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Szanowni Państwo!

Tegoroczna jesień przywitała nas drugą falą 
wzmożenia epidemii. Jak trudna jest sytuacja 
– każdy widzi. Wszystkie niedomogi systemu, 
z którymi borykaliśmy się na długo przed 
pandemią, pokazały, że „król jest nagi”. Tylko 
dzięki determinacji naszych kolegów udało się 
utrzymać działalność niektórych oddziałów czy 
placówek, a zarządzający ochroną zdrowia jak-
by zamilkli. Lekarze nagle stali się niesłychanie 
potrzebni, ale myślę, że po ustaniu epidemii, 
stosunek do lekarzy wróci do normy. Odzwier-
ciedlenie frustracji i stresu personelu medycznego codziennie znajdujemy 
w sieci. Uważam, że aby choć trochę dać odpór obłędowi, każdy powinien 
robić swoje.

Niestety, druga fala epidemii dotknęła wielu naszych kolegów, niektórzy 
przechodzili zachorowanie lekko, inni ciężko, dla niektórych skończyło się 
ono tragicznie.

Tymczasem Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 października 
2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytua-
cjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która do dziś nie 
została opublikowana. Nie znalazło w niej odzwierciedlenia większość postu-
latów środowiska lekarskiego. Są za to między innymi zapisy o obowiązku 
przekazywania wojewodom przez izby lekarskie wykazów lekarzy i lekarzy 
dentystów, którzy mogą być skierowani decyzją wojewody do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. W jaki sposób samorząd lekarski ma powziąć wiedzę, 
czy dana osoba nie ma przeciwwskazań do takiej pracy – tego nie określo-
no. Konwent Prezesów zwraca uwagę na fakt, że samorząd lekarski nie 
ma prawa do gromadzenia danych, których oczekiwać będą od samorządu 
lekarskiego wojewodowie. W trakcie jednej z telekonferencji z Wojewodą 
Śląskim – w ramach zespołu kryzysowego – padło rozsądne zdanie, że 
kierowanie do pracy będzie ostatecznością, bo jak się wyraził wojewoda: 
nie ma pracownika z niewolnika. W ustawie nie uwzględniono również 
propozycji samorządu o podniesienie o sto procent stawki wynagrodzenia 
za pracę przy zwalczaniu epidemii bez względu na miejsce zatrudnienia, 
choć w projektach były takie zapisy. Dużą kontrowersję wprowadza zapis 
o „krótkiej ścieżce” dla lekarzy spoza Unii Europejskiej – między innymi już 
nie trzeba zdawać egzaminu ze znajomości języka polskiego – wystarczy 
oświadczenie. Ciśnie się pytanie, kto będzie brał odpowiedzialność za 
pracę tych lekarzy.

Naczelna Izba Lekarska podjęła się trudnego zadania zabezpieczenia 
szczepionek przeciw grypie dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie 
zostali objęci programem szczepień w ramach swoich zakładów pracy. Po 
wielu tygodniach oczekiwania, pula szczepionek otrzymana z rezerw ma-
teriałowych Ministerstwa Zdrowia, oczekuje na dystrybucję. Ze względu na 
określone warunki przechowywania i dystrybucji, zadanie jest trudne pod 
względem logistycznym.

Aby złagodzić nieco napięcie spowodowane epidemią, zdecydowaliśmy 
o otwarciu wystawy VIII Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej 
PhotoArtMedica`2020 – jak co roku – w Muzeum Częstochowskim. Wer-
nisaż odbył się w trybie on-line. System elektronicznej komunikacji staje 
się stygmatem naszych czasów. Doroczna wystawa transmitowana była 
w sieci bez udziału laureatów i publiczności. Relację z uroczystości wraz 
z nagrodzonymi pracami publikujemy wewnątrz numeru.

To była jedyna w tym roku impreza integracyjna, zorganizowana przez 
naszą Izbę. Wszystkie doroczne zawody sportowe i turystyczne zmuszeni 
byliśmy ze względu na epidemię odwołać.

To bardzo trudny czas dla wszystkich, a nadchodzący okres świąteczny 
jawi się w smutnej perspektywie.

Życzę wszystkim koleżankom i kolegom siły, wytrwałości, niesłabnącej 
nadziei i serdecznego porozumienia z bliskimi, choćby miało ono być tylko 
on-line.

Zbigniew Brzezin
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16 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej z Prezesem Rady Ministrów, 
Ministrem Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęg-
niarek i Położnych.

Otwierając spotkanie Premier Morawiecki wyraził chęć 
konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim 
obecnej sytuacji w ochronie zdrowia. Minister Niedzielski 
omówił nadchodzące zmiany, które w najbliższym czasie 
będą wprowadzone.

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz Prezes NRPiP Zofia 
Małas poruszyli najpilniejsze kwestie m.in.:

iPodjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżi-
mu odpowiedzialności karnej mdyków za błędy medyczne 
popełnione nieumyślnie – system no fault;
iUbezpieczenie personelu medycznego od utraty zdro-

wia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;
iZasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz 

wznowienie nauki dla dzieci medyków;
iDodatkowe wynagrodzenie dla personelu medyczne-

go pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;
iLeczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;
iFinansowanie podmiotów leczniczych leczących 

pacjentów z COVID-19;
iZatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego 

spoza UE – przekazano wszystkie wątpliwości związane 
z tym problemem, a przede wszystkim związane z bezpie-
czeństwem dla naszych pacjentów;
iPołożenie większego nacisku na kształcenie kadry 

medycznej w języku polskim;
iZwiększenie uprawnień pielęgniarkom w POZ oraz 

umożliwienie kwalifikacji do szczepień.
Prezes NRL oraz Prezes NRPiP przekażą wszystkie 

postulaty środowisk dot. zagadnień związanych z funkcjo-
nowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia 
Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia w najbliższych dniach. 
Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwią-
zań przed kolejnym spotkaniem.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane na najbliż-
szym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Z prac samorządu lekarskiego

APEL Nr 2/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2020 r.
do Ministra Zdrowia

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia 
o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 
100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z 
umowy, na podstawie której udzielane są świadczenia zdro-
wotne, każdemu pracownikowi medycznemu udzielającemu 
tych świadczeń pacjentom podejrzanym o zakażenie lub 
zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej tzw. „dodatek 
covidowy” powinien przysługiwać nie tylko pracownikom 
medycznym, którzy zostali skierowani do pracy przy zwal-
czaniu epidemii COVID-19 w trybie art. 47 ustawy o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi, ale wszystkim uczestniczącym w leczeniu pacjentów, 
u których potwierdzono/podejrzewano zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2.

Sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, że 
pacjenci chorzy na COVID-19 są leczeni nie tylko w pla-
cówkach im dedykowanych, ale również w tych miejscach 
udzielania świadczeń zdrowotnych, w których przebywają 
pacjenci ,,niecovidowi”. W rezultacie ten sam personel 
medyczny zajmuje się zarówno pacjentami chorymi na 

Sekretarz
/–/ Marek Jodłowski

Prezes
/–/ Andrzej Matyja

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się 
z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii o zmianie rozporządzenia w sprawie przypadków, w 
których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, przekazanym 
przy piśmie Pani Iwony Michałek – Sekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i Technologii z dnia 14 listopada 
2020 r., znak: DRP-XI.0211.1.2020, rozumiejąc potrzebę 
wspierania środowisk medycznych, szczególnie na Białorusi 
w obliczu trwającego w tym kraju kryzysu społeczno-poli-
tycznego, z głębokim niepokojem przyjmuje przedmiotowy 
projekt w powiązaniu z procedowanymi obecnie w Parla-
mencie przepisami, mającymi na celu poluzowanie kryteriów 
dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodów 
medycznych na terenie RP, które Prezydium NRL uważa 
za zbyt daleko idące.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, 
że kryteria przyznawania prawa wykonywania zawodu le-
karza i lekarza dentysty zawsze muszą uwzględniać przede 
wszystkim bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski 
podkreśla, że regulacje w zakresie wymogów i procedur 
związanych z dostępem do wykonywania w Polsce zawo-
dów lekarza oraz lekarza dentysty, bez względu na to, czy 
miałyby dotyczyć obywateli polskich czy obywateli innych 
państw, powinny dawać gwarancję, że osoba uzyskująca w 
Polsce uprawnienie do wykonywania jednego z tych zawo-
dów jest właściwie przygotowana do udzielania świadczeń 
zdrowotnych.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza 
do projektu jedną uwagę natury szczegółowej, dotyczącą 
dodawanego pkt 23 w § 1 zmienianego rozporządzenia. 
Projektowany przepis mówi o osobach będących lekarzami 
lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wyko-
nywania zawodu na zasadach określonych w art. 7 lub 9 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 562 z późn. zm.), tymcza-
sem należy zauważyć, że art. 9 ww. ustawy nie znajduje tu 
zastosowania z uwagi na to, że przepis ten odnosi się do 
osób nieposiadających prawa wykonywania zawodu lekarza 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jedynie mogą 
udzielać określonych czynności wchodzących w zakres 
wykonywania zawodu lekarza w drodze wyjątku od ogólnej 
zasady określającej wymóg posiadania prawa wykonywania 
zawodu.

STANOWISKO Nr 130/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwo-
ju, Pracy i Technologii o zmianie rozporządzenia w spra-
wie przypadków, w których powierzenie wykonywania 
pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę

Sekretarz
/–/ Marek Jodłowski

Prezes
/–/ Andrzej Matyja

COVID-19, jak i pacjentami z innymi schorzeniami, Personel 
ten jest więc w takim samym stopniu narażony na zakażenie 
SARS-CoV-2, podlega również podobnym obostrzeniom 
i wykonuje podobne obowiązki, jak osoby skierowane przez 
wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii;

Naczelna Rada Lekarska apeluje o ponowną analizę 
warunków pracy osób wykonujących zawód medycznych 
w erze pandemii i uregulowanie kwestii dodatkowych wyna-
grodzeń w drodze przepisów powszechnie obowiązujących.
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Z prac samorządu lekarskiego

3 listopada 2020 r. Prezydent RP odpisał ustawę z dnia 
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w 
związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym zwią-
zanym z występowaniem Covid-19. W ustawie znalazły 
się między innymi zapisy o dodatku 100-procentowym do 
wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdro-
wia zaangażowanych w leczenie koronawirusa, a także 
wzrost kwoty ryczałtu szpitalnego o około 15 %. Do dnia 
25 listopada br. – to jest do momentu zamknięcia gazety 
– ustawa nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, 
a tym samym nie weszła w życie. Ponadto, ustawa została 
skierowana do Senackiej Komisji Zdrowia do ponownego 
procedowania, ale w nowym projekcie powyższe zapisy 
się już nie znalazły. Senator RP dr Wojciech Konieczny 
podjął działania zmierzające do przywrócenia wspomnia-
nych poprawek do brzmienia ustawy. Zwrócił się z apelem 
do samorządu lekarskiego o poparcie jego działań. Pre-
zydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, na 
swym posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 br. podjęło 
stanowisko w tej sprawie.

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

w Częstochowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstocho-
wie w pełni popiera inicjatywę senatora RP dr. Wojciecha 
Koniecznego i jego działania na rzecz zwiększenia finan-
sowania ochrony zdrowia oraz równego i sprawiedliwego 
wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdro-
wia, zaangażowanych w walkę z Covid-19.

Prezes
/–/ Zbigniew Brzezin

Sekretarz
/–/ Grzegorz Zieliński

DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA OCHRONY 
ZDROWIA – NIESPENIONE OBIETNICE

Odnosząc się do depeszy Polskiej Agencji Prasowej 
„Izby lekarskie niechętnie kierują personel medyczny do 
walki z epidemią”, publikowanej w wielu mediach, zwraca-
my się z prośbą o nierozpowszechnianie zawartych w niej 
fałszywych informacji.

