaniach instytucjonalnych, 
a%tak"e o%&ród'ach (nansowania ba-
dania (nazwie (rmy farmaceutycznej 
sponsoruj!cej badanie). Powy"szy 
zapis wskazuje na potrzeb# umiesz-
czenia i%tych informacji w%Druku In-
formacji dla Uczestnika Badania.

Wszystkich lekarzy 
sta"ystów odbywaj!cych 
sta" z%zakresu bioetyki, 
kolegów lekarzy zaan-
ga"owanych w%realizacj# 
bada) prowadzonych na 
ludziach i%wszystkie in-
ne zainteresowane osoby 
zach#cam do odwiedze-
nia strony internetowej 
O*rodka Bioetyki NRL 
(www.bioetyka.net), 
gdzie w%zak'adce: Do-
kumenty – Dokumenty 
Mi#dzynarodowe znajd! 

Pa)stwo polskie t'umaczenie Deklara-
cji Helsi)skiej. Natomiast ka"dy poten-
cjalny uczestnik badania klinicznego 
lub innego eksperymentu medyczne-
go znajdzie w%zak'adce Informacje dla 
Badanego odpowiedzi na podstawowe 
pytania dotycz!ce tych zagadnie).  ⦿

ale równie" ka"de badanie ludzkie-
go materia'u biologicznego lub ludz-
kich danych powinno zosta+ zg'o-
szone do komisji etycznej do spraw 
bada) (w%Polsce komisje opiniuj!ce 
eksperymenty medycz-
ne nazywane s! komi-
sjami bioetycznymi). 
Zdecydowanie ogra-
niczono tak"e dopusz-
czalno*+ stosowania 
w%badaniach medycz-
nych placebo. W%zasa-
dzie placebo (lub brak 
leczenia) jest dozwo-
lone jedynie wówczas, 
gdy nie istnieje "adna 
sprawdzona metoda za-
pobiegania, leczenia lub 
diagnozowania. Wyj!t-
kowo i%tylko wówczas, gdy badani 
nie b#d! nara"eni na !adne (nawet 
minimalne!) ryzyko, zastosowanie 
w%badaniu placebo lub braku lecze-
nia jest dopuszczalne (drugim ko-
niecznym warunkiem jest obecno*+ 
przekonuj!cych i%naukowo uzasad-

D
eklaracja Helsi)ska jest 
najwa"niejszym mi#dzy-
narodowym dokumen-
tem okre*laj!cym zasady 

etycznej realizacji bada) medycz-
nych. Najnowsza, obecnie obowi!-
zuj!ca wersja zosta'a opublikowana 
w%2008 r. Wprowadzono w%niej sze-
reg istotnych zmian w%stosunku do 
wcze*niejszej wersji z%roku 2004.

Po pierwsze, ,wiatowe Stowarzy-
szenie Lekarzy rozszerzy'o zakres 
bada), jakie powinny by+ opinio-
wane przez komisje etyczne. Obec-
nie nie tylko ka"dy eksperyment me-
dyczny prowadzony na ludziach,  

O*rodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej 
przet'umaczy' na j#zyk polski najnowsz! 

wersj# Deklaracji Helsi)skiej.

* *

Badania medyczne  
i konflikt interesów

!wiatowe Stowarzyszenie 
Lekarzy rozszerzy"o 
zakres bada#, jakie 
powinny by$ opiniowane 
przez komisje etyczne.

 
Autor jest przewodnicz"cym 
O#rodka Bioetyki NRL
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M o i m  z d a n i e m

W pogoni 
za kas!

JOLANTA MA!MYGA

Pieni!dze, które mamy, s! narz"dziem wolno#ci.
Pieni!dze, za którymi si" uganiamy  

– narz"dziem niewoli.
 Jan Jakub Rousseau

* *

prac!, w"wykonywanie której wk#a-
da du$o wysi#ku, pieni!dzy i wiedzy 
zdobytej podczas"wielu lat studiów. 
Oczekujemy poszanowania, ale proza 
$ycia jest inna. Wielokrotnie sami za-
pracowujemy na opini! maszynek do 
robienia kasy. Jest to skwapliwie wy-
korzystywane przez p#atników us#ug 
medycznych, zarówno publicznych, 
jak i"prywatnych.

W"stosunkach kole$e%skich te$ nie 
zawsze zachowujemy si! 
w#a&ciwie. Nie uznajemy 
rad innych, sami ch!tnie 
krytykujemy i"podwa-
$amy diagnozy kolegów 
po fachu w"taki sposób, 
jakby kodeks etyki nigdy 
nie istnia#. Do starszych 
lekarzy albo odnosimy 
si! z"pob#a$aniem i"wy$-
szo&ci', albo udajemy, $e 
ich nie znamy, traktuj'c 
jak uprzykrzonych pa-
cjentów. A"przecie$ oni 
nas uczyli i"leczyli, a"te-
raz sami potrzebuj' po-

mocy – nie tylko medycznej, ale tak$e 
w"poruszaniu si! w&ród"zmieniaj'cych 
si! przepisów i"zasad funkcjonowania 
opieki medycznej.

Nie mamy czasu dla pacjentów"i"nie 
przyjmujemy do wiadomo&ci ich zda-

 Autorka jest lekarzem den-
tyst!, wiceprezesem ORL 
w"Gorzowie Wlkp.

nia. A"czasami warto pos#ucha(, 
co chc' nam przekaza(.

By#am &wiadkiem rozmowy pa-
cjentki z"lekark' (specjalistk'), któ-
ra w"sposób ironiczny i"o&mieszaj'-
cy podwa$y#a rozpoznanie choroby 
postawione równie$ przez lekarza 
specjalist! z"innej dziedziny. Nie 
przyj!#a do wiadomo&ci diagno-
zy choroby, ale te$ nie próbowa#a 
wyja&ni( pacjentce jej w'tpliwo&ci.  
Za$'da#a natomiast zap#aty, i to wy-
górowanej, za czas i"us#ug!.

To jeden z"przyk#adów $ycia dla 
pieni!dzy. Moim zdaniem niezbyt 
dobrze &wiadcz'cy o"zawodzie le-
karza. A przecie$ w tej profesji po-
trzeba chocia$by odrobiny empatii 
i"zaanga$owania w"sprawy pacjenta.

Czy warto ca#e $ycie po&wi!ci( 
zarabianiu pieni!dzy i"pomna$a-
niu dóbr? Ciekawe, co zrobi ta pani 
doktor za kilka lat, gdy staro&( zaj-
rzy jej w"oczy i"pojawi si! potrze-
ba leczenia w#asnych niedomaga%.

Du$o czasu sp!dzam w"poci'-
gach i"s#ucham wypowiedzi wspó#-
pasa$erów o"lekarzach i"leczeniu. 
S' ró$ne – pozytywne i"negatyw-
ne. Tych drugich, niestety, jest wi!-
cej. Chocia$ nie s' one obiek-
tywne, to wiele mówi' o"tym, jak 
jeste&my postrzegani. ⦿

Najcenniejszych rzeczy 
w!"yciu nie nabywa si#  
za pieni$dze.  
 Albert Einstein

J
edno stwierdzenie wyklu-
cza drugie, ale czy na 
pewno? Prawda oczywista 
i"stara jak &wiat, tak samo 

jak i"ta, $e pieni'dz rz'dzi &wiatem. 
W"obecnych czasach pojawiaj'cych 
si! kryzysów )nansowych, które do-
tykaj' wszystkich, bez wzgl!du na 
miejsce zamieszkania i"status spo-
#eczny, mimo najszczerszych ch!ci 
my&limy ci'gle o"pieni'dzach i"ich 
zdobywaniu, gdy$ za 
nie si! $yje. Tylko czy 
nasze $ycie to wy#'cz-
nie pogo% za pieni'-
dzem i"zapominanie 
o"innych warto&ciach?

Moim zdaniem mo-
$emy zarabia( pieni'-
dze w"taki sposób i"dla 
takich rzeczy, dla któ-
rych warto po&wi!ca( 
$ycie. Nie uwa$am te-
go stwierdzenia za gór-
nolotny slogan i"nie 
chodzi mi o"po&wi!ce-
nie, jakiego od lekarzy 
oczekuje wi!kszo&( pacjentów – ju-
dymowskiej s#u$by o"ka$dej porze 
i"w"ka$dym przypadku oraz mieszka-
nia w"lepiankach. To ju$ nie te czasy.

Ka$dy z"nas chcia#by by( docenia-
ny i"godziwie wynagradzany za ci!$k' 
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I n d e k s  k o r z y ! c i

Stan  
zaufania

JAROS!AW WANECKI

!le poj"ta solidarno#$ 
zawodowa powoduje 

parali% tocz&cych 
si" post"powa'. 

*

Z
inicjatywy Mieczys(awa 
Szatanka, prezesa Okr"-
gowej Rady Lekarskiej 
w)Warszawie, powsta(o 

Mazowieckie Forum Zawodów Za-
ufania Publicznego, którego zadaniem 
ma by$ dyskusja o)sprawach samorz&-
dowych i)wspólna reprezentacja w)wy-
ra%aniu opinii w)najwa%niejszych kwe-
stiach dotycz&cych funkcjonowania 
struktur pa'stwa.

Niewiele osób zdaje sobie spraw" 
z)faktu, %e w)ci&gu ostatnich dwudzie-
stu lat powsta(o 17 samorz&dów za-
wodowych, w#ród których obok izb 
lekarskich i)piel"gniarskich znajdzie-
my, mi"dzy innymi, korporacje rad-
ców prawnych, aptekarzy, adwokatów, 
diagnostów laboratoryjnych, architek-

tów, kuratorów s&dowych, komorni-
ków i)urbanistów. Wydawa(oby si" 
zawodów czasami bardzo od siebie 
odleg(ych, wi"c znalezienie wspólnej 
p(aszczyzny na pierwszy rzut oka, wy-
maga nie lada pomys(owo#ci. Okazuje 
si", %e nic bardziej mylnego.

Do Kajetan, gdzie znajduje si" 
prowadzone przez profesora Henry-
ka Skar%y'skiego (Naczelna Rada  
Lekarska) Mi"dzynarodowe Centrum 
S(uchu i)Mowy, przybyli pod koniec 
kwietnia przedstawiciele wi"kszo#ci 
zawodów zaufania publicznego z)ca(e-
go Mazowsza, aby „us(ysze$” o)proble-
mach nurtuj&cych poszczególne #rodo-
wiska oraz pos(ucha$, co na temat ich 
pracy powie rzecznik praw obywatel-
skich – Irena Lipowicz.

Wyk(ad pani profesor rozpocz&( si" 
od zde*niowania „zawodu zaufania 
publicznego”, któremu w(adza pa'-
stwowa oddaje cz"#$ swoich kompe-
tencji administracyjnych oraz orzecz-
nictwo w)sprawach dyscyplinarnych, 
kieruj&c si" domniemaniem, %e po-
ziom wykszta(cenia i)postawy moral-
no-etyczne danej grupy pozwalaj& na 
ich prawid(ow& realizacj" w)prakty-
ce codziennej. O)takie zaufanie za-

Prof. Henryk Skar!y"ski, prof. Irena 
Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich 
i Mieczys#aw Szatanek  –  prezes Okr$gowej 
Rady Lekarskiej w Warszawie.
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biega wiele grup zawodowych, które 
chc& stanowi$ o)rozwoju swojej pro-
fesji, sposobach kszta(cenia, naboru 
i)tworzenia kodeksów post"powania.

Irena Lipowicz w)skrócie przed-
stawi(a ewolucj" poj"cia samorz&d 
w)czasie wprowadzania wielkich re-
form z)1999 r. Za(o%enie by(o proste. 
Trzy równowa%&ce si" samorz&dy: lo-
kalny, zawodowy i)rolniczy stan"(y 

przed zadaniem wspó(tworzenia pa'-
stwa obywatelskiego. Po dwunastu 
latach jednoznacznie trzeba stwier-
dzi$, %e ponadprzeci"tnie rozwin"-
(a si" samorz&dno#$ lokalna, a)rolni-
cza w)praktyce nie istnieje. Natomiast 
izby korporacyjne, w)tym lekarskie, 
zawiod(y, zagubi(y sens swojego dzia-
(ania, s& s(abe i)cz"sto bezradne. I)nie 
chodzi o)to, o)czym wci&% dyskutuje-
my w)naszym #rodowisku, %e nie spe(-
niamy oczekiwa' kole%anek i)kolegów, 
ale %e nie spe(niamy oczekiwa' posta-
wionych nam przez pa'stwo. Przyczy-
ny powstania takiej sytuacji s& bar-
dzo z(o%one.

W ostatnim okresie odby(o si" 
spotkanie prokuratora generalnego 
z)rzecznikiem praw obywatelskich. 
Zastanawiano si" nad sytuacj&, gdy 
w)ramach umów mi"dzynarodowych 
i)struktur unijnych  trzeba b"dzie po-
zyska$ bieg(ych spoza Polski. Coraz 
cz"#ciej wymiar sprawiedliwo#ci nie 
mo%e uzyska$ wi&%&cej opinii w)spra-
wach karnych, ale tak%e cywilnych. 
Wynika to ze +le poj"tej solidarno#ci 
zawodowej, zale%no#ci s(u%bowych, 
kontaktów naukowych oraz obaw 
przed opini& kole%anek i)kolegów.  
Powoduje to wielomiesi"czny parali% 
tocz&cych si" post"powa' i)ogranicze-
nie zaufania do wielu zawodów, któ-
rym ustawowo zaufano.

Inn& spraw& jest fakt, %e w(adze po-
strzegaj& izby raczej jako quasi zwi&z-
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Warto rozmawia! 
o"roli i"przysz#o$ci 
samorz%dno$ci 
zawodowej. Trzeba 
podnie$! poziom zaufania 
do korporacji.

ki zawodowe ni% partnera do dysku-
sji o)charakterze ustrojowym. St&d, 
paradoksalnie, po(&czenie si( wszyst-
kich korporacji: znalezienie  wspólne-
go mianownika do dzia(a' ogólnospo-
(ecznych, a)nie tylko na rzecz wybranej 
grupy zawodowej  mo%e im wyj#$ na 
zdrowie. Oczywi#cie pod warunkiem, 
%e inicjatywa nie b"dzie mia(a jedynie 
charakteru towarzyskiego, ale przede 
wszystkim jej celem b"dzie poszuki-
wanie rozwi&za' systemowych, które 
spowoduj& popraw" jako#ci us(ug, czy 
to medycznych, czy to adwokackich.

W)dyskusji poruszono tak%e temat 
negatywnego odbioru spo(ecznego 
skonsolidowanych grup zawodowych. 
W)sposób bardzo obrazowy wykorzy-
stano przyk(ad dzia(alno#ci gospo-
darza spotkania, profesora Henryka 
Skar%y'skiego. W)ci&gu kilkunastu 
lat swojej pracy przekona( nieprzeko-
nanych, tworz&c ruch na rzecz inicja-
tyw, które przez wielu traktowane by(y 
pocz&tkowo jako mrzonki. Sposób by( 
jeden: cierpliwie zmienia$ lub wr"cz 
kszta(towa$ zapotrzebowanie spo(ecz-
ne, przekonuj&c, %e proponowane roz-
wi&zania s& korzystne dla wszystkich 
obywateli, a)nie wy(&cznie dla elit.

Mazowieckie Forum Zawodów  
Zaufania Publicznego ma swoje „pre-
zydencje”. W)czerwcu, podczas II Pik-
niku Rodzinnego w)Starej Mi(osnej 
warszawska izba lekarska odda „w(a-
dz"” korporacji adwokackiej, a)kolej-
ne, czwarte ju% spotkanie po#wi"cone 
b"dzie wypracowaniu rozwi&za', któ-
re mo%na by(oby przedstawi$ w)rozmo-
wach z)rz&dem.

Warto rozmawia$ o)roli i)przy-
sz(o#ci samorz&dno#ci zawodowej. 
Trzeba podnie#$ poziom zaufania 
do korporacji, równie% do stanu  
lekarsko-dentystycznego, a)wówczas 
nasz wp(yw na otaczaj&c& rzeczywi-
sto#$ mo%e by$ wi"kszy. ⦿

W#adze postrzegaj% izby 
raczej jako quasi zwi%zki 
zawodowe ni& partnera 
do dyskusji o charakterze 
ustrojowym. 
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Przemija j!ce 
niedokrwienie mózgu

RADOS!AW KA"MIERSKI

Udar mózgu jest trzeci! przyczyn! zgonów 
i"g#ówn! przyczyn! ci$%kiego inwalidztwa 

w"populacji powy%ej 40. roku %ycia.

* *

W
tym artykule pragn$ 
zwróci& uwag$ na prze-
mijaj!ce ataki niedo-
krwienne mózgu (ang. 

transient ichemic attack, TIA), któ-
re s! cz$sto bagatelizowanym czyn-
nikiem ryzyka udaru dokonane-
go, mimo i% wi!%! si$ ze znacznie 
zwi$kszonym ryzykiem jego wy-
st!pienia.