Nieprawdziwe informacje przytoczono m.in. we frag-
mencie tekstu: „Wojewodowie zwrócili się z prośbą do izb 
zrzeszających lekarzy o kierowanie personelu medycznego 
do pracy w związku z koronawirusem. Ich apel nie spotka! 
się z odzewem kadiy medycznej, W niektórych wojewódz-
twach izby nie skierowały żadnej osoby”.

Faktem jest, że izby nie mają żadnej możliwości prawnej 
kierowania kogokolwiek do zwalczania epidemii. Takie pra-
wo ma tylko wojewoda w ustawowo określonym zakresie. 
Ministerstwo Zdrowia może zwrócić się do Naczelnej Izby 
Lekarskiej o listę lekarzy - przez sześć miesięcy epidemii 
nie zrobiono tego.

Ponadto należy podkreślić, że oddelegowanie do pracy 
w innym miejscu tworzy problem braku lekarza w miejscu, 

APEL Nr 37/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 20 listopada 2020 r.
do Ministra Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zauważając 
potrzebę wzmocnienia na porównywalnym poziomie 
wszystkich ogniw łańcucha systemu opieki zdrowotnej, 
nawiązując do Stanowiska Nr 9/20/VIII Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie propozycji 
zmiany strategii walki z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
i COVID-19, zwraca uwagę na problemy sektora medycyny 
ambulatoryjnej i konieczność stworzenia odpowiednich 
warunków pracy ambulatoriów.

Prezydium NRL wskazuje, iż pracujący tam medycy 
muszą skupić się w większym stopniu na zapewnieniu 
bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i swojego, co 
nieuchronnie prowadzić będzie do zmniejszenia inten-
sywności przyjęć. Nie bez znaczenia dla organizacji pracy 
ambulatoriów jest też odraczanie wizyt w przypadkach 
podejrzenia złego stanu zdrowia pacjentów zgłaszających 
się do poradni, jak też nieodwoływane lub odwoływane z 
tego powodu w ostatniej chwili wizyt pacjentów. Rosnące 
koszty utrzymania praktyk i podmiotów leczniczych nie 
stwarzają należytego marginesu dla akceptacji znaczące-
go spadku przychodu placówek medycznych. W związku 
koniecznością zapewnienia właściwego zabezpieczenia 
i adekwatnej ochrony interesów majątkowych lekarzy 
i lekarzy dentystów w  dobie pogłębiającego się kryzysu 
spowodowanego epidemią koronawirusa, Prezydium Na-
czelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia 
o niezwłoczne podjęcie działań legislacyjnych zmierza-
jących do zniwelowania negatywnych skutków epidemii 
wobec lekarzy i lekarzy dentystów [...]. (całość apelu 
znajduje się na stronie NIL https://nil.org.pl. 

APEL KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH
DO MEDIÓW I OSÓB PUBLICZNYCH

gdzie dotychczas pracował. W Polsce nie ma rezerw lekarzy 
- jest niedobór - mamy najmniej lekarzy w Unii Europejskiej 
(2,2 na tysiąc mieszkańców). Pacjenci z chorobami innymi 
niż COVID-19 również potrzebują opieki.

Nie zapominajmy również, że 27% lekarzy i 44% pie-
lęgniarek ma więcej niż 60 lat.

Lekarze od dawna alarmują o niewydolności systemu 
ochrony zdrowia, który wymaga pilnych reform. W obliczu 
epidemii, która jeszcze bardziej obnażyła problemy ochro-
ny zdrowia, medycy potrzebują realnego wsparcia, a nie 
codziennych, nieprawdziwych, obraźliwych informacji na 
swój temat, rozpowszechnianych przez niektórych polity-
ków i media.

W imieniu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich,

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
(-) dr n. med. Magda Wiśniewska

Sekretarz
/–/ Marek Jodłowski

Prezes
/–/ Andrzej Matyja



Wprowadzenie e-skierowań będzie ważne dla lekarzy POZ i poradni specja-
listycznych, ponieważ uprości proces kierowania i rejestrowania pacjentów na 
wizyty czy badania, zmniejszy biurokratyczne obciążenia i pozwoli wystawiać 
skierowania podczas teleporady, bez potrzeby osobistej wizyty. Da im również 
lepszy dostęp do wiedzy na temat ścieżki leczenia i medycznych danych pa-
cjentów, którymi się opiekują. 

E-skierowania będą dotyczyć finansowanych przez NFZ ambulatoryjnych świad-
czeń specjalistycznych, leczenia szpitalnego oraz części badań diagnostycznych, 
takich jak badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz EKG płodu. 
Tomografia komputerowa i medycyna nuklearna musi podlegać e-skierowaniu tak-
że, jeśli jest finansowana prywatnie. Katalog świadczeń, na które można wystawić 
e-skierowanie opisuje rozporządzenie MZ z 15 kwietnia 2019 roku.

Do wystawiania e-skierowań lekarze mogą używać systemów gabinetowych 
– ich producenci opracowali lub kończą przygotowywać odpowiednie oprogra-
mowanie. Stan gotowości dostawców IT jest monitorowany przez Centrum 
e-Zdrowia (CeZ) i dostępny na portalu ezdrowie.gov.pl:http://bit.ly/gotowosc. 

Niezależnie od systemów gabinetowych, lekarz może również wystawiać 
e-skierowanie przy pomocy bezpłatnej aplikacji dostępnej pod adresem 
gabinet.gov.pl. Korzystanie z niej jest proste, zwłaszcza dla kogoś, kto 
opanował już sztukę wystawiania e-recept. Instrukcja jest dostępna na ka-
nale YouTube Centrum e-Zdrowia – www.youtube.com/CentrumeZdrowia.