Zgodnie z"de'nicj! WHO TIA to: 
epizod ogniskowego ubytku czynno-
!ci ograniczonego obszaru mózgowia 
lub siatkówki, spowodowany niedo-
krwieniem zwykle w"ramach jednego 
obszaru unaczynienia o!rodkowego 
uk#adu nerwowego trwaj$cy nie d#u-
%ej ni% 24 godziny.

Z" praktycznego 
punktu widzenia istotne 
jest, %e w"oko#o 80 proc. 
epizody TIA trwaj! od 
kilku do kilkunastu mi-
nut. Zawsze s! to obja-
wy ogniskowe, najcz$-
(ciej z"przedniej cz$(ci 
ko#a t$tniczego mózgu, 
a"wi$c manifestuj! si$ 
zaburzeniami mowy 
o"charakterze afazji, 
niedow#adem i"zabu-
rzeniami czucia. Mog! 
te% wyst!pi& pod posta-
ci! przemijaj!cego za-
niewidzenia jednoocz-
nego (amaurosis fugax). 

Rzadziej spotykamy objawy z"tylnej 
cz$(ci ko#a t$tniczego (kr$gowo-pod-
stawnego), takie jak zawroty g#owy, 
ataksja, podwójne widzenie, dyzar-
tria i"inne – objawy te mog! stwarza& 
problemy w"diagnostyce ró%nicowej. 
Natomiast, zgodnie z"de'nicj! mó-
wi!c! o"ogniskowym charakterze ob-
jawów, TIA z"regu#y nie manifestuje 
si$ np. omdleniami.

Skala problemu, wbrew pozo-
rom, nie jest ma#a. Statystyki ró%-
ni! si$ nieco, zale%nie od badanej 
populacji, ogólnie mo%na jednak 
stwierdzi&, %e udar dokonany po 
TIA wyst$puje: u"8-12 proc. pacjen-
tów w"ci!gu 7 dni, u"7-14,5 proc. 

w"ci!gu jednego mie-
si!ca, a"u"10-17,3 proc. 
po 3 miesi!cach. Przy 
czym niezwykle wa%-
ne jest, %e oko#o po#owa 
wszystkich tych udarów 
wyst$puje w"pierwszych 
48 godzinach po TIA. 
Odleg#e rokowania s! 
równie% powa%ne. Po 10 
latach od TIA udar wy-
st!pi# u"20 proc., a"za-
wa# serca a% u"30 proc. 
pacjentów.

Rodzi si$ pytanie: 
czy mo%na w"jaki( spo-
sób oszacowa& ryzyko 
wyst!pienia udaru u"pa-
cjenta po TIA?

Przydatna mo%e tu by& najpo-
pularniejsza i"mo%liwa do zastoso-
wania w"ka%dym oddziale ratunko-
wym, stacji pogotowia czy poradni 
skala ABCD2, w"której:

A   –  wiek (Age), je!li pacjent ma 
" 60 lat, przyznajemy 1 pkt

B   –  ci!nienie t"tnicze  
(Blood pressure)  
gdy " 140/90 mmHg = 1 pkt 

C   –  objawy kliniczne  
(Clinical features):  
niedow#ad = 2 pkt.  
afazja (bez niedow#adu) = 1 pkt

D   –  d#ugo!$ trwania objawów 
(Duration of the syptoms): 
" 60 min = 2 pkt., 10-59 min 
= 1 pkt, < 10 min = 0 pkt

D2 –  cukrzyca (Diabetes melli-
tus) – tak = 1 pkt

Skala AB2CD2 wprowadza dru-
gie „B”, gdy stwierdzamy nadci(nie-
nie w"wywiadzie. Inne, bardziej z#o%o-
ne, mody'kacje tej skali wprowadzaj! 
tak%e wyniki bada) tomogra'i rezo-
nansu magnetycznego.

Mimo swej prostoty skala ABCD2 
okaza#a si$ do(& czu#a w"identy'ko-
waniu osób szczególnie nara%onych 
na wyst!pienie udaru niedokrwien-
nego mózgu. I"tak: dla osób, które 
maj! * 3 punktów, ryzyko wyst!pie-
nia udaru w"ci!gu 7 dni od TIA wy-
nosi 2,4 proc., dla osób z"4 punktami 
ju% 8,2 proc., a"dla osób z"punktacj! 
> 4 a% 17,6 proc., a"wi$c jeden na mniej 
ni% 6 chorych z"takim wynikiem do-
zna udaru mózgu w"ci!gu tygodnia.

Podana powy%ej stratyfikacja 
punktowa ma na celu raczej u(wia-
domienie skali problemu, gdy%, oczy-
wi(cie, nawet mniejsze ryzyko wyst!-
pienia udaru wcale go nie wyklucza.

 Prof. UM dr hab. med., 
kierownik Kliniki 
Neurologii i!Chorób 
Naczyniowych Uk"adu 
Nerwowego UM  
w!Poznaniu, Szpital 
MSWiA w!Poznaniu
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Przemija j!ce 
niedokrwienie mózgu

Rodzi si$ wi$c kolejne pytanie: 
czy mo%emy co( zrobi&, aby uchro-
ni& takie osoby od udaru?

Wiele przeprowadzonych w"ostat-
nich latach bada) interwencyjnych wy-
kaza#o, %e nie jeste(my tutaj bezradni.

W"ró%nych systemach opieki zdro-
wotnej stosuje si$ ró%ne rozwi!zania 
organizacyjne. W"Wielkiej Brytanii 
tworzone s! tzw. TIA Clinics, zorga-
nizowane na wzór diagnostycznych 
pobytów „jednego dnia”. Inne kra-
je preferuj! krótkie pobyty diagno-
styczne na oddzia#ach neurologicz-
nych. Dominuje pogl!d, %e chory po 
przebytym TIA powinien by& na krót-
ko hospitalizowany (w"zasadzie nie-
zale%nie od punktowej oceny ryzyka).

U"ka%dego pacjenta przyj$tego 
z"powodu TIA nale%a#oby wykona& 
panel bada) laboratoryjnych, ba-
dania obrazowe: USG duplex t$t-
nic szyjnych, kr$gowych i"wewn!trz-
czaszkowych, MRI (przydane s! 
opcje DWI) plus MR-Angio lub KT 
g#owy (opcja KT-angio); badania 
serca: EKG lub Holter EKG, ECHO. 
Nale%y pami$ta&, %e napadowe za-
burzenia rytmu serca, szczególnie 
napadowe migotanie przedsion-
ków, s! w"podobnym stopniu jak 
utrwalone, silnym czynnikiem ryzy-
ka zatorowo(ci sercowopochodnej. 
Ostatnio u"osób bez uchwytnych 
w"badaniach wst$pnych przyczyn 

udaru zaleca si$ przed#u%enie ba-
dania Holter EKG do 48-72 (a"nawet 
wi$cej) godzin, co zwi$ksza szanse 
wykrycia zaburze) rytmu. Korzyst-
na jest mo%liwo(& wypo%yczenia re-
jestratora do domu po zako)czeniu 
niezb$dnych bada) w"szpitalu.

Zdobyta w"trakcie procesu diagno-
stycznego wiedza pozwala na podj$cie 
celowanych dzia#a) pro'laktycznych. 
U"osób z"migotaniem przedsionków 
lub wadami zastawkowymi mo%e-
my w#!czy& leczenie antykoagulacyj-
ne, rozpocz!& leczenie nadci(nienia 
t$tniczego i"zaburze) gospodarki li-
pidowej. Zaskakuj!co cz$sto zdarza 
si$ rozpoznanie cukrzycy i"w"konse-
kwencji rozpocz$cie jej terapii. Osoby 
ze zw$%eniem > 70% t$tnic szyjnych 
wewn$trznych po stronie objawowej 
s! idealnymi kandydatami do szyb-
kich, przeprowadzonych w"ci!gu 2 
tygodni zabiegów endarterektomii. 
Wi$kszo(& chorych po TIA wymaga 
te% w#!czenia leków przeciwp#ytko-
wych i"statynowych.

Brytyjskie badanie EXPRESS 
wykaza#o, %e wdro%enie takich 
energicznych dzia#a) pro'laktycz-
nych bezpo(rednio po TIA pozwa-
la zmniejszy& ryzyko wyst!pienia 
udaru mózgu w"ci!gu 3 miesi$cy 
o"80 proc. (!) – z"10 proc. bez wdro-
%enia terapii profilaktycznej do 
2 proc. po jej wprowadzeniu.

Nie bez znaczenia jest te% fakt, 
%e w"przypadku wyst!pienia udaru 
we wczesnym okresie po TIA u"pa-
cjenta przebywaj!cego w"szpitalu, przy 
braku przeciwwskaza), mo%na bez 
zb$dnych opó+nie) wdro%y& leczenie 
trombolityczne w"oddziale udarowym.

Warto wi$c pami$ta&, %e tak%e 
w"przypadku pro'laktyki udarów 
mózgu dysponujemy coraz wi$ksz! 
liczb! skutecznych metod.  ⦿
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Chory po przebytym 
TIA powinien by! na 
krótko hospitalizowany, 
niezale"nie od punktowej 
oceny ryzyka.
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Dlaczego 
szczepi! si! 
przeciwko 

grypie
N  ale!" do nielicznej grupy 

6 proc. polskich lekarzy, 
którzy corocznie szczepi# 

si" przeciwko grypie. Zawsze zasta-
nawia$o mnie, co sprawia, !e odse-
tek szczepi#cych si" lekarzy jest tak 
niski, zbli!ony do odsetka szczepie% 
w&ca$ym spo$ecze%stwie. Wydawa-
$oby si", !e lekarze powinni by' bar-
dziej (wiadomi zagro!e%, jakie niesie 
z&sob# zachorowanie na gryp" i&doce-
nia' znaczenie szczepie%. Jednocze-
(nie, z&racji wykszta$cenia, powin-
ni by' mniej podatni na argumenty 
emocjonalne w&dyskusji o&zasadno(ci 
tych szczepie%. (…) Czy tak $atwo za-
sia' w&nas w#tpliwo(ci niesprawdzo-
nymi informacjami o&rzekomych nie-
po!#danych dzia$aniach szczepionek, 
a&mo!e po prostu boimy si" ig$y? (...)

Ca$kowicie zgadzam si" z&pogl#-
dem, !e przekonywanie do szczepie% 
nie mo!e by' straszeniem spo$ecze%-
stwa, a&argumenty na rzecz ich stoso-

wania powinny mie' charakter racjo-
nalny. Ja te! mam do(' populistycznej 
propagandy i&domagam si" wi"cej 
twardych argumentów. (…) Nawo$y-
wanie do rezygnacji ze szczepie% prze-
ciwko grypie, które – cho' o&niedosko-
na$ej skuteczno(ci – s# powszechnie 
dost"pnym, tanim i&– jak wykazuje 
zdecydowana wi"kszo(' bada% kli-
nicznych i&analiz – bezpiecznym narz"-
dziem walki z&niekorzystnymi konse-
kwencjami grypy, przypomina jednak 
wylewanie dziecka z&k#piel#. (…) Cho' 
chcieliby(my widzie' wi"cej bada% 
z&randomizacj# potwierdzaj#cych sku-
teczno(' szczepie%, nie znaczy to, !e 
nie ma ich wcale. Poza tym bardzo 
du!a liczba starannie przeprowadzo-
nych bada% obserwacyjnych obejmuj#-
cych ogromne populacje potwierdzi$a 
zasadno(' szczepie% przeciwko gry-
pie w&wybranych grupach ryzyka. (...)

Niedawno w&Berlinie odby$a si" 
konferencja „Controversies In Vac-
cination In Adult”. (…) By$o to jed-
no z&najlepszych spotka% nauko-
wych, na jakich by$em w&!yciu. 
Formu$a konferencji polega$a na 
uzyskaniu obiektywizmu nauko-
wego przez zrównowa!enie pogl#-
dów. Poproszono po dwóch eks-
pertów w&dziedzinie szczepie%, by 
kolejno przedstawili (ci(le nauko-
we argumenty za oraz przeciwko 
danym szczepieniom (...). Je!eli cho-
dzi o&stosowane ju! szczepionki, 
np. przeciwko grypie czy pneumo-

kokom, jedyne konkretne argumen-
ty „przeciw” mia$y charakter ekono-
miczny: czy szczepienie op$aca si" 
w&wybranej populacji. (...)

Tylko wielkiemu szcz"(ciu za-
wdzi"czamy, !e pandemiczny wirus 
grypy A/H1N1v okaza$ si" bardzo 
ma$o zjadliwy, z&nisk# (miertelno(ci# 
wynosz#c# oko$o 0,02 proc. Jedno-
cze(nie bardzo szybko rozprzestrze-
ni$ si" na ca$ym (wiecie i&atakowa$ 
g$ównie m$odych ludzi, niektórych 
posy$aj#c do szpitali z&powodu ci"!-
kich powik$a%. Jakie wnioski wyci#-
gni"to z&ostatniej pandemii? Przede 
wszystkim, !e nie umiemy przewi-
dzie' jej przebiegu oraz !e struktu-
ry zdrowia publicznego nie potra)# 
w&krótkim czasie skutecznie prze-
prowadzi' masowych szczepie%. (…)

Grypa wraz z&zapaleniem p$uc 
jest – obok udaru mózgu i&z$amania 
ko(ci udowej – jedn# z&najcz"stszych 
przyczyn pojawienia si" niepe$no-
sprawno(ci u&osób starszych. Co naj-
istotniejsze, mo!na jej zapobiec. Nikt 
nie mówi$, !e szczepionka przeciw-
ko grypie ma 100-proc. skuteczno(' 
(wyniki bada% klinicznych wskazuj#,  
!e wynosi ona w&populacji od 30 do 
90 proc. w&zale!no(ci od wieku, gru-
py ryzyka i&analizowanego punktu 
ko%cowego). Czyli dzi"ki szczepie-
niom mo!emy ochroni' mniej wi"-
cej po$ow" ludzko(ci. Czy to du!o?

O&to przede wszystkim toczy$ si" 
spór w&Berlinie. Prof. David Fedson 
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argumentowa$, !e to du!o, a&jego ad-
wersarz, !e inne szczepionki cechu-
j# si" wi"ksz# skuteczno(ci#, prze-
kraczaj#c# nieraz 95 proc., i&do tego 
powinni(my d#!y'. Tak naprawd" 
toczono dysput", czy „szklanka jest 
w&po$owie pe$na, czy w&po$owie pu-
sta”. Spierano si", czy martwi' si" bar-
dziej o&zdrowie jednostki czy ca$ej po-
pulacji (...). Dyskutowano o&roli leków 

nieswoi(cie mody)kuj#cych prze-
bieg zaka!enia wirusowego, np. 
metforminy, statyn i&glitazonów. 
Nikt nie podawa$ w&w#tpliwo(' 

celowo(ci corocznych szczepie% 
przeciwko grypie (…). Dyskutowa-

no g$ównie na temat grypy pande-
micznej. Zastanawiano si", jak szybko 
wyprodukowa' i&rozprowadzi' mi-
liony dawek szczepionki pandemicz-
nej. Powo$ywano si" na do(wiadcze-
nia Szwecji, która jako kraj (wietnie 
zorganizowany by$a w&stanie w&ci#gu 
kilku tygodni zaszczepi' 70 proc. po-

pulacji. Osi#gni"to to dzi"ki urucho-
mieniu setek dodatkowych punktów 
szczepie% obs$ugiwanych przez eme-
rytowane piel"gniarki. (...)

Zgadzam si" z&opini#, !e wiary-
godno(' jest podstaw# zaufania do 
lekarzy, niezb"dnego do skuteczne-
go propagowania szczepie%. Uzna-
j" niedoskona$o(' szczepionek. War-
to jednak przypomnie', !e wszystkie 
nasze leki s# niedoskona$e i&wywo$u-
j# dzia$ania niepo!#dane. Podobnie 
szczepionki, cho' o&wiele skuteczniej-
sze i&bezpieczniejsze ni! niejeden po-
wszechnie dzi( stosowany i&niebudz#-
cy kontrowersji lek, maj# swoje wady. 
Nie zawsze daj# odporno(' poszcze-
pienn#, czasem wywo$uj# niepo!#da-
ne odczyny itp. Przyznaj", !e nie na 
wszystkie wydawane zalecenia dyspo-
nujemy aktualnie dowodami nauko-
wymi o&najwy!szym stopniu wiary-
godno(ci. Ale dotyczy to wi"kszo(ci 
naszych lekarskich dzia$a%. Wed$ug 
danych WHO w&skali (wiata corocz-
nie w&czasie epidemii grypy na scho-

rzenia górnych dróg oddechowych 
zapada 5-15 proc. populacji, szacun-
kowa liczba ci"!kich przypadków mo-
!e si"ga' 3 do 5 mln, a&liczba zgonów 
(g$ównie w&grupach podwy!szonego 
ryzyka) wynosi od 250 do 500 tys. (...).