E-skierowanie jest podpisywane elektronicznie – czyli certyfikatem ZUS, 
Profilem Zaufanym, podpisem osobistym zawartym w e-dowodzie lub podpi-
sem kwalifikowanym. Cały proces – od momentu wystawienia e-skierowania 
do wizyty czy badania ujętego we wspomnianym rozporządzeniu MZ – jest 
oparty o system informatyczny oraz udokumentowany na serwerach Centrum 
e-Zdrowia. Lekarze mogą wystawiać e-skierowania również zdalnie, czyli po 
zbadaniu pacjenta podczas e-wizyty lub teleporady.

Korzyści ze stosowania e-skierowań:

iznika obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni 
iznika konieczność gromadzenia i archiwizowania papierowych skierowań 
iwystarczy rejestracja przez telefon, wówczas pacjent podaje 4-cyfrowy
kod i numer PESEL 
imożna śledzić wystawione e-skierowania na Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP) w serwisie pacjent.gov.pl 
ilekarz może kontrolować przebieg leczenia pacjenta, który udostępnił mu 
swoje dane – o ile system gabinetowy daje mu taką możliwość 
izmniejszą się kolejki i kłopoty spowodowane tym, że pacjenci zapisują się 
do kilku placówek na podstawie jednego skierowania

E-skierowania już są wśród nas! 

Od października 2019 r., kiedy podsumowano pilotaż e-skierowania, rozpo-
częło się ich wdrażanie w całej Polsce. Obecnie wystawia je lub realizuje wiele 
tysięcy indywidualnych praktyk, poradni i szpitali. Dziennie wystawianych jest 
ponad 40 tys. e-skierowań. 

NFZ premiuje finansowo przychodnie POZ i AOS, które obsługują e-skiero-
wania. Przychodnia POZ, która ma 5 tys. pacjentów i wystawi ponad 90 proc. 
skierowań w postaci elektronicznej, może otrzymać miesięcznie dodatkowe 3,5 
do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny). Natomiast AOS 
prowadzący 15 poradni specjalistycznych, który udzieli w miesiącu świadczeń 
na kwotę 835 tys. zł może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł, 
jeśli minimum 20 proc. rejestrowanych skierowań jest w postaci elektronicznej 
a e-skierowania wystawia podczas 30 proc. porad.
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Artykuł sponsorowany

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie pla-
cówki będą zobowiązane do obsługi 
e-skierowań. Do tego czasu pacjent 
z elektronicznym skierowaniem może 
się zapisać na wizytę lub badania ujęte 
we wspomnianym rozporządzeniu 
także w placówce, która jeszcze nie 
obsługuje e-skierowania. Musi wtedy 
podać 4-cyfrowy kod dostępu oraz 
numer PESEL (w przypadku jego 
braku – serię i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość), podać 
podstawowe informacje dotyczące 
e-skierowania i złożyć oświadczenie, 
że na podstawie tego dokumentu 
zapisał się tylko w jednym miejscu. 
Zapisanie możliwe jest także przez 
telefon – wówczas należy podać wyżej 
wymienione informacje i złożyć ustne 
oświadczenie. Wydruk informacyjny 
nie musi być podpisany przez leka-
rza, natomiast podpisany wydruk nie 
wymaga już złożenia oświadczenia 
przez pacjenta.

Wszystkich pracowników porad-
ni, przychodni i szpitali Centrum 
e-Zdrowia zaprasza na bezpłatne 
szkolenia. Z powodu epidemii odby-
wają się online. Na stronach CeZ są 
informacje o terminach, można także 
zapisać się na wybrany kurs: https://
cez.gov.pl/akademia-cez. Materiały 
edukacyjne dostępne są na: http://bit.
ly/e-skierowanieCeZ.

Kolejne ułatwienie w pracy z pacjentami: e-skierowania
Obowiązujące od początku 2020 roku e-recepty okazały się doskonałym 

rozwiązaniem wielu problemów, wywołanych przez epidemię COVID-19. 
Stanowiły jednocześnie kolejny krok, po teleporadach i elektronicznych 
zwolnieniach, na drodze do informatyzacji polskiej ochrony zdrowia. Ten 
marsz ku pełnej cyfryzacji usług medycznych staje się coraz szybszy. 
W styczniu 2021 roku wejdzie do codziennej praktyki e-skierowanie.

Przykład wydruku informacyjnego
e-skierowania
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Jak w praktyce wygląda wysta-
wienie e-skierowania?

– Lekarz kierujący pacjenta wy-
stawia i podpisuje e-skierowanie. 
Może do tego wykorzystać swój 
system gabinetowy lub bezpłatną 
aplikację przygotowaną przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i dostępną w in-
ternecie pod adresem www.gabinet.
gov.pl. Czynność ta wygląda analo-
gicznie do wystawienia e-recepty. 
Wystawione e-skierowanie musi 
zostać podpisane (podpisem elektro-
nicznym), po czym trafia do ogólno-
krajowego systemu e-zdrowie (P1). 
Pacjent otrzymuje dane dostępowe 
e-skierowania drogą elektroniczną 
– jako SMS lub e-mail z czterocyfro-
wym kodem, o ile podał swoje dane 
kontaktowe na Internetowym Koncie 
Pacjenta w serwisie pacjent.gov.pl. 
Pacjent może też otrzymać wydruk 
informacyjny. Wydanie wydruku jest 
wymagane, jeśli pacjent nie wskazał 
swoich danych na IKP lub jeśli po 
prostu o to poprosił.  

Gdzie pacjent może zrealizować 
e-skierowanie?

– Pacjent może zarejestrować się 
z e-skierowaniem w każdej placówce 
w Polsce. Jeśli przychodnia jest już 
podłączona do systemu e-zdrowie 
(P1) i obsługuje e-skierowania, pacjent 
zapisuje się na wizytę lub badanie, 
podając 4-cyfrowy kod e-skierowania 
oraz numer PESEL.