Objawy kliniczne grypy s# nie-
charakterystyczne, co sprawia, !e 
mo!na j# cz"sto podejrzewa', ale 
w&praktyce trudno jest na podsta-
wie samych objawów zró!nicowa' 
z&innymi zaka!eniami wirusowymi 
uk$adu oddechowego. Wiarygodne 
rozpoznanie mo!na postawi' jedy-
nie na podstawie bada% laboratoryj-
nych, np. testów PCR, immuno*u-
orescencyjnych, hodowli wirusa lub 
bada% serologicznych. Je!eli chodzi 
o&skuteczno(' szczepionki, to meta-
analiza prac opublikowanych przed 
2001 r. wykaza$a, !e szczepienie prze-
ciw grypie obni!a liczb" przypadków 
chorób grypopodobnych do 36 proc., 
przyj"' do szpitala z&powodu zapa-

lenia p$uc i&grypy do 47 proc. oraz 
(miertelno(' ze wszystkich przyczyn 
do 50 proc. (...)

Moi koledzy, dobrzy lekarze, py-
tani, dlaczego nie zaszczepili si" 
przeciwko grypie cz"sto cytuj# te 
same b$"dne informacje i&mity, co 
pacjenci bez wykszta$cenia medycz-
nego. Mam wra!enie, !e dla wie-
lu pracowników ochrony zdrowia 
grypa i&zapalenie p$uc s# znanym, 
oswojonym zagro!eniem, które nie 
budzi l"ku, natomiast szczepienia – 
jako interwencja medyczna zwi#za-
na ze wstrzykni"ciem – budzi oba-
wy i&wywo$uje opory. (...)

Corocznie szczepi" przeciwko 
grypie siebie, !on", dzieci i&matk", 
a&tak!e proponuj" to swoim pacjen-
tom. Robi" to, bo na podstawie naj-
lepszej dost"pnej aktualnie wiedzy 
uznaj" szczepienie przeciwko gry-
pie za korzystne i&wskazane, podob-
nie jak ponad po$owa lekarzy ame-
ryka%skich (i&nie tylko).
DR N. MED. ERNEST KUCHAR, WROC!AW

Moi koledzy, dobrzy lekarze, pytani, dlaczego nie zaszczepili 
si! przeciwko grypie cz!sto cytuj" te same b#!dne informacje 
i$mity, co pacjenci bez wykszta#cenia medycznego.



Jak 
przekona" 
mam! do  

emerytury
Prowadz" z&mam# i&dzie'mi ga-

binet stomatologiczny. Jeste(my 
stomatologami. Nie wiem, jak mam 
powiedzie' mamie, !e powinna ju! 
odej(' na zas$u!on# emerytur". Jest 
po siedemdziesi#tce, pope$nia wiele 
b$"dów. Poprawiam po niej te b$"-
dy. Jak jej o&tym mówi", to jest z$a, 
!e musz" popsu' jej robot". Robi" 
to bezp$atnie, bo ona wzi"$a pie-
ni#dze, i&nie s$ysz" od niej s$owa 
„dzi"kuj"”.

Ka!dego pacjenta przyjmuje d$u-
go na fotelu. Ma specjalizacj" i&na-
zwisko, które przyci#ga jeszcze pa-
cjentów, ale jak d$ugo.Do pracy 
przychodzi nawet chora, zara!a per-
sonel i&pacjentów. Jej kole!anki rów-
ne wiekiem ju! dawno zrezygnowa$y 
z&pracy, chodz# na uniwersytet trze-
ciego wieku, uprawiaj# dzia$k".

Nie wiem, jak powiedzie' mamie, 
!e lepiej b"dzie dla pacjentów i&dla 
niej samej, je(li zrezygnuje z&pracy. 
Mo!e wypowie si" na $amach waszego 
pisma psycholog. Prosz", opublikuj-
cie ten list. Mo!e mama go przeczyta.

(IMI" I#NAZWISKO DO WIADOMO$CI REDAKCJI)
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Kursy 
atestacyjne 

dla  
stomatologów

Pragn" napisa' kilka s$ów do „Ga-
zety Lekarskiej – Pisma Izb Lekar-
skich” odno(nie do specjalizacji sto-
matologów w&Polsce. By$oby konieczne 
zorganizowanie przy klinikach stoma-
tologicznych akademii medycznych 
kursu atestacyjnego dla ch"tnych sto-
matologów, którzy maj# pi"'  i&10 lat 
praktyki stomatologicznej w&swojej 
pracy, a&chcieliby przyst#pi' do zdawa-
nia egzaminów na I&i&II stopie% specja-
lizacji przed komisj# egzaminacyjn#. 
Uproszczeniem by$oby, gdyby egza-
miny odbywa$y si" przy akademiach 
medycznych. Kurs pos$u!y$by do po-
znania najnowszej wiedzy w&dziedzi-
nie stomatologii. Móg$by odbywa' si" 
w&soboty i&niedziele, a&op$aty by$yby 
pokrywane przez kursantów.

Lekarze stomatolodzy, którzy po-
siadaj# I&stopie% specjalizacji, maj# 
trudno(ci ze zdawaniem egzaminów 
na II stopie% specjalizacji.

My(l", !e po ukazaniu si" artyku-
$u na powy!szy temat lekarze stoma-
tolodzy podejm# dyskusj" na $amach 
gazety izb lekarskich.

DR N. MED. JAN DUSZKIEWICZ, SZCZECIN

L i s t y  d o  r e d a k c j i

R
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W styczniowym wy-
daniu „Gazety Lekar-
skiej” opublikowali!my 
listy dr. hab. Andrze-
ja Lewandowicza „Dla-
czego jestem prze-
ciw in vitro?” i dr. n. 
med. S"awomira Graf-
fa „Nabycie dziecka”. 
Odpowiedzi! na nie by" 
list prof. Rafa"a Kurza-
wy i prof. S"awomira Wo"-
czy#skiego „Nauka i wie-
dza medyczna jest jedna”, 
zamieszczony w luto-

wym numerze „GL”. In vitro 
jest tematem wywo"uj!-
cym emocje, dlatego auto-
rzy tych pierwszych listów 
chcieli na "amach naszej 
gazety odnie$% si& do tre-
$ci zawartych w materiale 
polemicznym.
Kolegium Redakcyjne po-
stanowi"o zamkn!% cykl li-
stów dyskusyjnych, do-
tycz!cych tego tematu. 
Dlatego nades"any przez 
Panów Lewandowicza 
i Gra'a list zatytu"owany 

„Nie wszystko, co technicz-
nie mo(liwe jest moralnie 
dozwolone” nie znalaz" si& 
na naszych "amach. Obec-
nie korzystamy z mo(liwo-
$ci przedstawienia go w in-
ternetowej witrynie „GL” 
pod adresem www.gaze-
talekarska.pl. Publikacja ta, 
mam nadziej&, cho% w cz&-
$ci usatysfakcjonuje Auto-
rów i umo(liwi dalsz! dys-
kusj& na ten temat.

RYSZARD GOLA%SKI

OD REDAKCJI
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Wy d a r z e n i a

Prywatne 
publicznychobok

LUCYNA KRYSIAK

Problemy, z&którymi musz# mierzy' si" 
wspó$czesne systemy opieki zdrowotnej  

s# podobne.

*

W
arszawska Wy!sza Szko-
$a Pedagogiczna TWP 
zako%czy$a realizacj" 
projektu naukowo-ba-

dawczego „Spo$ecznie Odpowie-
dzialna Uczelnia”. Jeden z&tematów 
dotyczy$ prywatyzacji w&ochronie 
zdrowia. Wyniki projektu przedsta-
wiono na odbywaj#cej si" w&kwietniu 
w&Warszawie mi"dzynarodowej kon-
ferencji naukowej.

Dr Magdalena Osak, adiunkt 
w&Katedrze Ubezpiecze% Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w&Poznaniu, 
przeprowadzi$a dog$"bn# analiz" te-
go, co z&perspektywy 20 lat, czyli od 
pocz#tków transformacji systemowej 
w&Polsce, uda$o si" zrobi' w&opiece 
zdrowotnej. Okre(li$a te!, na jakich 
zasadach w&przysz$o(ci powinny ze 
sob# wspó$istnie' sektory publicz-
ny i&prywatny. W&konfrontacji z&pa-
kietem ustaw zdrowotnych propono-
wanych przez rz#d g$os ekonomisty 
w&dyskusji na temat reformowania ro-

nia sektorów publicznego i&prywat-
nego, nazywaj#c ten proces public-
-private mix. Z&bada% dr Magdaleny 
Osak wynika, !e trwa on ju! równie! 
w&Polsce. Uwa!a ona, !e ten kieru-
nek zmian, opartych na idei wielo-
sektorowo(ci, ma szanse rozwija' si", 
je(li zyska akceptacj" spo$eczn#, b"-
dzie wolny od polityki i&wzmocnio-
ny przez dodatkowe ubezpieczenia 
zdrowotne. – Prywatyzacja opieki 
zdrowotnej w&Polsce jest faktem i&nie 
ma od niej odwrotu. Rzecz w&tym,  
by by$a przeprowadzana na rzetel-
nych podstawach – mówi dr Osak.

Zdaniem ekspertki poddany kon-
sultacjom spo$ecznym projekt usta-
wy o&dodatkowym ubezpieczeniu 
zdrowotnym wydaje si" by' tworzo-
ny w&po(piechu i&bez szerszego, po-
nadresortowego porozumienia. Ju! 
sama de)nicja dodatkowych ubez-
piecze% zdrowotnych jest niepre-
cyzyjna, co uzasadnia brak zgody 
Ministerstwa Finansów na wpro-
wadzenie ulgi podatkowej. – Projekt 
zmie(ci$ si" na dziewi"ciu stronach 
maszynopisu, z&czego po$owa obej-
muje zmiany w&przepisach ju! obo-
wi#zuj#cych – mówi dr Magdalena 
Osak.

Wyzwaniem jest tak!e syste-
mowe uregulowanie prywatnych 
ubezpiecze% zdrowotnych, któ-
re od uchwalenia pierwszej usta-
wy o&powszechnym ubezpiecze-
niu zdrowotnym w&lutym 1997 r. 
nie zosta$y wdro!one.  ⦿

dzimego lecznictwa poszerza spojrze-
nie na prywatyzacj".

Autorka podkre(li$a, !e problemy, 
z&którymi musz# mierzy' si" wspó$-
czesne systemy opieki zdrowotnej, 
równie! polski, s# podobne. Doty-
cz# rosn#cych wydatków na lecznic-
two, które i&tak nie nad#!aj# za po-
trzebami. Przyczyn tego stanu rzeczy 
upatruje si" w&zmianach demogra-
)cznych, starzeniu si" spo$ecze%stw 
i&zwi#zanych z&tym chorobach prze-
wlek$ych, post"pie technologii me-
dycznych oraz rosn#cych oczekiwa-
niach chorych. – Poprzez internet 
pacjent ma $atwy dost"p do informa-
cji na temat nowoczesnych procedur 
medycznych. Chcia$by z&nich korzy-
sta', nawet je(li nie jest to koniecz-

ne. To generuje koszty i&pog$"bia de-
)cyt )nansowy w&ochronie zdrowia 
– t$umaczy dr Magdalena Osak. – 
Bez udzia$u sektora prywatnego nie 
sposób sprosta' tym oczekiwaniom 
– dodaje.

Kraje zachodnioeuropejskie do-
strzeg$y to ju! 30 lat temu i&zapocz#t-
kowa$y budowanie systemów opieki 
zdrowotnej na zasadzie wspó$istnie-

Rosn"ce wydatki na 
lecznictwo i$tak nie 
nad"%aj" za potrzebami.
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W y d a r z e n i a

Przysz!o"ci#  
jest onkologia  
spersonalizowana

LUCYNA KRYSIAK

W Polsce udaje si! wyleczy" zaledwie  
30 proc. nowotworów!* *

sce wci#$ czeka na upowszechnie-
nie. Polega ono na indywidualnym 
podej%ciu do pacjenta i&uwzgl!dnie-
niu specy'ki jego choroby. Prof. An-
drzej Mackiewicz, kierownik nauko-
wy Kongresu, przekonywa(, $e na 
razie nie ma leku na raka, który by(-
by skuteczny u&wszystkich chorych. 
W&zwi#zku z&tym poszukuje si! bio-
markerów wska)ników biologicz-
nych, maj#cych pomóc wyselekcjo-
nowa" grup! pacjentów, którzy na 
dane leczenie zareaguj#. Celem jest 
wi!c wprowadzenie testu pomagaj#-
cego wyodr!bni" ze wszystkich cho-
rych tych, u&których tego typu lecze-
nie mo$e by" skuteczne.

– Oby takich terapii by(o jak 
najwi!cej. Wymaga to jednak po-
konania wielu ogranicze*, zarów-
no 'nansowych, jak równie$ ad-
ministracyjnych i&organizacyjnych 
w& lecznictwie onkologicznym – 
zastrzeg( prof. Cezary Szczylik, kie-
rownik Kliniki Onkologii Central-

nego Szpitala Klinicznego MON 
– Wojskowego Instytutu Medycz-
nego. Problemem jest wci#$ istnie-
j#ca nierówno%" w&dost!pie do le-
czenia onkologicznego (np. zgod! 
na leczenie w&ramach tzw. chemio-
terapii niestandardowej Mazowiec-
ki Oddzia( NFZ wydaje od r!ki, 
a&w&Pomorskim Oddziale NFZ cze-
ka si! na ni# pó( roku). Konieczne 
jest uproszczenie wielu skompliko-
wanych procedur i&skrócenie czasu 
oczekiwania na leczenie.

Osoby dotkni!te chorob# nowo-
tworow# w&nowym podej%ciu do le-
czenia widz# dla siebie szans! i&chc# 
by" partnerami lekarzy onkolo-
gów w&prowadzeniu terapii. Zama-
nifestowa(y to udzia(em w&panelu 
dyskusyjnym, wyra$aj#c potrzeb! 
stworzenia platformy komunika-
cji pomi!dzy chorymi na nowotwo-
ry a&profesjonalistami. – Chcemy 
uczestniczy" w&procesie terapeutycz-
nym. Chcemy, aby decyzje o&nas nie 
zapada(y bez nas – podkre%li( Ja-
cek Gugulski, prezes Polskiej Koali-
cji Organizacji Pacjentów Onko-
logicznych. Krystyna Wechmann, 
wiceprezes Koalicji, doda(a, $e ja-
ko%" relacji pacjent – lekarz jest klu-
czowa dla procesu wychodzenia 
z&choroby nowotworowej. Chorzy 
s# zgodni, $e wielu lekarzy nie wie, 

jak rozmawia" z&pacjentem, jego ro-
dzin#, jak przekazywa" informacje 
o&chorobie.

Lekarze i&pacjenci uczestnicz#-
cy w&panelu dyskusyjnym podpisa-
li wspólne memorandum do minister 
zdrowia Ewy Kopacz. Domagaj# 
si! w&nim m.in. poprawy skuteczno-
%ci bada* pro'laktycznych, wspó(-
decydowania o&kierunkach polityki 
zdrowotnej, zapewnienia dost!pu do 
nowoczesnej diagnostyki i&metod le-
czenia oraz uczynienia z&walki z&no-
wotworami jednego z&priorytetów. ⦿

Problemem jest wci!" 
istniej!ca nierówno#$ 
w dost%pie do leczenia 
onkologicznego.

M
imo $e w&Polsce nak(ady na 
leczenie onkologiczne od 
kilku lat rosn#, wzrost ten 
jest pozorny, bo wydatki 

przeznaczone na ten cel w&przelicze-
niu na jednego pacjenta, jak i&liczba 
dost!pnych na rynku leków onkolo-
gicznych s# najni$sze w&Europie.

– Udaje nam si! wyleczy" zale-
dwie 30 proc. nowotworów. Nawet 
Rumunia i&Bu(garia maj# dwukrot-
nie wy$szy wska)nik wyleczalno%ci 
od nas! – mówiono podczas odby-
waj#cego si! w&kwietniu w&Pozna-
niu III Kongresu Wspó(czesnej On-
kologii, w&którym uczestniczy(o 250 
onkologów i&65 wyk(adowców z&pol-
skich i&zagranicznych o%rodków. 
Spotkanie to sta(o si! pretekstem 
do dyskusji, jak t! sytuacj! zmieni".

W&opinii uczestników Kongresu 
do poprawy wska)nika wyleczal-
no%ci mo$e si! przyczyni" leczenie 
spersonalizowane, które w&%wiecie 
staje si! ju$ standardem, a&w&Pol-
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P r z y c h o d z i  l e k a r z  d o  p r a w n i k a

Prawa lekarza  
w przypadku mobbingu

JUSTYNA ZAJDEL

Kontynuuj!c temat praw lekarza, w"bie#!cym 
numerze opisano prawa przys$uguj!ce 
lekarzowi w"sytuacji, gdy sta$ si% o&ar! 

mobbingu.