W placówkach, które do 8 stycznia 
2021 nie będą jeszcze podłączone 
do systemu, pacjent, aby zapisać się 
na wizytę lub badanie musi podać 
więcej informacji, które znajdują się 
na wydruku:  
ipodstawowe informacje o skie-

rowaniu (kto wystawił, z jakim rozpo-
znaniem)
i4-cyfrowy kod dostępu i numer 

PESEL osoby, której wystawiono 
e-skierowanie lub

iklucz – 44-cyfrowy numer umoż-
liwiający odczytanie e-skierowania; 
numeryczne przedstawienie kodu 
kreskowego lub 
inumer identyfikujący – iden-

tyfikator techniczny umożliwiający 
rozróżnienie dokumentu w systemie, 
zawierający różne metadane zgodne 
ze standardami.

W takiej sytuacji pacjent musi 
złożyć również oświadczenie, że 
zapisuje się tylko do jednej placówki. 
Wzór tego oświadczenia dostępny 
jest na stronie pacjent.gov.pl w ar-
tykule „E-skierowanie przyjazne dla 
pacjentów”.

Czy mój dostawca oprogramo-
wania jest gotowy z modułem do 
obsługi e-skierowań?

– Producenci oprogramowania 
przygotowali lub przygotowują odpo-
wiednie zmiany lub rozszerzenia po-
zwalające na obsługę e-skierowań. Na 
stronie www.ezdrowie.gov.pl w sekcji 
poświęconej e-skierowaniu znajdują 
się aktualizowane informacje o opro-
gramowaniu poszczególnych dostaw-
ców – czy już umożliwia ono wysta-
wianie lub realizację e-skierowania lub 
w jakim terminie to będzie możliwe. 

Czy e-skierowanie można wysta-
wiać zdalnie?

– Tak. Lekarz może wystawić 
e-skierowanie zarówno po zbadaniu 
pacjenta w czasie tradycyjnej wizyty, 
jak również po zbadaniu pacjenta 
w czasie teleporady, czyli z wykorzy-
staniem na przykład komunikatora 
internetowego lub innego systemu 
teleinformatycznego.

W jaki sposób można wystawić 
e-skierowanie pacjentowi, który nie 
posiada numeru PESEL?

– Jeśli pacjent nie ma numeru PE-
SEL, do identyfikacji wykorzystywany 

jest 44-cyfrowy kod kreskowy, znajdu-
jący się m.in. na wydruku informacyj-
nym. Dlatego w takiej sytuacji należy 
wystawić e-skierowanie i przekazać 
pacjentowi wydruk. Na jego podsta-
wie pacjent będzie mógł zrealizować  
e-skierowanie. W tej sytuacji nie gene-
ruje się 4-cyfrowy kod. Dotyczy to np. 
noworodków bez numeru PESEL lub 
obcokrajowców.

Czy na e-skierowaniu trzeba 
wskazać konkretną placówkę lub 
rodzaj placówki, do której kierowa-
ny jest pacjent?

– W tej kwestii e-skierowanie działa 
identycznie, jak to było dotychczas 
w przypadku skierowań w postaci 
papierowej. Lekarz wskazuje tylko 
rodzaj placówki, do której pacjent ma 
się udać, na przykład poradnię kar-
diologiczną. Według obowiązującej 
od wielu lat zasady, pacjent sam de-
cyduje, gdzie chce się zapisać na wi-
zytę lub zabieg i nie jest kierowany do 
konkretnego szpitala ani przychodni.

Czy pacjent może zrealizować 
e-skierowanie w prywatnej pla-
cówce?

– Wprowadzenie e-skierowania 
nie zmienia zasad zapisywania się 
na konsultacje czy zabiegi. Według 
obowiązujących zasad, skierowanie 
jest potrzebne, aby pacjent otrzymał 
świadczenia finansowane przez NFZ, 
czyli ze środków publicznych. Tylko 
w przypadku dwóch rodzajów badań 
diagnostycznych – badania medycyny 
nuklearnej oraz tomografii komputero-
wej - skierowanie jest wymagane za-
wsze, niezależnie od tego, czy pacjent 
płaci za nie prywatnie, czy też są one 
finansowane przez NFZ. 

E-skierowanie w pytaniach i odpowiedziach
Artykuł sponsorowany

Już od 8 stycznia 2021 roku skierowania do poradni, szpitali czy na badania diagnostyczne będą wystawiane 
pacjentom w postaci elektronicznej. E-skierowania będą działać na podobnej zasadzie jak e-recepty. W osob-
nym artykule opisujemy najważniejsze zasady, związane z wprowadzaniem tego rozwiązania oraz jego zalety 
dla lekarzy i pacjentów. Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące e-skierowań.

Centrum e-Zdrowia zaprasza wszystkich lekarzy do kontaktu i zadawania pytań przy pomocy – numer 19 457 
– lub na adres: e-skierowanie@cez.gov.pl.

Partnerem artykułu jest Centrum e-Zdrowia
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– Przez całe lato zachowywaliśmy 
w Madrycie czujność – wprowadziliśmy 
obowiązek noszenia maseczek, pilno-
wania dystansu, mycia rąk i opiekowa-
nia się osobami starszymi. Nadeszła 
jednak druga fala epidemii, gdy miesz-
kańcy Madrytu powrócili zwakacji do 
pracy, a dzieci i młodzież do szkół. 
Dlatego wprowadzamy ostrzejsze ry-
gory, masowo przeprowadzamy testy 
– informowała polskich dziennikarzy 
Maria Eugenia Carballedo Berlanga, 
szefowa Kancelarii Premier Rządu 
Wspólnoty Autonomicznej Madrytu, 
podczas Zagranicznego Seminarium 
online „COVID-19. Sytuacja na świe-
cie”, zorganizowanego 28 września 
przez Stowarzyszenie Dziennikarze 
dla Zdrowia.