* *

Mobbing mo#e polega', mi%dzy in-
nymi, na dzia$aniach przyjmuj!cych po-
sta' wypowiedzi, gestu, wiadomo(ci ma-
ilowych, a"tak#e innych zachowa) (np. 
pomijanie przy ustalaniu kwestii zwi!-
zanych z"organizacj! pracy, bagatelizo-
wanie obecno(ci pracownika). Dzia$ania 
musz! mie' posta' n%kania (prze(lado-
wania, szykanowania, dr%czenia) oraz 
charakteryzowa' si% d$ugotrwa$o(ci! 
i"powtarzalno(ci!. Mobbingiem nie b%-
dzie jednorazowe zachowanie, nawet 

je(li zgodnie z"przyj%-
tymi normami by$oby 
ono naganne i"niedo-
puszczalne. Przyk$ad: 
mobbingiem nie b%dzie 
jednorazowe ubli#enie 
pracownikowi lub ostra 
krytyka z"u#yciem s$ów 
ogólnie przyj%tych za 
obra*liwe.

Uwaga! Mobbingiem 
nie b%d! równie# po-
wtarzaj!ce si% czynno-
(ci kontrolne prowadzo-
ne przez pracodawc% lub 
prze$o#onego wspó$pra-

cownika, nawet je(li ich wykonywanie 
$!czy$oby si% z"generowaniem cykliczne-
go stresu u"pracownika (wyrok SN z"27 
stycznia 2005 r., sygn., II PK 198/04).

W"orzeczeniu z"17 stycznia 2007 r., 
sygn. akt I"PK 176/06, S!d Najwy#szy 
podkre(li$, #e d$ugotrwa$o(' n%kania 
lub zastraszania pracownika w"rozu-
mieniu art. 943 § 2 KP musi by' roz-

 

Autorka jest adiunktem  
w Zak!adzie Prawa  
Medycznego UM w"#odzi

patrywana w"sposób zindywiduali-
zowany i"uwzgl%dnia' okoliczno(ci 
konkretnego przypadku. Nie jest za-
tem mo#liwe sztywne wskazanie mi-
nimalnego okresu niezb%dnego do za-
istnienia mobbingu. Z"art. 943 § 2 i"3 
KP wynika jednak, #e dla oceny d$u-
gotrwa$o(ci istotny jest moment wyst!-
pienia wskazanych w"tych przepisach 
skutków n%kania lub zastraszania pra-
cownika oraz uporczywo(' i"stopie) 
nasilenia tego rodzaju dzia$a).

Lekarz, który sta$ si% o&ar! mob-
bingu, ma prawo domaga' si% od oso-
by, która dopu(ci$a si% okre(lonych 
dzia$a), zaniechania tego rodzaju 
czynno(ci. Nale#y zaznaczy', #e mob-
bing mo#e by' stosowany przez praco-
dawc% lub osoby b%d!ce wspó$pracow-
nikami. W"przypadku, gdy mobbingu 
dopuszcza si% pracodawca, pracow-
nik ma prawo zwróci' si% o"pomoc 
do Pa)stwowej Inspekcji Pracy. Je(li 
mobbing stosowany jest przez wspó$-

pracownika, dochodzenie praw po-
winno rozpocz!' si% od zawiadomienia 
pracodawcy, którego obowi!zkiem jest 
przeciwdzia$anie mobbingowi.

Lekarz, wobec którego zastoso-
wano mobbing (niezale#nie od tego, 
czy takich zachowa) dopuszcza$ si% 
jego prze$o#ony czy te# inny pracow-
nik, niepozostaj!cy z"nim w"zale#no-
(ci s$u#bowej), mo#e – zgodnie z"art. 
943 § 3 i"4 KP – domaga' si% od pra-
codawcy zado('uczynienia i"odszko-

Gdy mobbingu dopuszcza 
si! pracodawca, pracownik 
ma prawo zwróci" si! 
o#pomoc do Pa$stwowej 
Inspekcji Pracy.

N
ale#y podkre(li', #e ochro-
na przewidziana w"Kodek-
sie Pracy (KP) dotyczy wy-
$!cznie pracowników, czyli 

lekarzy zatrudnionych na podstawie 
umowy o"prac%. Z"ochrony nie korzy-
staj! osoby zatrudnione na podstawie 
umów cywilnoprawnych – tzw. kon-
traktów. Wynika to bezpo(rednio 
z"faktu, #e ochrona pracy, w"tym 
ochrona przed dzia$aniami skierowa-
nymi bezpo(rednio przeciwko osobom 
wykonuj!cym okre(lon! 
prac%, dedykowana jest 
wy$!cznie pracownikom 
w"(cis$ym tego s$owa zna-
czeniu.

De&nicja! Pracowni-
kiem jest osoba zatrud-
niona na podstawie umo-
wy o!prac", powo#ania, 
wyboru, mianowania 
lub spó#dzielczej umowy 
o!prac" – art. 2 KP.

Definicja! Mobbing 
oznacza dzia#ania lub za-
chowania dotycz$ce pra-
cownika lub skierowane 
przeciwko pracownikowi, polegaj$ce 
na uporczywym i!d#ugotrwa#ym n"ka-
niu lub zastraszaniu pracownika, wy-
wo#uj$ce u!niego zani%on$ ocen" przy-
datno&ci zawodowej, powoduj$ce lub 
maj$ce na celu poni%enie lub o&miesze-
nie pracownika, izolowanie go lub wy-
eliminowanie z!zespo#u wspó#pracow-
ników – art. 943 § 2 KP.
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dowania w"zale#no(ci od rodzaju wy-
rz!dzonej szkody.

Je#eli w"zwi!zku z"istnieniem mob-
bingu dosz$o do powstania szkody 
niemaj!tkowej, lekarz ma prawo do-
maga' si% zado('uczynienia. Zado('-
uczynienie ma wynagrodzi' cierpie-
nia moralne, psychiczne, poczucie 
krzywdy, przy czym ostatnie poj%cie 
mie(ci w"sobie wszelkie ujemne na-
st%pstwa rozstroju zdrowia w"sferze 
cierpie) zarówno &zycznych, jak i"psy-

chicznych (uchwa$a SN z"5 pa*dzier-
nika 2006 r., sygn., I"PZP 3/06, OSNP 
2007/11–12/151). Prawo do zado('uczy-
nienia maj! pracownicy, u"których 
mobbing wywo$a$ np. rozstrój zdro-
wia. Fakt, #e u"pracownika dosz$o do 
rozstroju zdrowia, musi zosta' po-
twierdzony orzeczeniem lekarskim. 
Warto podkre(li', #e przyznanie za-
do('uczynienia mog! usprawiedliwia' 
nie tylko trwa$e, lecz tak#e przemija-
j!ce zaburzenia w"funkcjonowaniu 
organizmu polegaj!ce na znoszeniu 
cierpie) psychicznych (wyrok SN z"20 
marca 2002 r., sygn., V CKN 909/00).

Ustalaj!c wysoko(' zado('uczy-
nienia, s!d bierze pod uwag% rodzaj 
cierpie) &zycznych poszkodowane-
go, ich nasilenie, d$ugotrwa$o(', wiek 
poszkodowanego, prognozy na przy-

sz$o(', wy$!czenie z"normalnego #y-
cia, ograniczenie zdolno(ci funkcjo-
nowania, niemo#no(' kontynuowania 
zatrudnienia, a"zatem konsekwencje 
uszczerbku na zdrowiu w"#yciu oso-
bistym i"spo$ecznym poszkodowane-
go (wyrok SN z"10 czerwca 1999 r., 
sygn., II UKN 681/98, OSNP 2000/16). 
Zgodnie z"lini! orzecznicz! s!dów pol-
skich zado('uczynienie nie mo#e by' 
nadmierne w"stosunku do doznanej 
krzywdy i"stosunków maj!tkowych 
spo$ecze)stwa, a"zatem powinno by' 
utrzymane w"rozs!dnych granicach 
odpowiadaj!cych aktualnym warun-
kom i"przeci%tnej stopie #yciowej spo-
$ecze)stwa (wyrok SN z"28 wrze(nia 
2001 r., sygn., III CKN 427/00).

W przypadku, gdy mobbing dopro-
wadzi$ do powstania szkody maj!tko-
wej (np. utraty zarobków w"zwi!zku 
z"rozwi!zaniem stosunku pracy), le-
karz ma prawo domaga' si% odszko-
dowania. W"sytuacji, gdy na sku-
tek mobbingu rozwi!zano stosunek 
pracy, pracownik ma prawo docho-
dzi' od pracodawcy odszkodowania 
w"wysoko(ci nie ni#szej ni# minimal-
ne wynagrodzenie za prac%, ustalane 
na podstawie odr%bnych przepisów. 
Mo#liwo(' domagania si% od praco-
dawcy odszkodowania jest uzale#nio-
na od z$o#enia przez pracownika pi-
semnego o(wiadczenia o"rozwi!zaniu 
umowy o"prac% z"powo$aniem si% na 
mobbing jako przyczyn% uzasadniaj!-
c! tak! decyzj%. Pracownikowi przy-
s$uguje odszkodowanie, gdy w"formie 
pisemnej powo$a$ si% na stosowanie 
wobec niego mobbingu i"z"tego powo-
du rozwi!za$ umow% o"prac%. Przyzna-
nie odszkodowania zale#y równie# od 
ustalenia faktu, czy mobbing rzeczy-
wi(cie mia$ miejsce (wyrok SN z"6 lu-

tego 2009 r., sygn., I"PK 147/08, OSNP 
z"2010 nr 17 – 18, poz. 209).

Obowi!zek udowodnienia, #e mob-
bing rzeczywi(cie mia$ miejsce, spoczy-
wa na pracowniku. Oznacza to, #e pra-
cownik, który uwa#a, #e sta$ si% o&ar! 
mobbingu, musi znale*' i"przedstawi' 
dowody, #e zachowanie lub dzia$anie 
pracodawcy b!d* wspó$pracowników 
mia$o charakter mobbingu. Ponadto 
pracownik musi udowodni', #e dzia-
$ania maj!ce charakter mobbingu do-
prowadzi$y do powstania szkody (np. 
rozstroju zdrowia) oraz #e mi%dzy dzia-
$aniem pracodawcy lub wspó$pracow-
nika a"powsta$! szkod! istnieje nor-
malny zwi!zek przyczynowy. Kwestia 
dotycz!ca udowadniania mobbingu 
by$a wielokrotnie przedmiotem orze-
cze) S!du Najwy#szego. Zdaniem SN 
ustawowe przes#anki mobbingu okre-
&lone w!art. 943 § 2 KP musz$ by' spe#-
nione #$cznie, a!powy%sze okoliczno&ci 
(…) winny by' wykazane przez pracow-
nika, który z!tego faktu wywodzi skut-
ki prawne. Na pracowniku te% spoczywa 

ci"%ar udowodnienia, %e wynikiem n"-
kania (mobbingu) by# rozstrój zdrowia 
(wyrok SN z"5 grudnia 2006 r., sygn., 
II PK 112/06 oraz wyrok z"8 grud-
nia 2005 r., sygn., I"PK 103/05, OSNP 
2006 nr 21-22, poz. 321). ⦿

Je%li mobbing stosowany 
jest przez wspó&pracownika, 
dochodzenie praw 
powinno rozpocz'" si! od 
zawiadomienia pracodawcy.

Prawo do zado%"uczynienia 
maj' pracownicy, 
u#których mobbing 
wywo&a& np. rozstrój 
zdrowia.

R E K L A M A

Prawa lekarza  
w przypadku mobbingu
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S t a n d a r d y  p o s t !p o w a n i a

Janusz Andres

Dlaczego musimy powszechnie 
wprowadzi!  

Wytyczne Resuscytacji  
Kr"#eniowo-Oddechowej 2010.

* *

K
a#dy pracownik 
ochrony zdrowia, 
a$w$szczególno%ci  
lekarze, musi po-

siada! wiedz& i$umiej&tno%ci 
planowania i$prowadzenia re-
suscytacji kr"#eniowo-odde-
chowej w$ka#dym miejscu, w$ja-
kim si& znajdzie: w$pracy, 
w$domu, na ulicy czy te# w$su-
permarkecie. Spo'ecze(stwo 
s'usznie spodziewa si&, #e re-
animacja b&dzie przez nas pro-
wadzona na najlepszym pozio-
mie zgodnie z$aktualn" wiedz". 
To g'ówny powód, dla którego 
musimy zna! i$wprowadzi! za-

sady resuscytacji zgodne z$wy-
tycznymi 2010 Europejskiej 
i$Polskiej Rady Resuscytacji. 
Pe'ny tekst wytycznych resu-
scytacji 2010 w$polskiej wersji 
zarówno ksi"#kowej, jak i$elek-
tronicznej jest ju# dost&pny na 
stronie www.prc.krakow.pl

Istnieje te# drugi powód, 
dla którego wprowadzenie wy-
tycznych resuscytacji 2010 jest 
niezb&dne i$potrzebne. Dzisiaj 
wiemy, #e podj&cie podstawo-
wych zabiegów resuscytacyj-
nych przez przypadkowych 
%wiadków nag'ego zatrzymania 
kr"#enia (NZK) i$wczesna de)-
brylacja ratuj" #ycie. To podsta-
wowa i$najwa#niejsza zasada, 
która mo#e zwi&kszy! prze#y-
walno%! osób z$NZK. O$prze#y-
walno%ci decyduje kilka minut, 
w$których %wiadek zdarzenia 
rozpoznaje zatrzymanie kr"-
#enia i$wdra#a proste algoryt-
my podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych osób doro-
s'ych i dzieci oraz post&powa-
nia z$u#yciem AED. Nie ma 
skuteczniejszego sposobu dzia-
'ania w$sytuacji zatrzymania 
kr"#enia. Istot" tego post&po-
wania jest konieczno%! utrzy-
mania przep'ywu krwi u$oso-
by z$zatrzymaniem kr"#enia. 

Resuscytacja  
– utrzyma! 
przep"yw
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360 J dla dwufazowych) i niezw!ocznie po wy!adowa-
niu podejmij RKO (CV 30 : 2) bez ponownej oceny ryt-
mu czy t"tna, zaczynaj#c od uci$ni"% klatki piersiowej.

 Kontynuuj RKO przez 2 minuty, potem przerwij na 
krótko zabiegi resuscytacyjne, aby oceni% rytm. Gdy 
utrzymuje si" VF/VT, wykonaj trzecie wy!adowanie 
(360 J dla defi brylatorów jednofazowych lub 150–360 J 
dla dwufazowych) i niezw!ocznie po nim powró% do 
RKO (CV 30 : 2) bez ponownej oceny rytmu czy t"tna. 
Je$li uda!o si" uzyska% dost"p do&ylny lub doszpikowy, 
podaj 1 mg adrenaliny i 300 mg amiodaronu, gdy tylko 
rozpocznie si" na nowo uciskanie klatki piersiowej. Je-

$li nie uda si" uzyska% ROSC, wykonuj#c trzeci# defi -
brylacj", adrenalina poprawi przep!yw krwi w miokar-
dium i mo&e zwi"kszy% szans" na skuteczn# defi bryla-
cj" przy kolejnej próbie. W badaniach na zwierz"tach 
szczytowe st"&enie osoczowe adrenaliny oznaczane by!o 
90 sekund po obwodowym podaniu leku233. Je$li doj-
dzie do ROSC po trzeciej defi brylacji, to jest mo&liwe, 
&e bolus adrenaliny doprowadzi do tachykardii i nadci-
$nienia i mo&e spowodowa% nawrót VF. Jednak&e na-
turalnie wyst"puj#cy poziom adrenaliny w osoczu jest 
wysoki bezpo$rednio po ROSC234 i jak dot#d nie anali-
zowano dodatkowego ryzyka zwi#zanego z egzogenn# 

Nie reaguje?
Brak oddechu lub 

tylko pojedyncze westchni!cia

Wezwij zespó" resuscytacyjny

RKO 30 : 2

Minimalizuj przerwy

(VF/VT bez t!tna) (PEA/asystolia)

Natychmiast podejmij
RKO przez 2 min

Minimalizuj przerwy

Natychmiast podejmij
RKO przez 2 min

Minimalizuj przerwy

Powrót spontanicznego
kr#$enia

Oce%
rytm

PODCZAS RKO
• Zapewnij wysokiej jako&ci uci&ni!cia klatki piersiowej:

cz!sto&', g"!boko&', w"a&ciwe odkszta"cenie
• Zaplanuj dzia"anie, zanim przerwiesz RKO
• Podaj tlen
•
• Nie przerywaj uciskania klatki piersiowej po zabezpieczeniu

dróg oddechowych
• Dost!p donaczyniowy (do$ylny, doszpikowy)
• Podaj adrenalin! co 3–5 min
• Lecz odwracalne przyczyny

ODWRACALNE PRZYCZYNY
• Hipoksja
• Hipowolemia
• Hipo-/hiperkaliemia/zaburzenia metaboliczne
• Hipotermia

• Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe
• Tamponada osierdzia
• Zatrucia
• Odma pr!$na

NATYCHMIASTOWA OPIEKA
PORESUSCYTACYJNA
• Zastosuj schemat ABCDE
• Kontroluj wentylacj! i oksygenacj!
• Wykonaj 12-odprowadzeniowe EKG
• Lecz przyczyn! zatrzymania

kr#$enia
• Kontroluj temperatur!/zastosuj

terapeutyczn# hipotermi!

Ryc. 1.6. Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
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 Podczas gdy jedna osoba rozpoczyna RKO, pozosta-
!e wzywaj" zespó! resuscytacyjny, gromadz" potrzeb-
ny sprz#t i defi brylator. Je$eli dzia!a tylko jedna osoba, 
oznacza to konieczno%& pozostawienia pacjenta.

 Wykonaj 30 uci%ni#& klatki piersiowej, a po nich 2 od-
dechy.

 Minimalizuj przerwy i zapewnij wysokiej jako%ci uci-
skanie klatki piersiowej.

 Wykonywanie dobrej jako%ci uci%ni#& klatki piersiowej 
przez d!u$szy czas jest m#cz"ce; zapewniaj"c tylko mi-
nimalne przerwy, staraj si# zmienia& z osob" wykonuj"-
c" uci%ni#cia co 2 minuty. 

 Utrzymuj dro$no%& dróg oddechowych i prowad' wen-
tylacj# p!uc, stosuj"c odpowiedni, natychmiast dost#pny 
sprz#t. Zwykle do dyspozycji jest maska kieszonkowa 
– jej u$ycie mo$e by& uzupe!nione rurk" ustno-gard!o-
w". Alternatywnie, w zale$no%ci od lokalnych zalece(, 
mo$na zastosowa& nadg!o%niowe urz"dzenia do udro$-
nienia dróg oddechowych (Supraglottic Airway Device – 
SAD), worek samorozpr#$alny lub worek samorozpr#-
$alny z mask" twarzow". Intubacj# tchawicy powinny 
wykonywa& tylko osoby przeszkolone w tym zakresie, 
kompetentne i do%wiadczone. Rutynowo powinien by& 
dost#pny kapnograf z mo$liwo%ci" rejestracji krzywej 
w celu potwierdzenia w!a%ciwego po!o$enia rurki intu-
bacyjnej (w przypadku zachowanego rzutu serca) i pó'-
niejszego monitorowania zaintubowanego pacjenta.

 Wdech wykonuj przez jedn" sekund# i podaj obj#to%&, 
która spowoduje prawid!owe uniesienie klatki piersio-
wej. Tak szybko, jak to mo$liwe, podaj tlen.

 Od momentu intubacji tchawicy lub zastosowania SAD 
wykonuj uci%ni#cia klatki piersiowej nieprzerwanie 
(z wyj"tkiem defi brylacji i oceny t#tna, gdy s" wskaza-
ne), z cz#sto%ci" przynajmniej 100/min i wentyluj p!uca 
z cz#sto%ci" ok. 10 oddechów/min. Unikaj hiperwentyla-
cji (zarówno zbyt du$ej cz#sto%ci oddechów, jak i obj#to-
%ci oddechowej), która mo$e pogorszy& wynik leczenia. 

 Je$eli sprz#t do udra$niania dróg oddechowych i wen-
tylacji jest niedost#pny, rozwa$ prowadzenie wentylacji 
usta–usta. Je$eli s" przeciwwskazania kliniczne do wen-
tylacji usta–usta, albo masz opory lub nie mo$esz jej 
prowadzi&, wykonuj uci%ni#cia klatki piersiowej dopó-
ki nie przyb#dzie pomoc lub dost#pny b#dzie sprz#t do 
udra$niania dróg oddechowych. 

 Gdy dost#pny b#dzie defi brylator, przy!ó$ !y$ki do 
klatki piersiowej pacjenta i oce( rytm. Je$eli s" dost#p-
ne elektrody samoprzylepne, naklej je nie przerywaj"c 
uci%ni#& klatki piersiowej. Zastosowanie samoprzylep-
nych elektrod lub wykonanie szybkiej oceny rytmu za 
pomoc" !y$ek – „quick look” – umo$liwia szybsz" oce-
n# rytmu w porównaniu z zastosowaniem elektrod 
EKG222. Przerwa na ocen# rytmu powinna by& krót-
ka. U$ywaj"c manualnego defi brylatora, je%li jest obec-
ny rytm do defi brylacji (VF/VT), na!aduj go, podczas 

Pacjent nieprzytomny/w ci!"kim stanie

Zawo#aj o POMOC i oce$ stan pacjenta

Oce! ABCDE
Rozpoznaj i lecz przyczyny

Tlen, monitorowanie, dost"p do#ylny

Wezwij zespó$ resuscytacyjny,
je%li wskazane

Przeka# pacjenta zespo$owi resuscytacyjnemu

Wezwij zespó$ resuscytacyjny

Przyklej elektrody/pod$&cz monitor

Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne
gdy przyb"dzie zespó$ resuscytacyjny

Nie TakOznaki #ycia?

RKO 30 : 2
u#ywaj&c sprz"tu do udra#niania dróg oddechowych

i stosuj&c tlen

Ryc. 1.5. Algorytm post!powania w wewn"trzszpitalnym zatrzymaniu kr"#enia

Resuscytacja wewn trzszpitalna

 AUTOR JEST PROFESOREM, 
PREZESEM POLSKIEJ RA-
DY RESUSCYTACJI ORAZ PRE-
ZESEM POLSKIEGO TOWA-
RZYSTWA ANESTEZJOLOGII 
I!INTENSYWNEJ TERAPII; 
MSANDRES@CYF-KR.EDU.PL

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne

Resuscytacja wewn!trzszpitalna



  W W W . G A Z E T A L E K A R S K A . P L     
 4746  

 N R  6  ( 2 4 6 )  C Z E R W I E C  2 0 1 1  

16

1

Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC

gdzie personel medyczny nie posiada umiej!tno"ci rozpo-
znawania rytmów lub u#ywa defi brylatorów bardzo rzadko. 
W takich miejscach powinno si! wdro#y$ efektywny system 
szkole% i szkole% przypominaj&cych104. Nale#y przeszkoli$ 
tak& ilo"$ personelu, która umo#liwi wykonanie defi brylacji 
w ka#dym miejscu w szpitalu przed up'ywem trzech minut 
od utraty przytomno"ci. W szpitalach powinno si! monito-
rowa$ czasy od utraty przytomno"ci do wykonania pierwszej 
defi brylacji, jak równie# efekty resuscytacji.

Porównanie defibrylacji manualnej z trybem 
pó automatycznym

Wiele AED posiada zarówno tryb manualny, jak i pó'-
automatyczny, niewiele jednak bada% porówna'o te dwie 
opcje. Wykazano, i# u#ycie trybu pó'automatycznego skra-
ca czas do wykonania pierwszej defi brylacji w warunkach 
tak wewn&trzszpitalnych105, jak pozaszpitalnych106, zwi!k-
sza cz!sto"$ konwersji VF106 oraz zmniejsza ilo"$ defi bryla-
cji bez wskaza%107. Równocze"nie u#ycie trybu pó'automa-
tycznego skraca czas wykonywania uci"ni!$ klatki piersio-
wej107,108, g'ównie ze wzgl!du na d'u#szy czas konieczny na 
automatyczn& ocen! rytmu przed defi brylacj&. Mimo tych 
odmienno"ci #adne badanie nie wykaza'o ró#nicy w osi&-

gni!ciu ROSC, prze#ywalno"ci czy cz!sto"ci wypisów ze 
szpitala105,106,109. U#ycie w'a"ciwego trybu defi brylacji tak, 
by by'a ona najefektywniejsza, b!dzie zale#e$ od organizacji 
systemu ratownictwa, umiej!tno"ci, wyszkolenia oraz zdol-
no"ci rozpoznawania rytmów przez udzielaj&cych pomocy. 
Krótsza przerwa przed wykonaniem defi brylacji, jak i ca'-
kowity czas bez uci"ni!$ klatki piersiowej zwi!kszaj& perfu-
zj! #yciowo wa#nych narz&dów oraz mo#liwo"$ osi&gni!cia 
ROSC71,110,111. W trakcie u#ywania defi brylatorów manual-
nych, jak i niektórych AED mo#liwe jest wykonywanie uci-
"ni!$ klatki piersiowej podczas 'adowania urz&dzenia, przez 
co przerwa przed wykonaniem defi brylacji mo#e zosta$ 
skrócona do czasu poni#ej 5 sekund. Przeszkoleni ratowni-
cy mog& wykonywa$ wy'adowanie w trybie manualnym, wy-
maga jednak to bezwzgl!dnie cz!stego szkolenia zespo'owe-
go oraz umiej!tno"ci rozpoznawania rytmów serca.

Skracanie przerwy przed wykonaniem defibrylacji
Czas pomi!dzy przerwaniem uci"ni!$ klatki piersio-

wej a wykonaniem defi brylacji (przerwa przeddefi bryla-
cyjna) musi by$ absolutnie skrócony do minimum; nawet 

reagowa : porusza  si ,
otwiera  oczy, oddycha  prawid owo

Ryc. 1.4. Algorytm post!powania z u"yciem AED

Post powanie z u yciem AED
Brak przep'ywu krwi mo#emy 
zast"pi! jedynie nieprzerwa-
nym, dobrej jako%ci uciskaniem 
klatki piersiowej. Z$pewno%ci" 
wi&kszo%! Czytelników „Ga-
zety Lekarskiej” zna jedn" 
z$najs'awniejszych piosenek 
Johna Lennona: All you need  
is love (wszystko, czego potrze-
bujesz, to mi'o%!). Z$punktu 
widzenia wytycznych resu-
scytacji 2010: wszystko, cze-
go potrzebujesz, to przep'yw!

Istnieje jeszcze trzeci po-
wód, dla którego warto i$trze-
ba powszechnie wprowadzi! 
Wytyczne Resuscytacji Kr"-
#eniowo-Oddechowej 2010.  
Po raz pierwszy mamy do 
dyspozycji tak obszerny  
dokument, który w$komplek-
sowy sposób przedstawia ca-
'y zakres aktualnej wiedzy 
w$dziedzinie medycyny resu-
scytacji. Dokument wa#ny dla 
ka#dej specjalno%ci lekarskiej 
w$pomocy przed-, jak i$we-
wn"trzszpitalnej, piel&gniarek, 

ratowników i$ogó'u spo'ecze(-
stwa. Obrazuje to chocia#by 
niezwykle dynamiczny i$pro-
sty uniwersalny algorytm za-
awansowanych zabiegów re-
suscytacyjnych oraz schemat 
post&powania w$resuscytacji 
wewn"trzszpitalnej. Zach&-
cam te# do dok'adniejszego 
zapoznania si& z$wybranymi 
publikacjami, które zosta'y 
wymienione w$wytycznych 
resuscytacji 2010 (ponad 3400 
pozycji). 

Zapraszam wszystkich 
Pa(stwa do wzi&cia udzia'u 
w$V Mi!dzynarodowym Kon-
gresie Polskiej Rady Resu-
scytacji w"Krakowie w"dniach  
8-10 czerwca br. Kongres od-
b&dzie si& pod honorowym pa-
tronatem prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronis'awa 
Komorowskiego, w$dziesi"t" 
rocznic& powstania Polskiej 
Rady Resuscytacji. ⦿  

Szczegó'y na stronie  
www.prc.krakow.pl
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 nas!uchuj przy ustach poszkodowanego szmerów 
oddechowych,

 staraj si" wyczu# ruch powietrza na swoim policzku,
 podejmij decyzj", czy oddech jest prawid!owy, nie-

prawid!owy lub nieobecny.
W pierwszych minutach zatrzymania kr$%enia poszkodo-

wany mo%e s!abo oddycha# lub wykonywa# nieregularne, wol-
ne i g!o&ne westchni"cia (gasping). Nie nale%y ich myli# z pra-
wid!owym oddechem. Na ocen" prawid!owego oddechu za 
pomoc$ wzroku, s!uchu i dotyku przeznacz nie wi!cej ni% 10 
sekund. W przypadku jakichkolwiek w$tpliwo&ci dotycz$cych 
prawid!owego oddechu dzia!aj tak, jakby by! nieprawid!owy.
5a. Je%eli oddech jest prawid"owy:

 u!ó% poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (patrz 
poni%ej),

 wy&lij kogo& lub sam udaj si" po pomoc – zadzwo' 
pod numer 112 lub lokalny numer ratunkowy (999 
– przyp. t!um.), aby wezwa# karetk" pogotowia,

 regularnie oceniaj, czy oddech nadal jest prawid!owy.
5b. Je%eli oddech poszkodowanego jest nieprawid"owy 

lub nieobecny:
 popro& kogo& o wezwanie pomocy oraz znalezie-

nie i przyniesienie AED, je&li jest dost"pne. Je%eli 
jeste& sam, u%yj telefonu komórkowego w celu we-
zwania pogotowia ratunkowego. Pozostaw poszko-

dowanego tylko wtedy, je%eli nie ma innej mo%li-
wo&ci wezwania  pomocy.

 rozpocznij uci&ni"cia klatki piersiowej poszkodo-
wanego zgodnie z poni%szym opisem:

 ukl"knij obok poszkodowanego,
 u!ó% nadgarstek jednej r"ki na &rodku jego klat-

ki piersiowej (dolna po!owa mostka poszkodo-
wanego),

 u!ó% nadgarstek drugiej d!oni na grzbiecie d!o-
ni le%$cej na klatce piersiowej poszkodowanego,

 sple# palce obu d!oni i upewnij si", %e nacisk nie
 b"dzie kierowany na %ebra poszkodowanego. 

Utrzymuj ramiona wyprostowane. Nie uciskaj 
górnej cz"&ci brzucha ani dolnego ko'ca mostka,

 ustaw si" pionowo nad klatk$ piersiow$ poszko-
dowanego i uciskaj mostek na g!"boko&# nie 
mniejsz$ ni% 5 cm (ale nie przekraczaj 6 cm),

 po ka%dym uci&ni"ciu zwolnij nacisk na klat-
k" piersiow$ nie odrywaj$c r$k od mostka. Po-
wtarzaj uci&ni"cia z cz"stotliwo&ci$ co najmniej 
100/min (ale nie przekraczaj$c 120/min),

 czas uci&ni"cia i zwalniania ucisku na mostek 
powinny by# równe.

6a. Po!$cz uci&ni"cia klatki piersiowej z oddechami ratow-
niczymi:

 po wykonaniu 30 uci&ni"# klatki piersiowej ponow-
nie udro%nij drogi oddechowe poszkodowanego, 
odchylaj$c jego g!ow" i unosz$c %uchw",

 zaci&nij skrzyde!ka nosa poszkodowanego, u%ywa-
j$c palca wskazuj$cego i kciuka d!oni umieszczonej 
na jego czole,

 pozostaw usta poszkodowanego lekko otwarte, jed-
nocze&nie utrzymuj$c uniesienie %uchwy,

 we( normalny wdech i obejmij szczelnie usta po-
szkodowanego swoimi ustami, upewniaj$c si", %e 
nie ma przecieku powietrza,

 wdmuchuj powietrze do ust poszkodowanego jed-
nostajnie przez oko!o 1 sekund", jak przy normal-
nym oddychaniu, obserwuj$c jednocze&nie, czy 
klatka piersiowa si" unosi – jest to skuteczny od-
dech ratowniczy,

 utrzymuj$c odgi"cie g!owy i uniesienie %uchwy, od-
su' swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj, 
czy podczas wydechu opada jego klatka piersiowa,

 jeszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij je do ust 
poszkodowanego, d$%$c do wykonania dwóch sku-
tecznych oddechów ratowniczych. Dwa oddechy 
ratownicze nie powinny w sumie trwa# d!u%ej ni% 5 
sekund. Nast"pnie bez opó(nienia u!ó% ponownie 
d!onie w prawid!owej pozycji na mostku poszko-
dowanego i wykonaj kolejnych 30 uci&ni"# klatki 
piersiowej,

 kontynuuj uci&ni"cia klatki piersiowej i oddechy ra-
townicze w stosunku 30 : 2,

 przerwij swoje dzia!ania w celu sprawdzenia stanu 
poszkodowanego tylko wtedy, gdy zaczyna reago-
wa#: poruszy si", otworzy oczy lub zacznie prawi-
d!owo oddycha#. W przeciwnym razie nie przery-
waj resuscytacji.

    G o no wo aj o pomoc

NIE ODDYCHA PRAWID OWO?

Udro nij drogi oddechowe i sprawd  oddech

Ryc. 1.2. Algorytm BLS u doros!ych – sekwencja post"powania

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne 
u osób doros ych
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od wyst!pienia objawów mie"ci si# w przedziale od 3–12 go-
dzin, a transport jest natychmiast dost#pny.