Jednodniowa sesja poświęcona 
była działaniom, jakie Polska i Europa 
podejmują lub powinny podjąć w walce 
z pandemią COVID-19. O obecnej 
sytuacji w Europie i realizowanych 
projektach mówiła dr Paloma Cuchi, 
Przedstawicielka WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) w Polsce. Ja-
mes Creswick z Działu Komunikacji 
Biura Regionalnego WHO dla Europy, 
Europejskiego Centrum Środowiska i 
Zdrowia w Bonn, oraz Fernando Si-
món Soria, Szef Centrum Koordynacji 
Alarmowej w Hiszpańskim Minister-
stwie Zdrowia, przekonywali polskich 
dziennikarzy, jak wielką rolę odgrywają 
media w czasie kryzysów takich jak 
pandemia i jaka jest ich odpowie-
dzialność za przekaz informacji ma-
jących wpływ na nastroje społeczne. 
J. Creswick swój wykład zatytułował 
wprost „Etyczna sprawozdawczość 
jako element działań ratujących życie 
w kontekście pandemii COVID-19”. 

Dopełnieniem była poruszająca 
opowieść Marzenny Adamczyk, Am-
basador Nadzwyczajnej i Pełnomocnej 
Rzeczypospolitej Polskiej w Króle-
stwie Hiszpanii o tym, jak pierwsza 
fala pandemii w Madrycie wyglądała 
w oczach zwykłego obywatela, a jak 
dziś jest odbierana oraz precyzyjny 
raport minister M.E. Carballedo Ber-
langa z działań podejmowanych przez 
władze Madrytu. 

Rekomendacje WHO 

– Bardzo martwimy się tym, że 
stajemy w obliczu podwójnej epi-
demii – grypy i COVID-19. Ludziom 
będzie trudno rozróżnić objawy tych 
dwóch chorób, co stanowi wyzwanie 
dla pracowników służby zdrowia sku-
pionych na leczeniu COVID-19. Te 
dwie epidemie w jednym czasie mogą 
doprowadzić do olbrzymiego obcią-
żenia systemów opieki zdrowotnej 
w Europie – przestrzegała dr Paloma 
Cuchi z WHO dodając, że to nie jest 
problem pojedynczego kraju, lecz ca-
łego świata. Konieczne jest wspólne 
poszukiwanie najlepszych rozwiązań 
i dzielenie się odpowiedzialnością. – 
W Europie kraje, w których epidemia 
jest dziś najbardziej nasilona, to Rosja, 
Hiszpania, Wielka Brytania, Francja 
i Turcja, i dlatego w tych i wielu innych 
krajach ponownie wprowadza się środ-
ki zapobiegawcze i kontrolne. Jednak 
ograniczenia mają wpływ na ludzi, 
społeczeństwa i gospodarkę. Trzeba 
więc zachować równowagę między 
koniecznością ochrony zdrowia a za-
pobieganiem olbrzymiemu kryzysowi 
ekonomicznemu, który również będzie 
miał wpływ na dobrostan ludzi – pod-
kreślała dr Cuchi. 

Dlatego na obecnym etapie pan-
demii WHO rekomenduje ponowne 
wprowadzanie ostrzejszych ograni-
czeń w odpowiednim czasie i zgod-
nie z wymaganiami na obszarach, 
gdzie rośnie liczba nowych zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2  po to, by 
przerwać ciąg zakażeń. Wszystkie 
kraje są uczestniczą w tym razem, 
a koordynacja działań krajowych 
i globalnych ma kluczowe znaczenie. 
Wybuch epidemii, skutki gospodarcze 
i zmęczenie pandemiczne wywołane 
przez COVID-19 sprawiają, że sytu-
acja jest trudna dla wszystkich. WHO 
wspiera kraje w śledzeniu nastrojów 
społecznych, aby odpowiedź na CO-
VID-19 była istotna i wykonalna, na 
przykład przestrzeganie środków zdro-
wia publicznego. Decyzje rządu muszą 
być dokładnie przemyślane, a opinia 
publiczna musi zrozumieć, czym jest 

pandemia i dlaczego podejmowane są 
określone działania. 

Dr Cuchi podkreślała, iż zmiany 
w rekomendacjach wynikają z coraz 
większej wiedzy na temat koronawiru-
sa i możliwości walki z nim. Chociaż 
wciąż jest dużo do zrobienia, poczy-
niliśmy ważne postępy od początku 
epidemii i dzięki współpracy dowiadu-
jemy się coraz więcej na temat walki 
z wirusem.

Konieczne jest zapewnienie opie-
ki i leczenia pacjentom z innymi niż 
Covid-19 chorobami. Nie może bra-
kować insuliny, nie można zwlekać 
z badaniami onkologicznymi, nie 
można odkładać leczenia itd. – W tym 
względzie należy wspomnieć, jak 
kraje rozszerzają swoje możliwości w 
zakresie rozwoju telemedycyny, tele-
konsultacji. Przyszedł czas, by skorzy-
stać z tej lekcji, wprowadzić regulacje 
technologiczne i prawne w tej kwestii 
i na stałe wpisać takie świadczenia do 
systemu – mówiła dr Paloma Cuchi.  

Oceniając stan badań nad nowymi 
testami, lekami i szczepionką przeciw 
koronawirusowi Przedstawicielka 
WHO po raz kolejny podkreślała ko-
nieczność współpracy i współodpowie-
dzialności globalnej. Służy temu m.in. 
projekt ACT Accelerator, koordynują-
cy wysiłki wielu specjalistów, instytucji 
i rządów na całym świecie. Bowiem 
szczepionka powstrzyma pandemię 
tylko wtedy, gdy będzie dostępna 
wszędzie.