Po!"czenie fi brynolizy i przezskórnej interwencji wie#cowej
Aby przywróci$ wie%cowy przep&yw krwi oraz perfuzj# 

mi#"nia sercowego, mo'na w ró'nych po&!czeniach stosowa$ 
fi brynoliz# oraz PCI. Istnieje kilka sposobów na po&!cze-
nie tych dwóch rodzajów terapii. Torowana PCI okre"la PCI 
przeprowadzon! natychmiast po fi brynolizie, podej"cie far-
makologiczno-inwazyjne odnosi si# do PCI planowo prze-
prowadzonej w czasie 3 do 24 godzin po fi brynolizie, a ra-
tunkowa PCI to PCI przeprowadzana po nieudanej próbie 
leczenia reperfuzyjnego (okre"lanej jako <50% normalizacji 
uniesienia odcinka ST po 60 do 90 minutach od zako%cze-
nia terapii fi brynolitycznej). Te strategie ró'ni! si# od stan-
dardowego podej"cia, w którym angiografi # i interwencj# 
wykonuje si# w kilka dni po udanej fi brynolizie. Kilka bada% 
i metaanaliz wskazuje na gorsze wyniki leczenia, je"li ruty-
nowo przeprowadza si# PCI zaraz po fi brynolizie lub tak 
szybko, jak to jest mo'liwe458,460. Dlatego nie poleca si# prze-
prowadzania planowo torowanej PCI, nawet je"li mog! by$ 
podgrupy pacjentów, dla których takie post#powanie by&o-
by korzystne461. U pacjentów z nieudan! fi brynoliz!, rozpo-
znan! na podstawie objawów klinicznych oraz/lub niedosta-
tecznej normalizacji odcinka ST powinno si# niezw&ocznie 
wykona$ angiografi # oraz PCI462.

W przypadku klinicznie skutecznej fi brynolizy (rozpo-
znanej na podstawie objawów klinicznych normalizacji od-
cinka ST >50%) zaobserwowano popraw# rokowania, je"li 
angiografi # wykonano kilka godzin po fi brynolizie (podej-
"cie farmakologiczno-inwazyjne). Po zako%czonej fi brynoli-
zie ten sposób leczenia wymaga wczesnego przekazania pa-
cjenta do o"rodka wykonuj!cego angiografi # i PCI463,464.

Reperfuzja po skutecznej resuscytacji 
Choroba niedokrwienna serca jest najcz#stsz! pozaszpi-

taln! przyczyn! zatrzymania kr!'enia. Wielu z tych pacjen-
tów b#dzie mia&o objawy ostrej niedro'no"ci t#tnicy wie%-
cowej z objawami STEMI w zapisie EKG, jednak'e zatrzy-
manie kr!'enia w przebiegu choroby niedokrwiennej serca 
mo'e mie$ miejsce tak'e w przypadku braku tych zmian. 
U pacjentów ze STEMI lub "wie'ym blokiem lewej odnogi 
p#czka Hisa (LBBB) w EKG, wyst#puj!cymi po ROSC po 
pozaszpitalnym zatrzymaniu kr!'enia powinno si# rozwa'y$ 
natychmiastow! angiografi # i interwencj# przezskórn! lub 
fi brynoliz#316,321. Wydaje si# tak'e uzasadnione wykonanie 
natychmiastowej angiografi i i PCI u wybranych pacjentów 
pomimo braku uniesienia odcinka ST lub uprzednich ob-
jawów, takich jak ból w klatce piersiowej. Nale'y uwzgl#d-
ni$ leczenie reperfuzyjne w standardowym post#powaniu po 
zatrzymaniu kr!'enia jako strategi# poprawiaj!c! rokowa-
nie317. Leczenie reperfuzyjne nie powinno wyklucza$ innych 
metod leczniczych, w tym terapeutycznej hipotermii.

Post#powanie prewencyjne u pacjentów z objawami 
OZW powinno by$ rozpocz#te zaraz po przyj#ciu do szpita-
la, jak równie' powinny by$ kontynuowane ju' podj#te dzia-
&ania. (rodki zapobiegawcze poprawiaj! rokowanie, zmniej-

szaj!c cz#sto"$ ci#'kich powik&a% sercowych. Prewencja 
farmakologiczna obejmuje stosowanie beta-blokerów, in-
hibitorów enzymu konwertuj!cego angiotensyn# (ACE) / 
blokerów receptora angiotensyny (ARB) oraz statyn, a tak-
'e podstawowe leczenie aspiryn! i – je"li s! wskazania – tie-
nopirydynami.

Kolejno  post powania
Ratownicy, którzy nie posiadaj! szczegó&owej wiedzy na 

temat resuscytacji pacjentów pediatrycznych, a byli uczeni al-
gorytmu BLS doros&ych, mog! zastosowa$ kolejno"$ post#-
powania jak u osób doros&ych, gdy' rokowanie jest gorsze, je-
"li nie zrobiliby nic. Osoby bez wykszta&cenia medycznego, 
które chc! nauczy$ si# resuscytacji pacjentów pediatrycznych 
ze wzgl#du na odpowiedzialno"$, jak! ponosz! za dzieci (np. 
nauczyciele, piel#gniarki szkolne, ratownicy wodni), powinni 
by$ uczeni, 'e preferuje si# modyfi kowanie algorytmu BLS 
dla osób doros&ych, co oznacza konieczno"$ wykonania pi#-
ciu oddechów ratowniczych przed rozpocz#ciem uciskania 
klatki piersiowej, a nast#pnie prowadzenie przez oko&o jedn! 
minut# resuscytacji kr!'eniowo-oddechowej przed udaniem 
si# po pomoc (patrz algorytm BLS dla osób doros&ych). 

Ryc. 1.11. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych 
u dzieci dla osób z obowi!zkiem interwencji

G!o"no wo!aj o pomoc

NIE ODDYCHA PRAWID#OWO?

5 oddechów ratowniczych

2 oddechy ratownicze
15 uci"ni$%

BRAK OZNAK &YCIA?

15 uci"ni$% klatki piersiowej

NIE REAGUJE?

Po 1 min RKO zadzwo' pod 112 lub 999 
albo wezwij zespó! resuscytacyjny

Udro(nij drogi oddechowe i sprawd) oddech

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci
dla osób z obowi zkiem udzielenia pomocy

Post"powanie z u#yciem AED

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób doros$ychPodstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci dla osób  
z obowi!zkiem udzielenia pomocy
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Dokr!canie "ruby
KRYSTYNA KNYPL

Kontrolowa!, straszy!, kara! – to g"ówne 
techniki zarz#dzania w ochronie zdrowia.* *

#
ruba ma t$ w"a%ciwo%!, &e 
dobrze spe"nia swe zada-
nie wy"#cznie wtedy, gdy 
jest w"a%ciwie dokr$cona 
– nie za mocno i'nie za 

s"abo. Najwyra(niej autorzy pakie-
tu os"awionych ustaw zdrowotnych, 
oprotestowanych przez wszystkie %ro-
dowiska z'rynku us"ug medycznych, 
pos"u&yli si$ zasad# %ruby.

Jak si$ bardzo mocno dokr$ci %ru-
b$ i'rozlegn# si$ wrzaski nadmier-
nie uci%nionych, to przy powszech-
nym aplauzie mo&na b$dzie lekko 
j# poluzowa!, a'i'tak wyjdzie si$ na 
swoje – tak pomy%leli pewnie twórcy 
owego kuriozalnego aktu prawnego. 
W'precyzyjnie zaplanowanym dzie-
le dokr$cania %ruby konstruktorów 
ustaw zdrowotnych aktywnie wspie-
ra stale rosn#ca armia 
ministerialnych i'fun-
duszowych urz$dników, 
których zadaniem jest 
czuwanie dniem i'no-
c# nad wszystkimi 
i'wszystkim. Eksperci 
obliczaj#, &e gdy usta-
wy zdrowotne wejd# 
w'&ycie, konieczne b$-
dzie zatrudnienie oko-
"o stu dodatkowych 
urz$dników. Bo nie od 
dzi% wiadomo, &e zaufa-
nie dobre, ale kontrola 
lepsza! Realizacj$ suro-
wych przepisów ustaw zdrowotnych 
kto% musi nadzorowa!, a'skoro jedy-
nie s"usznymi i'skutecznymi narz$-
dziami zarz#dzania w'rozumieniu 
NFZ-u's# kontrole, to zwi$kszenie 
liczby etatów dla kontrolerów staje 
si$ oczywiste. Nast$pstwem kontro-
li s# kary dla niesfornych %wiadcze-

nia takiego memento ca"kiem blisko 
do ukarania. Skoro doktorzy nie ro-
zumiej# znaków ostrzegawczych, to 
nie ma innej metody ni& kara i'jej nie-
uchronno%!. W"a%nie –nieuchronno%! 
kary, to podstawowy element skutecz-
nego systemu zarz#dzania opartego na 
modelu represyjnym. Wiadomo o'tym 
nie od dzi%.

Niew#tpliwie zawsze mo&na leczy! 
lepiej i'taniej. W'mojej specjalno%ci, 
czyli hipertensjologii, bardzo wa&ne 
jest wdra&anie i'przestrzeganie niefar-
makologicznych metod leczenia. Wy-
magaj# one wyrzecze) i'wysi"ku na 
rzecz w"asnego zdrowia, a'tych poj$! 
nasi pacjenci nie znaj#. W'rezultacie 
mamy zaledwie oko"o 10-procentow# 
skuteczno%! leczenia nadci%nienia t$t-
niczego i'jest ona blisko 3-krotnie ni&-
sza w'porównaniu z'wi$kszo%ci# kra-
jów europejskich. Jestem przekonana, 
&e gdyby poj$cie „obowi#zki pacjen-
ta” by"o znane i'szeroko promowane, 
wyniki leczenia nadci%nienia by"yby 
lepsze.

 S!owa politycznie  
niepoprawne
Tymczasem, jak szepc# na warszaw-

skich salonach dobrze poinformowani, 
w'czasie powstawania ustawy o'pra-
wach pacjenta atmosfera na sali wy-
klucza"a wymawianie tego jak&e po-
litycznie niepoprawnego okre%lenia 
„obowi#zki pacjenta”. O'wpisaniu ta-
kiego zwrotu do tworzonych przepisów 
prawnych nie mog"o by! mowy. A'nu& 
pacjenci, zwani te& wyborcami, obra&# 
si$ na wie%! o'obowi#zkach i'na nas nie 
zag"osuj# – pomy%leli z'pewno%ci# po-
s"owie. A'ju& o'czym% takim jak „pra-
wa lekarza” lepiej nawet nie my%le!!

Nast"pstwem kontroli 
s# kary dla niesfornych 
$wiadczeniodawców.

 Autorka jest doktorem  
nauk medycznych, internist! 
– hipertensjologiem

niodawców, którzy maj# takie eks-
trawaganckie pomys"y, &e przyjmuj# 
pacjentów, ordynuj# im leki, zlecaj# 
badania, nie troszcz#c si$ ani troch$ 
o'dyscyplin$ bud&etow#. Tym, którzy 
natchnieni lekarskim powo"aniem 
lecz# wielu pacjentów i'w'nadmia-
rze pracy zapominaj#, &e ich nad-
rz$dnym celem powinna by! dyscy-
plina bud&etowa opracowana przez 
NFZ, instytucja %le listami poleco-
nymi osobliwe wyliczenia.

W%starym stylu
Zupe"nie niespodziewanie wie-

lu lekarzy otrzyma"o koresponden-
cj$ od NFZ-u, z'której dowiedzia"o 
si$, &e w'minionym miesi#cu %red-
nia kwota wydana na leki refundo-

wane, na podstawie wy-
stawionych przez nich 
recept, wynosi na przy-
k"ad 642% %redniej kra-
jowej dla danej specjal-
no%ci. Adresat takiej 
korespondencji nie bar-
dzo wie, co to oznacza. 
Gdyby taki list nad-
szed" w'zamierzch"ych 
czasach PRL-u, by"-
by to powód do dumy. 
Oznacza"by bowiem, 
i& mamy do czynienia 
z'przodownikiem pra-
cy à la Mateusz Birkut. 

Dzi% to nie jest powód do chwa"y. We 
wspó"czesnej nomenklaturze taki 
osobnik to niezdyscyplinowany nad-
wykonawca, któremu trzeba przypo-
mnie!, &e powinien si$ opami$ta!. 
W'ko)cu *nanse w'ka&dym fundu-
szu (a'nie instytucji dobroczynnej) 
to rzecz najwa&niejsza! Od wys"a-
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Represjonowani na ogó" nie ma-
j# praw, wi$c poj$cie „prawa leka-
rza” jest jeszcze bardziej nieobecne 
w'debacie publicznej nad systemem 
ochrony zdrowia. Kontrolowa!, stra-
szy!, kara! – to g"ówne techniki za-
rz#dzania w'ochronie zdrowia.

Ka&dy mo&e dosta! po kieszeni, 
poczynaj#c od lekarza na producen-
cie leków ko)cz#c. Bezkarny pozo-
staje jedynie „klient systemu opieki 
zdrowotnej”. Z'pe"n# %wiadomo%cia 
u&ywam terminu „klient”, bo „klien-
telizacja” medycyny jest faktem, któ-
rego nasilenie obserwujemy ka&de-
go dnia.

Klient tego systemu mo&e oszuki-
wa! lekarza, nadu&ywa! %wiadcze), 

zapisywa! si$ w'kilku miejscach na 
konsultacj$, &e nie wspomn$ o's"ow-
nych i'*zycznych wyczynach serwo-
wanych nierzadko zw"aszcza tym 
z'pierwszej linii frontu, czyli w'POZ-
-ach oraz na SOR-ach.

W'rezultacie ca"kowicie zanika 
przekonanie i'%wiadomo%!, &e pa-
cjent ma jakiekolwiek obowi#zki. 
Taki wysi"ek intelektualny, jak za-
pami$tanie nazw leków, które za&y-
wa czy – co wi$cej – nazwisko leka-
rza prowadz#cego jawi mu si$ jako 
niczym nieuzasadnione przeci#&a-
nie pami$ci.

 Dokumentowanie  
horroru
Neutralne emocjonalnie i'dla ka&-

dego zrozumia"e dotychczas u&y-
wane w dokumentacji szpitalnej 
stwierdzenie „w'razie potrzeby za-
wiadomi!” przebudowano w ka&-
dym rodzaju dokumentacji, zarów-
no szpitalnej, jak i ambulatoryjnej  
na o%wiadczenia zgody na udost$p-
nianie dokumentacji za &ycia i'po 
%mierci. O'ile o%wiadczenie w'kwe-
stii pozagrobowej egzystencji do-
kumentacji jest troch$ ze %wiata 
abstrakcji, to uzyskanie zgody na 
badanie od pacjenta, który przyszed" 

Daj!c w numerze 4/2011 zagadk" b"-
d!c! rozpoznaniem zespo#u Cushinga 
w j"zyku japo$skim my%la#am, &e tym 
razem nikt nie rozszyfruje tego jak&e 
nietypowego zapisu. Jakie& by#o mo-
je zdziwienie, gdy ju& pierwszego dnia 
dystrybucji „Gazety Lekarskiej” dr 
Aleksandra Daszkiewicz z Gliwic na-
des#a#a prawid#owo postawion! dia-
gnoz". Poniewa" poza danymi osobowymi 
podpisa#a swoj! korespondencj$ jako „Fa-
scynatka Kraju Kwitn!cej Wi%ni”, poprosi-
#am o&bli"sze informacje. Okaza#o si$, "e pa-
ni doktor nie tylko interesuje si$ Japoni!, 
ale w&chwilach wolnych od specjalizowania 
si$ w&radiologii uczy si$ j$zyka japo'skiego 
i&dodatkowo j$zyka korea'skiego. Z&pewno-
%ci! spojrzenie wy(wiczone na pisowni zna-
ków kanji b$dzie bardzo przydatne w&dia-
gnozach radiologicznych! Dr Aleksandra 
Daszkiewicz zostaje wi$c nasz! superlaure-
atk!. Nast$pnymi laureatami zostaj! dr Mi-
ros#awa Karpcow-Pilak z&synem, który po-
maga# swojej mamie rozszyfrowa( japo'sk! 
diagnoz$. Równie" rodzinne rozwi!zanie na-
des#a#a dr Anna Pozichowska-Cupryk, któ-
rej córka Joasia uczy si$ j$zyka japo'skiego 
i&by#a g#ówn! autork! trafnego rozszyfro-
wania rozpoznania. Prawid#owe rozwi!za-
nia nades#a#y te" inne osoby – wszystkim 
serdecznie gratuluj$ i&podziwiam ich talenty 
lingwistyczne. Skoro tak egzotyczny j$zyk, 
jakim jest japo'ski nie by# barier! dla mo-
ich Czytelników, to pozostaniemy jeszcze ja-
ki% czas przy receptach lub diagnozach w&j$-
zykach obcych. Tym razem recepta z&kraju 
francuskoj$zycznego. Zapraszam do zmie-
rzenia si$ z&ni!, a&na rozwi!zania czekam 
pod adresem: krystyna.knypl@compi.net.pl
Wszystkich laureatów prosz$ o&kontakt 
mailowy oraz podanie specjalizacji i&adre-
su pocztowego, na który prze%lemy nagro-
dy ksi!"kowe.

Bezkarny pozostaje 
jedynie klient systemu 
opieki zdrowotnej.
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do przychodni wydaje si$ przysz"o-
%ciowe. Wprawdzie pojawi"y si$ wy-
ja%nienia rzeczników prasowych, 
&e przybywaj#cy do poradni inte-
resant wyra&a domnieman# zgod$ 
na badanie, jednak musimy mie! 
%wiadomo%!, &e wspó"czesny cz"o-
wiek mo&e przybywa! do placówki 
medycznej w'ró&nych celach. Mo&e 
to by!, na przyk"ad, ch$! przetesto-
wania lekarza. Czy rozpozna cho-
rob$, któr# wyedukowany za pomo-
c# dr. Google’a'p"atnik sk"adek na 
ubezpieczenie zdrowotne ju& u'siebie 
rozpozna" i tylko musi sprawdzi!, 
czy lekarz wie to samo, co on. Wa&-
nym motywem mo&e te& by! ch$! 
sprawdzenia, czy doktorzy „przy-
padkiem nie pij# kawy za moje po-
datki”. Je%li my%licie, &e pacjenci 
przychodz# do waszych gabinetów, 
aby poradzi! si$ lub zbada!, mo&e-
cie si$ powa&nie myli!. Przecie& na 
pocz#tek musz# przekona! si$, co 
wiecie, a'potem, by! mo&e, zdecydu-
j# si$ na leczenie u'osoby pomy%lnie 
przetestowanej.

 Niekonwencjonalna  
propozycja
Pocieszaj#ce w'tym wszystkim 

jest pojawienie si$ naukowych do-
wodów na dzia"anie metod u&y-
wanych przez tzw. medycyn$ 
niekonwencjonaln#. Oto na ostat-
nim kongresie American College 
of Cardiology doniesiono i'nauko-
wo udowodniono, &e uprawianie 
jogi zmniejsza cz$sto%! napadów 
migotania przedsionków. Informa-
cja by"a o'tyle atrakcyjna, &e tra*-
"a podczas kongresu na konferencj$ 
prasow# jako supernews.

W'ramach dokr$cania %ruby 
i'dyscyplinowania swoich *nansów 
nie wybra"am si$ na kongres kar-
diologiczny do Nowego Orleanu, 
ale znalaz"am inne wyj%cie na cie-
szenie si$ atmosfer# tego pi$knego 
miasta oraz ciekawego wydarzenia 
naukowego. Znakomity www.med-
pagetoday.com ju& drugi rok z'rz$-
du organizuje transmisje konferen-
cji prasowych tych kongresów. Po 
obejrzeniu transmisji na portalu me-
dycznym i'paru *lmów na YouTube 
poczu"am si$ prawie jak w'Nowym 
Orleanie.   ⦿
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P
rzemiany de-
m o k r a t y c z -
ne w!ostatnim 
dwudziestoleciu 

spowodowa"y, #e Polacy co-
raz wi$cej wiedz% o!przys"u-
guj%cych im prawach, w!tym 
prawach dotycz%cych opieki 
zdrowotnej. Wiele w!ostat-
nich latach mówi si$ i!pisze 
o!prawach pacjenta. Od ro-
ku 2009 obowi%zuje ustawa 
o!prawach pacjenta i!Rzecz-
niku Praw Pacjenta. Nie s"y-
cha& natomiast wypowiedzi, 
które traktowa"yby o!pra-
wach lekarza. W!konfron-
tacji z!roszczeniowo nasta-
wionym pacjentem lekarz 
wydaje si$ sta& na pozycji 
straconej, zw"aszcza w!opi-
nii mediów. Z!tym wi$ksz% 

satysfakcj% przedstawiam 
Czytelnikom „Gazety Le-
karskiej” ksi%#k$ dr Justy-
ny Zajdel – „Prawa lekarza”.  
Jest to pierwsze tego typu 
opracowanie na naszym 
rynku wydawniczym. Au-
torki przedstawia& nie trze-
ba, od lat publikuje na 
"amach naszego pisma ar-
tyku"y po'wi$cone prawu 
medycznemu.

Praw lekarza nie zebra-
no w!jednym akcie praw-
nym, wr$cz przeciwnie, 
na kartach ksi%#ki znaj-
dziemy odniesienia do 
pi$&dziesi$ciu jeden (sic!) 
dokumentów, w!wi$kszo-
'ci  o randze ustawowej. 
Okre'lenia u#ywane w!pol-
skim prawodawstwie me-

Lekarz te! 
ma prawa

„Moje  
spojrzenie 

na...”

RYSZARD GOLA!SKI

Cz!sto, w nawale codziennych 
obowi"zków, zupe#nie zapominamy  
o przys#uguj"cych nam prawach. 

W tej ksi%#ce lekarze znajd% odpowiedzi na wiele pyta( 
zwi%zanych z wykonywaniem naszego zawodu.
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W Klubie Lekarza w !odzi, 
przy ul. Czerwonej 3 odb"dzie 
si" w pa#dzierniku, jak co roku, 
powakacyjna Ogólnopolska Wystawa 
Fotografii Lekarzy, tym razem 
pod has$em „Moje spojrzenie na...” 
Urok i specyfika miejsc znanych 
i nieznanych, wydarzenia, ciekawe 

sytuacje, interesuj%ce postaci. 
Realizacj" tego tematu pozostawiamy 
inwencji i wyobra#ni lekarzy i lekarzy 
dentystów chc%cych wzi%& udzia$ 
w tegorocznej wystawie.
Wernisa' planujemy na 
23 pa#dziernika br. o godz. 17.00.  
Wystawa potrwa do 28 pa#dziernika.

dycznym cz$sto powoduj% 
nasz naturalny sprzeciw. 
Podobnie jest podczas 
lektury tytu"ów poszcze-
gólnych rozdzia"ów: pra-
wa lekarza zwi%zane z: 
„udzielaniem 'wiadcze( 
zdrowotnych” czy „stoso-
waniem produktów lecz-
niczych”. Nie jest to oczy-
wi'cie zarzut czy uwaga do 
Autorki, która u#ywa j$-
zyka polskich przepisów. 
My'l$, #e dla wielu leka-

rzy interesuj%cy b$dzie te-
mat prawa do odmowy le-
czenia. Najcz$'ciej kojarzy 
nam si$ ze sprawami etycz-
nymi i!'wiatopogl%dowy-
mi, tymczasem dotyczy on 
tak#e niew"a'ciwych za-
chowa( pacjentów. Wielu 
z!nich b$dzie bardzo za-
skoczonych, kiedy dowie 
si$, #e lekarz mo#e odmó-
wi& ich leczenia. Nie bra-
kuje w!ksi%#ce omówienia 
problemów zawsze aktu-
alnych (np. wyboru formy 
opodatkowania w!ramach 
indywidualnej praktyki le-
karskiej) oraz kwestii naj-
nowszych, czyli koniecz-
no'ci instalowania kas 
;skalnych. Cz$sto w!nawa-
le codziennych lekarskich 
obowi%zków zapominamy 
o!przys"uguj%cych lekarzo-
wi oczywistych prawach 
do ochrony dóbr osobi-
stych, godno'ci osobistej, 
nietykalno'ci cielesnej 
i!ochrony cywilnej. Osob-
nym tematem, jak#e wa#-
nym dla wielu z!nas, jest 
prawo lekarza do ochrony 
przys"uguj%cej funkcjona-
riuszowi publicznemu.

Mog$ poleci& t$ ksi%#k$ 
jako kompetentne <ród"o, 
w!którym lekarze znajd% 
odpowiedzi na wiele pyta( 
zwi%zanych z!wykonywa-
niem naszego zawodu. Po-
zycja ta powinna znale<& 
si$ na lekarskiej pó"ce obok 
ksi%#ek fachowych. Z!ca-
"% pewno'ci% powinna by& 
dost$pna w!okr$gowych 
izbach lekarskich.  ⦿
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Persona non gratis*
JAROS"AW WANECKI

„Leksykon…” to zbiór  
hase#, spisanych zgodnie 
z$prawid#ami sztuki,  
ale opatrzonych bardzo  
osobistymi tekstami.

Nak"adem =ódzkiego 
Towarzystwa  

Naukowego ukaza" si$  
„Leksykon wyrazów  
i zwrotów lekarskich” 
Zbigniewa Kostrzewy.
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Z godnie ze s"owem „od au-
tora” jest to odpowied< na 
wezwanie Melchiora Wa(-

kowicza, który zwróci" si$ do leka-
rzy-pisarzy o!napisanie „s"ownika 
gwary lekarskiej”. W!toku bada( 
i!konsultacji okaza"o si$ jednak, #e 
dialektologia poj$cia takiego nie 
obroni i!nie zaprezentuje. W!za-
mian mo#na natomiast mówi& 
o!„slangu zawodowym”.

„Leksykon…” to zbiór hase", spi-
sanych zgodnie z!prawid"ami sztuki, 
ale opatrzonych bardzo osobistymi, 
subiektywnymi tekstami. Dlatego 
czytanie poszczególnych znacze( od 
A!do Z!stanowi niezwyk"% zabaw$ 
intelektualn%, wype"nion% w!sporej 
cz$'ci równie# wyrazami k"opotliwy-
mi, spro'nymi czy wr$cz wulgarny-
mi, funkcjonuj%cymi w!naszym za-
wodowym i!publicznym, codziennym 
i!potocznym j$zyku. A!wi$c, co znaj-
dziemy pod wyrazem „alkoholik”? 
Wiadomo: „denat, d$tka, dziabni$ty, 
gazior, meliniarz, menel, moczyg$ba, 
moczymorda, na"ogowiec, napity, 

nawalony, opój, pijaczyna, pijak, pi-
jus, pompka, r%bni$ty, slalom gigant, 
spirytualista, trup, nieboszczyk, uza-
le#niony, w$#yk, wrak, zagazowany, 
zakapior, zapruty”.

By"em 'wiadkiem wielu reak-
cji na lektur$ tej ksi%#ki, lekarzy 
(cymbelizów, "apiduchów, konowa-
"ów i!znachorów) i!nielekarzy (per-
son non gratis, czyli pacjentów*, 
albo bankomatów, listonoszy, szpi-

talniaków), zawsze zako(czonych 
'miechem do "ez, wskazywaniem 
kolejnego has"a i!powracaj%c% ra-
do'ci% na twarzy Czytelnika. ⦿
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Zapraszamy do udzia$u w prezentacji 
zdj"& Kole'anki i Kolegów  
ze wszystkich okr"gowych izb 
w Polsce. Prace prosimy nadsy$a& 
na nasz adres nie pó#niej ni' 
do 10 pa#dziernika br.
Fotogramy winny by& nie mniejsze 
ni' w formacie A5, wykonane 

w technikach dowolnych, opatrzone 
nast"puj%cymi informacjami:  
tytu$ (nieobowi%zkowo), imi" 
i nazwisko, specjalizacja  
i miejscowo(& zamieszkania Autora.
Kontakt: Iwona Szelewa, Sekretariat 
OIL, 93-005 "ód#, ul. Czerwona 3, 
tel.: (42) 683 17 01.
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W   Suchym Lesie k. Poznania 
w!dniach 16-17 kwietnia od-
by"y si# Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w!Siatkówce Ha-

lowej. Organizatorem zawodów by-
"a komisja sportu Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej, g"ównie w!osobie Mar-
ka Komara oraz Jacka Duszkiewicza 
i!Krzysztofa Kaczmarka. Wsparcia $-
nansowego udzieli"a Komisja Kultu-
ry, Sportu i!Rekreacji NRL. W!tur-
nieju wzi#"o udzia" dziewi#% dru&yn, 
w!tym jedna z!bia"oruskiego Mi'ska. 
Mistrzostwa Polski Lekarzy mia"y 
zatem charakter mi#dzynarodowy. 
Wi#kszo(% spotka' by"a zaci#ta i!ko'-
czy"a si# w!tie breaku, co w!przypad-
ku naszych mistrzostw oznacza roz-
strzygni#cie w!trzecim secie. Fina" by" 
spotkaniem dru&yn reprezentuj)cych 
okr#gowe izby lekarskie z!Warsza-
wy i!Lublina. Dru&yna warszawska,  

od czasu letnich igrzysk lekarskich 
w!Zakopanem we wrze(niu ubieg"ego 
roku, uleg"a metamorfozie. Jej sk"ad 
uleg" widocznemu odm"odzeniu. Ten 
fakt, po")czony z!wysokimi umiej#t-
no(ciami siatkarskimi, to z!pewno-
(ci) podstawy sukcesu. Z!satysfakcj) 
nale&y odnotowa% powrót na siatkar-
skie parkiety, po kilkuletniej nieobec-
no(ci, dru&yny z!Lublina. Po meczach 
grupowych i!pó"$na"ach, wydawa-
"a si# ona by% faworytem Mistrzostw.

RYSZARD GOLA!SKI

* *
Sukces stolicy

Zwyci!ska dru"yna z warszawskiej Okr!gowej Izby 
Lekarskiej. W drugim rz!dzie (pierwszy od lewej) 
kapitan – Krzysztof Makuch.

Walka o palm! pierwsze#stwa  
na Mistrzostwach Polski Lekarzy w Siat-
kówce Halowej by$a niezwykle zaci!ta.

Dru&yna warszawskiej OIL – mistrz Polski  
sprzed trzech lat  – znów zwyci#&y"a.

Tym wi#kszy sukces kolegów ze stolicy.  
Sk"ad mistrzowskiej dru&yny: roz-
grywaj)cy Micha" Frybes, kapitan 
Krzysztof Makuch,  (rodkowi Pa-
we" Gliniak, Gracjan Suchodolski, 
przyjmuj)cy Jaros"aw Krzywa'ski, 
Artur Stefanowicz,  atakuj)cy Jacek 
Ma"ecki (z!pewno(ci) jeden z!najlep-
szych zawodników turnieju), Marek 
Koz"owski, libero Jerzy Leszczy'-
ski i!Krzysztof Pi)tkowski. Dru&y-
na warszawskiej OIL by"a mistrzem 
Polski 3 lata temu, mo&na wi#c po-
wiedzie%, &e jest to powrót na tron. 
Wicemistrzowie Polski: Tomasz 
Lübek, Grzegorz *oza, Edward 
Otczenaszenko, Adam Tarkowski, 
Andrzej Ciszewski, Maciej Grabow-
ski i!Janusz Martula. Najlepsi zawod-
nicy MVP:  Tomasz Lübek Lublin, 
rozgrywaj)cy Andrzej  Ciszewski  Lu-
blin, libero Bartosz Ruszkowski Po-
zna'-Cz#stochowa, atakuj)cy Arthem 
Radczenko Mi'sk. Paradoksalnie, 
w(ród najlepszych zawodników wy-
"onionych w!drodze g"osowania, 
w!którym wzi#li kapitanowie dru&yn,  
nie znalaz" si# &aden przedstawiciel 
dru&yny zwyci#skiej! ⦿

Klasyfikacja ko!cowa Mistrzostw: 
1. Warszawa, 2. Lublin, 3. Szczecin,  
4. Pozna!-Cz"stochowa, 5. Katowice, 
6. #ód$, 7. Mi!sk Bia%oruski,  
8. Olsztyn, 9. Bielsko-Bia%a.
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Podstaw! sukcesu 
dru"yny warszawskiej 
by#o odm#odzenie  
jej sk#adu.
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W   zawodach wzi#"o udzia"  
54 zawodników z!15 OIL. 
Rozegrano 32 konkurencje 
indywidualne i!sztafetowe, 

a!tak&e sztafety rodzinne (w!tym roku 
startowa"y 2 sztafety rodzinne – pp. 
Stanków z!Opola i!pp. Beresiów z!D#bi-
cy). Honorowy patronat nad Mistrzo-
stwami obj)" Maciej Hamankiewicz, 
prezes NRL. Uroczystego otwarcia 
dokona"a prof. dr hab. n. med. Anna 
Jegier, prezes ZG Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Sportowej, prorektor 
UM w!*odzi. 

Wielu p"ywaj)cych medyków pobi-
"o rekordy &yciowe, a!ka&dy start by" 
dla nich du&ym prze&yciem. Szczegól-
ne emocje towarzyszy"y zmaganiom 
sztafet rodzinnych, mixtowych i!dru-
&ynowych. 