Madryt walczy z pandemią 
– drugie starcie 

W Hiszpanii szczególną troską 
otacza się obecnie przede wszystkim 
seniorów, wśród których pierwsza 
fala pandemii poczyniła największe 
straty. Sytuację w Madrycie relacjo-
nowała uczestnikom sesji Marzenna 
Adamczyk, Ambasador Nadzwyczaj-
na i Pełnomocna Rzeczypospolitej 
Polskiej w Królestwie Hiszpanii. – 
W pierwszych tygodniach pandemii 
nie było dnia, bym nie miała telefonu, 
że zmarł ktoś znajomy, ktoś, z kim 
utrzymywałam kontakt… Wspomi-

COVID-19 na świecie 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia na podstawie prelekcji 

wygłoszonych w czasie Zagranicznego Seminarium online dla dziennikarzy „COVID-19. Sytuacja 
na świecie”, zorganizowanego 28 września 2020 przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.
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nając tamten czas Pani Ambasador 
podkreślała, iż wprowadzony wówczas 
totalny lockdown został przez Hiszpa-
nów potraktowany bardzo poważnie. 
Wszyscy naprawdę się przestraszyli, 
ponadto kary za nieprzestrzeganie 
zakazów były bardzo częste i dotkli-
we: – Sąsiedzi dzwonili na policję, 
kiedy widzieli, że w jakimś domu zbiera 
się większa niż  dopuszczalna liczba 
młodych ludzi, albo że sąsiad z psem 
odszedł trochę dalej od domu. I to nie 
było donoszenie, tylko strach!

Teraz nastroje są już inne. Otwarci, 
prowadzący życie towarzyskie na uli-
cach Hiszpanie po „uwolnieniu” kraju 
zapragnęli zrekompensować sobie 
czas lockdownu. Na skutki nie trzeba 
było długo czekać. Dlatego znów w 
wybranych regionach wprowadzane 
są poważne ograniczenia.

Czego nie wolno 
mieszkańcom 

O nowych restrykcjach opowiedzia-
ła polskim dziennikarzom Maria Eu-
genia Carballedo Berlanga, szefowa 
Kancelarii Premier Rządu Wspólnoty 
Autonomicznej Madrytu Isabel Diaz 
Ayuso. Władze Madrytu objęły nimi 
w drugiej połowie września 37 rejonów 
aglomeracji.

We wskazanych rejonach własne 
mieszkanie można opuścić tylko w ści-
śle określonych przypadkach, jak np. 
podróż do szkoły czy pracy, banku, 
centrum zdrowia. Placówki handlowe 
czynne są do godz. 22, a zakupy, 
podobnie jak podczas pierwszego 
lockdownu, można zrobić tylko obok 
miejsca zamieszkania. Zamknięto 
wszystkie przestrzenie rekreacyjne. 
– W całym Madrycie zakazane są 
spotkania w grupach powyżej 6 osób.  
Spotkania przedstawicieli władz regio-
nalnych odbywają się zawsze za po-
średnictwem aplikacji internetowych. 
Lokale nocne są otwarte do 1 w nocy. 
Może się wydawać, że to dość późna 
pora, ale w Hiszpanii mamy zwyczaj 
późno jeść kolację i bardzo późno 
chodzimy spać. Madryt lubi życie 
nocne. Ograniczyliśmy także liczbę 
osób w barach i restauracjach, w tym 
w ogródkach, zawiesiliśmy wszelkie 
imprezy publiczne, festyny ludowe – 
wyliczała M. E. Carballedo Berlanga. 

Dzieci do szkół – etapami 

Do powrotu dzieci i młodzieży do 
szkół Madryt przygotowywał się długo, 
tworząc różne scenariusze w zależ-
ności od liczby nowych zakażeń. Rok 
szkolny rozpoczynano etapami, jako 
pierwsze do przedszkoli i szkół wróciły 
dzieci w wieku do lat 14 i chodzą tam 
codziennie przez 5 dni w tygodniu. 
Młodzież, w tym studenci, uczą się 
w systemie mieszanym. Władze mia-
sta udostępniły w tym celu własną 
platformę edukacyjną, a dzieci z ubo-
gich rodzin otrzymały laptopy i łącze 
internetowe.

Dla władz jednym z ważniejszych 
zadań jest

Masowe testowanie 
mieszkańców Madrytu 

– Przeprowadziliśmy intensywne 
badania wśród pracowników służby 
zdrowia, aby móc stwierdzić, czy 
są zarażeni, czy przeszli chorobę – 
przy pomocy testu antygenowego. 
Przebadaliśmy również pracowników 
i mieszkańców domów seniora – są 
oni dla nas najważniejsi. Teraz bę-
dziemy testować  środowisko akade-
mickie, a następnie pracowników szkół 
podstawowych i średnich. Badamy 
również uczniów – niezbędne jest jak 
najwcześniejsze wykrywanie zachoro-
wań i śledzenie kontaktów osób zara-
żonych – podkreślała przedstawicielka 
władz Madrytu.

W październiku ma być gotowy 
nowy szpital polowy, wyposażony 
w najnowocześniejszą aparaturę 
medyczną. Choć wzrost liczby zaka-
żeń bardzo niepokoi, wszyscy mają 
nadzieję, że ten szpital pozostanie 
jednak pusty. 

Rola mediów: rzetelna 
komunikacja 

Wiele zależy od nas samych, od 
naszej odpowiedzialności za siebie 
i innych. Podstawowe zasady ochrony 
są znane i są skuteczne. W obecnej 
sytuacji ogromną rolę do odegrania 
mają media. James Creswick z Działu 
Komunikacji Biura Regionalnego WHO 
dla Europy i Europejskiego Centrum 
Środowiska i Zdrowia w Bonn apelował 
do dziennikarzy o etyczną sprawo-

zdawczość, korzystanie z rzetelnych 
źródeł informacji, nieszerzenie plotek 
i bzdur (dementowaniem najbardziej 
rozpowszechnionych na świecie bred-
ni zajmuje się także WHO pod linkiem 
„Mythbusters” – „Pogromcy mitów”) na 
swojej stronie internetowej: – Trzeba 
dwa razy pomyśleć, nim coś się po-
wieli – apelował ekspert w dziedzinie 
komunikacji, dodając, iż także politycy 
powinni sobie zdawać sprawę, że sze-
rzenie plotek i fałszywych oskarżeń, 
upolitycznianie pandemii nie służy 
walce z nią. – Infodemia, czyli wg 
definicji WHO „szybkie rozprzestrze-
nianie informacji różnych rodzajów, 
z uwzględnieniem plotek, pogłosek 
i niewiarygodnych informacji”, jest rów-
nie groźna jak pandemia COVID-19. 