W!czasie Mistrzostw organizato-
rzy, wspólnie z!dyrekcj) SP ZOZ w!D#-
bicy i!Polskim Towarzystwem Lekar-
skim Ko"o w!D#bicy, zorganizowali 
VI Konferencj# Naukowo-Szkolenio-
w) – Post#py w!Medycynie Sporto-
wej „Doping, Zazdro(% i!Medycyna”. 
Uczestnicy otrzymali okoliczno-

W   lipcu tego roku 
dwoje wyczyno-
wych kajakarzy 

– Renata Klekotko, stu-
dentka Wydzia"u Wycho-
wania Fizycznego war-
szawskiej AWF i!dr n. 
med. Artur Biel z!Klini-
ki Ortopedii i!Trauma-
tologii Narz)du Ruchu 
WUM – zamierza usta-
nowi% rekord pr#dko(ci 
w!sp"ywie kajakiem spor-
towym na trasie Warsza-
wa – Gda'sk. Chc) te-
go dokona%, wios"uj)c 
bez d"u&szych przerw po 
oko"o 170 km dziennie, 
(pi)c i!jedz)c w!kajaku.

W!gronie sponsorów 
przedsi#wzi#cia, które-
go o$cjalna nazwa brzmi: 
Kajakiem po serce, jest 
kilka du&ych $rm. Do tej 
pory kajakarzom uda"o 
si# zebra% 15 tys. z". +rod-
ki uzyskane od sponso-
rów przeznacz) na opera-
cj# serca chorego dziecka 
– podopiecznego Funda-
cji Radia Zet.

Patronem honoro-
wym sp"ywu „Kajakiem 
po serce” jest Akademia 
Wychowania Fizycznego 
w!Warszawie. O$cjalne-
go poparcia udzieli" Pol-
ski Zwi)zek Kajakowy. ⦿

JANUSZ BIENIASZ

*

P!ywaj"co w D#bicy

Kajakiem po serce

Na kompleksie basenów d#bickiego MOSiR  
w dn. 28-30 kwietnia br. po raz siódmy odby"y si# 

Mistrzostwa Polski Lekarzy w P"ywaniu.

Dwójka kajakarzy – studentka AWF  
i lekarz z WUM – zamierza ustanowi% 
rekord pr#dko(ci, aby zdoby% (rodki  

na operacj# serca.

(ciowe certyfikaty uczestnictwa  
i!8 punktów edukacyjnych przyzna-
nych przez ORL w!Rzeszowie. Mi-
") niespodziank) by"a wycieczka do 
Sandomierza „+ladami Ojca Mate-
usza”. Na zako'czenie Mistrzostw 
najlepszym polskim p"ywaj)cym me-
dykom wr#czono pami)tkowe pucha-
ry i!dyplomy. Do zobaczenia w!D#bi-
cy za rok na VIII MPLwP!  ⦿  
  OFICJALNE WYNIKI  
VII MISTRZOSTW LEKARZY W!P"Y-
WANIU NA: WWW.RZESZOW.OIL.ORG.PL  
I!WWW.MPLWP.PL
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Wielu ze startuj%cych pobi$o 
swoje "yciowe rekordy.
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K o m u n i k a t y

ZJAZDY KOLE!E"SKIE

Absolwenci AM 
w!Bydgoszczy, rocznik 1985-91

Z!okazji 20 rocznicy uko"czenia studiów za-
praszamy na spotkanie jubileuszowe, które 
odb#dzie si# 8 pa$dziernika br. Rejestracja 
uczestników i!szczegó%owe informacje pod 
adresem: absolwenci91@cm.umk.pl i!na 
stronie Collegium Medicum UMK (has%o: zjazd 
absolwentów) www.cm.umk.pl do ko"ca 
czerwca 2011. Serdecznie zapraszamy. Anita 
Kazdepka-Ziemi"ska, e-mail: anitaziem@
wp.pl oraz Magdalena Mackiewicz-Milew-
ska, e-mail: magmami@onet.eu

Wydzia" Lekarski AM 
w!Gda#sku, rok 1981

Z!okazji XXX rocznicy uzyskania dyplo-
mu lekarza organizujemy kolejne 
spotkanie kole&e"skie w!dn. 30 wrze-
'nia-2 pa$dziernika br. w!hotelu Go%u" 

na Wdzydzach. Zapraszamy: Bo&ena 
Nowak-K#dziora, 502 305 554, 
e-mail: bozena-n.k@wp.pl, Beata 
Goworek 605 949 174, e-mail: be-
atagoworek@gmail.com, Mariusz 
Czaja 606 289 330, e-mail: czaj-
nik50@op.pl. Szczegó%y i!bie&(ce 
informacje: www.absolventus.pl

Uwaga! Absolwenci $AM 
rocznik 1959-65

Serdecznie zapraszamy na kolejne 
spotkanie kole&e"skie naszego rocz-
nika, które odb#dzie si# w!dniach  
16-18 wrze'nia br., w!hotelu SEZAM, 
Kraczkowa k. )a"cuta. Op%ata za 
udzia% wynosi 330 z% od osoby. Wp%a-
ty na konto PEKAO S.A. 46 1240 
2643 1111 0010 3648 2053 do  
31 lipca br. Wi#cej informacji: An-
drzej Kwolek, 603!910!460.

UWAGA! KONKURS LITERACKI
„Z !YCIA (LEKARSKIEGO) WZI"TE…”
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W-5$-/2!" >3(#$ 0!/"(,12!" *35&303+". N,.0";-5" ;(,1" 53-/,+= 
3;470!23&,+" &:+,-5$# 7!40"/$+!" !+>3(#,1$.+$# „DOKTOR”.

D0, 5&$1!951$ 23+24(-4 +,?(3*,-+!"-;3*5!,+2,.
T"(#!+ ;(5"-$<,+!, ;(,1: 3 #!"-!=1" (*(3?= #,!03&= +, ,*("- !57$ 
0"2,(-2!".: 5!"03+,.?3(,@6!;32(,/"-.3(? ,073 3-37!'1!" *3 7!4(, 

!57$ 7=*@ ;315/=: 40. B,/3("?3 71, 65-735 Z!"03+, G)(,).

SPROSTOWANIE

D3 ("0,1.! 5:G,03&"?3 K3+1"(/4 L"2,(5$  
„A(- M"*!1!”, 3;470!23&,+". &:;3;(5"*+!# &$*,+!4 

„G,5"/$ L"2,(-2!".”, &2(,*< -!9 7<=*. S&3!# +!"5&$2<$# 
?<3-"# 5,>,-1$+3&,<, -<416,15$ H,++, Z,.=152!"&!15, 
,:+!" Z,.=1523&-2,, .,2 +,;!-,0!'#$. B!."#$ -!9 &:;!"(-! 
!:;(5";(,-5,#$ &-5$-/2!16 5,!+/"("-3&,+$16.

REDAKCJA

I OBÓZ TANECZNY LEKARZY „LET’S DANCE”
OIL &:Z!"03+". G)(5" 5,;(,-5, +, 4-*+!3&$ &$;315$+"2 
5:+,42= /,A1, /3&,(5$-2!"?3 !:&!*32!"# +, #3(5". 

T"(#!+: 28 &(5"'+!, – 2 ;,@*5!"(+!2, 7(. M!".-1": 
K3<37(5"? – A(2, M"*!1,0 S;,-H3/"0 (&&&.,(2,-#"?,.
;0). Z,.91!, /,+"15+" &:2 ?(4;,16 2 (,5$ *5!"++!", #.!+. 
&,01 ,+?!"0-2!, /,+?3, 16,-16,, -,0-,, (4#7,, 7,16!,/,; 
?(4;, ;315=/24.=1, – 14 ?3*5. 5,.98, ?(4;, '("*+!3 
5,,&,+-3&,+, – 14 ?3*5. Z?<3-5"+!, +, ,*("-:  
5!"03+,.?3(,@6!;32(,/"-.3(? 5:*3;!-2!"#  

„37)5 /,+"15+$”. T"0">3+ *3 7!4(,: (68) 320 79 00.

STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH  
WE LWOWIE ZAPRASZA

D(3?!" K30"%,+2! !:K30"*5$B
S/3&,(5$-5"+!" L"2,(5$ P30-2!16 &" L&3&!" &:2011 (. 37163-
*5! 20-0"1!" -&3.". *5!,<,0+3'1!. Z:/". 32,5.! &:*+!,16 22-24 

&(5"'+!, 2011 (. 3(?,+!54."#$ 4(315$-/" S;3/2,+!" J47!0"4-53-
&" !:M!9*5$+,(3*3&= K3+>"("+1.9 N,423&= ;3'&!913+= ;(3-
70"#3# 5*(3&!, ;470!15+"?3, ,2/4,0+$# ;(370"#3# #"*$1$+$ 
;(,2/$15+". !:6!-/3(!! +,-5". 0&3&-2!"., ;30-2!". #"*$1$+$.  

P0,+4."#$ 73?,/$ ;(3?(,# 240/4(,0+$ !:/4($-/$15+3-2(,.3-
5+,&15$, ,:&" L&3&!" !:."?3 3230!1,16 +,;(,&*9  

."-/ 13 5&!"*5,8 (5,#2! 0&3&-2!", T(4-2,&!"1, M3(-5$+,  
K,(;,/$ !:!++"). O(?,+!53&,+" &$1!"152! 79*= 3;(3&,*5,+"  

;(5"5 ;30-2!16 ;(5"&3*+!2)&.
Z,;(,-5,#$ &-5$-/2!16 169/+$16 0"2,(5$ &(,5 5:3-37,#! /3-
&,(5$-5=1$#! +, +,-5= !#;("59 *3 L&3&,. Z,;(,-5,#$ ()&-
+!"% *3:4*5!,<4 &:23+>"("+1.! +,423&".. O-373#, 2/)(" 5?<3-
-5= -&). 4*5!,< 5,("5"(&4."#$ 63/"0. D0, 169/+$16 ."-/ 

#3%0!&3'8 5,#!"-52,+!, +, 15,- 23+>"("+1.!,  
047 *<4%-5$, 4:;30-2!16 (3*5!+ (5, 3*;3&!"*+!= 3;<,/=). O-37$ 
5,!+/"("-3&,+" 4*5!,<"# &:+,-5". 23+>"("+1.! #3?= ;!-,8  
+, ,*("-: L&)& 79007, 40. N!%$A-2, 32, E&"0!+, M,<,+!15  

047 +, ,*("- "-#,!0: #,0,+!15.7,-!,32@?#,!0.13#
S"(*"15+!" 5,1691,#$ *3 3*&!"*5"+!, L&3&,  
!:S/3&,(5$-5"+!, L"2,(5$ P30-2!16 &" L&3&!".  

N, ;"&+3 79*5!" #!<3. S/,(, 0&3&-2, ;!3-"+2, ?<3-!, %" *4%3 
."-/ ;!92+$16 #!,-/, 0"15 L&)& ."-/ ."*$+$ +, '&!"1!".

WYJA!NIENIE

O(?,+!5,/3(,#! ;37$/4 ;(3>. M,(!! S!"#!3+3&,  
2/)(, &$?<3-!<, 29 #,(1, 7(. &$2<,* & -!"*5!7!" 

P30-2!". A2,*"#!! N,42 & W,(-5,&!", 7$0!:  
P3(/,0 P(5$;,*2!M"*$15+".;0 ! S/4*"+12!" 
T3&,(5$-/&3 N,423&" AM &" W(31<,&!4.
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»  Przyzwyczajamy si! powo-
li do faktu, "e w#sieci mo-
"emy znale$% wiele inte-
resuj&cych informacji na 
swój temat. Nieraz bar-
dzo zaskakuj&cych. Nie za-
wsze pochlebnych. Pacjen-
ci, na ró"nych ma'ci forach 
dyskusyjnych opowiadaj& 
o#swoich kontaktach z#le-
karzami, ich zachowaniu, 
skuteczno'ci terapii, cen-
nikach w#gabinetach pry-
watnych i#op(atach mniej 
formalnych. Najcz!'ciej 
podpisuj& si! pseudonima-
mi, wylewaj&c "al i#obra-
"aj&c ludzi, u#których szu-
kali pomocy. Zdarzaj& si! 
jednak ca(e sekwencje re-
akcji pozytywnych, za-
ch!caj&cych do korzysta-
nia z#porad przychodni czy 
specjalisty. Zawody, które 
wykonujemy, ich spo(ecz-
ne znaczenie, powoduj&, 
"e nie sposób uciec z#gie(-
dy nazwisk, dawniej prze-
kazywanej z#ust do ust, 
a#obecnie od internauty do 
internauty.

»  Nie tylko 'rodowisko sfru-
strowanych stadionowych 
bandytów, rozgoryczonych 
pacjentów i#klientów naj-
przeró"niejszych us(ug (od 
bran"y samochodowej po 
budownictwo), petentów 
banków i#urz!dów zakry-
wa twarz, aby móc wyra-
zi% swoj& agresj!, dezapro-
bat!, podzieli% si! tajemn& 

wiedz&, nie zawsze spraw-
dzon&, ale zawsze poda-
n& wprost. W'ród tych 
wszystkich zachowa) znaj-
dziemy, jak wida%, równie" 
siebie. Oburzeni na kibola 
popychaj&cego dziennikar-
k! zapominamy, "e w#wielu 
wypadkach zachowujemy 
si! podobnie. Czyhamy na 
„wywrotk!” naszego szefa 
czy podw(adnego. Oczeku-
jemy, "e innym b!dzie go-
rzej ni" nam, a#sprawiedli-
wo'% jest po naszej stronie.

»  W#powiatowym szpitalu, 
w#wyniku dobrej koniunk-
tury, lobby wobec w(adz 
i#szczodro'ci sponsorów, 
przy pozytywnych opiniach 
konsultantów, oddano no-
wy oddzia( diagnostycz-

no-terapeutyczny daj&cy 
mo"liwo'ci, którymi mo-
g(yby poszczyci% si! naj-
lepsze o'rodki. Oprócz 
rado'ci i#gratulacji poja-
wi(a si!, jak to w#takich 
wypadkach bywa, zwy-
k(a ludzka zawi'%. Znala-
z(a ona swój wyraz w#in-
ternetowej paplaninie. 
Wszystko zgodnie z#pla-
nem, gdyby nie fakt, "e je-
den z#forumowych aktywi-
stów podpisywa( si! ksyw& 
„lekarz”, poziom wiedzy 
i#szczegó(owo'% informa-
cji wskazywa(y na praw-
dziwego, a#nie rzekomego 
doktora. Rozpocz!to wi!c 
poszukiwania. „Lekarza” 
znaleziono na szpitalnym 
serwerze, do którego pod-
(&czony by( oddzia(owy 

komputer. Data. Grafik 
dy"urów. Zaprzeczenia. 
Plotki. Dalej opowie'% 
staje si! nudna, bo prawda 
pozosta(a ukryta.

»  Od wielu lat uczeni jeste-
'my obcobrzmi&cego s(o-
wa „transparentno'%”.# 
Im wi!cej osób wyma-
wia je z#namaszczeniem, 
tym wi!ksze mamy prze-
konanie, "e coraz mniej 
jest przejrzysto'ci w#dzia-
(aniach ludzi, organiza-
cji, partii politycznych, 
szkó( i#urz!dów. Zawsze 
jest bowiem punkt, w#któ-
rym zamykaj& si! drzwi, 
karty do g(osowania s& 
anonimowe, kto' przepu-
'ci kogo' bokiem, bez bi-
letu, identyfikatora. Nie 
s& nam te" obce: „w(am” 
do pa)stwowego kompute-
ra i#wykradanie nazwisk, 
przecieki z#ró"nych insty-
tucji, które przekszta(ca-
j& si! w#sensacje, newsy 
i#procesowo nieweryfiko-
walne wiadomo'ci obiego-
we. Ujawnione staj& si!, 
paradoksalnie, bezwarto-
'ciowe.

»  Has(o „ods(o)my twarze” 
jest politycznie prostsze 
ni" praca u#podstaw, ale 
bez zmiany przyzwyczaje) 
i#walki ze stereotypami 
nadal bezpieczniej i#bez-
karnie b!dziemy czuli si! 
w#maskach.              ⦿

Wie!" o#internetowym wpisie na forum przemkn$%a przez kilka pi$ter 
du&ego szpitala, przenosz'c si$ w tempie ekspresowym z#oddzia%u na 
oddzia% i#z#gabinetu do gabinetu. Po przeczytaniu paru zaledwie zda( 

zadawano sobie ju& tylko jedno pytanie: kto z#nas to zrobi%?

EPI K RYZ A (11)

Zakrywanie twarzy
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Obja!nienia  
60 hase" podano 
w#przypadkowej 
kolejno!ci. 
W#diagramie 
ujawniono wszystkie 
litery B, M, W#i#Z.  
Na ponumerowanych 
polach ukryto 39 liter 
has"a, które stanowi 
rozwi$zanie.  
Nale%y je przes"a& 
na karcie pocztowej 
na adres redakcji 
do 10 lipca br. 
W!ród autorów 
prawid"owych 
rozwi$za' 
rozlosujemy 
nagrody ksi$%kowe 
(prosimy o#podanie 
specjalizacji).
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