O tym, jak podczas walki z pan-
demią budować dobre relacje między 
ekspertami, decydentami a media-
mi, od których zależy przekaz do-
cierający do społeczeństwa, mówił 
podczas sesji Fernando Simón 
Soria, lekarz oraz Szef Centrum 
Koordynacji Alarmowej w Hiszpań-
skim Ministerstwie Zdrowia, posługu-
jąc się przykładem własnego kraju:  
– Koronawirusa nie są w stanie opa-
nować sami lekarze, pielęgniarze, 
ministrowie czy dziennikarze – żadna 
z tych grup nie dokona tego samo-
dzielnie. Tylko wspólnym działaniem 
możemy to osiągnąć (…). Wiem, że w 
Polsce sytuacja jest dobra jak dotąd, 
lepsza niż w większości krajów Europy 
Zachodniej. Mam nadzieję, że uda 
się wam to utrzymać, ale musicie być 
ostrożni. Należy działać długofalowo i 
pamiętać, że sytuacja może zmieniać 
się diametralnie. Wszyscy powinni też 
mówić jednym głosem. A rolą dzienni-
karzy jest przekazywać społeczeństwu 
rzetelne treści…

Artykuł udostępniony redakcji przez 
dr. Marka Stankiewicza – kierownika 
Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby 
Lekarskiej.

– drugie starcie
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Chociaż ustawa z dnia 28 paź-
dziernika 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związanym 
z wystąpieniem COVID-19 (zwana 
dalej ustawą), została podpisana 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej niezwłocznie po jej uchwa-
leniu przez Parlament, to do dnia 
oddania niniejszej Gazety Lekarskiej 
do druku (24.11), nie została opubliko-
wana w Dzienniku Ustaw, a co za tym 
idzie dotychczas nie weszła w życie. 
Jak wynika z informacji medialnych, 
opóźnienia w publikacji wynikają 
z konieczności jej nowelizacji, gdyż 
„pomyłkowo”, w pierwotnej wersji prze-
widuje, że w okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii pracownikom podmiotów 
leczniczych, osobom wykonującym 
zawody medyczne oraz osobom, 
z którymi zawarto umowy na wykony-
wanie świadczeń zdrowotnych, którzy 
uczestniczą w wykonywaniu świad-
czeń zdrowotnych osobom chorym na 
COVID-19 lub osobom z podejrzeniem 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – 
przysługuje comiesięczny dodatek do 
wynagrodzenia w wysokości 100% 
kwoty miesięcznego wynagrodzenia 
wynikającej z umowy o pracę albo 
innej umowy, na podstawie której 
praca jest wykonywana. Przedmioto-
wa ustaw ma zostać opublikowana, 
a co za tym idzie wejść w życie po 
„naprawieniu błędu legislacyjnego”, 
a więc nowelizacji, co zapewne nastąpi 
w grudniu 2020 r.

Oprócz wskazanej regulacji ustawa 
przewiduje również dla ubezpieczo-
nego zatrudnionego w podmiocie 
leczniczym, w okresie podlegania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji 
lub izolacji w warunkach domowych 
oraz w czasie niezdolności do pra-
cy z powodu COVID-19 powstałej 
w związku z wykonywaniem obo-
wiązków wynikających z zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym  prawo do 
100% wynagrodzenia. Ponadto, usta-
wa wprowadza możliwość wyrażenia 
zgody na wykonywanie zawodu leka-
rza albo lekarza dentysty osobie, która 

§
Prawo w medycynie radca prawny Sławomir Kawa

uzyskała kwalifikacje poza terytorium 
Unii Europejskiej, oraz przyznania jej 
prawa wykonywania zawodu lekarza 
albo lekarza dentysty na określony 
zakres czynności zawodowych, czas 
i miejsce zatrudnienia w podmiocie 
wykonującym działalność leczniczą.

Jednak przepisy budzące najwięk-
sze kontrowersje dotyczą nowych 
zasad kierowania do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. Przewidują one 
m.in., że samorządy zawodów me-
dycznych (w tym izby lekarskie) mają 
przekazać, na wniosek odpowiednio 
wojewody albo ministra właściwego 
do spraw zdrowia, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania wniosku, wykaz 
osób wykonujących zawody me-
dyczne, które mogą być skierowane 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, 
zawierający: imię, nazwisko, adres 
miejsca zamieszkania i numer prawa 
wykonywania zawodu medycznego. 
Z treści powołanego przepisu wynika 
zatem, że to na izbach lekarskich 
będzie ciążył obowiązek weryfikacji, 
którzy lekarze mogą być skierowani 
do pracy przy zwalczaniu epidemii, 
chociaż takich informacji poza wie-
kiem nie posiadają. Stąd tak istotne 
stają się okoliczności, które wyłączają 
możliwość przymusowego kierowania 
do zwalczania epidemii, również zmie-
nione przedmiotową ustawą. 

Z chwilą wejścia jej w życie, nie 
będą mogły być skierowane do pracy 
przez wojewodę, albo Ministra Zdrowia:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat 
bądź ukończyły 60 lat w przypadku ko-
biet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;

2) kobiety w ciąży;
3) osoby samotnie wychowujące 

dziecko w wieku do 18 lat;
4) osoby wychowujące dziecko 

w wieku do 14 lat;
5) osoby wychowujące dziecko 

z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o potrzebie kształce-
nia specjalnego;

6) osoby, u których orzeczono 
częściową lub całkowitą niezdolność 
do pracy;

7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi 
chorobami przewlekłymi, na których 

przebieg ma wpływ zakażenie lub 
zachorowanie na chorobę zakaźną 
będącą przyczyną epidemii lub orze-
czona choroba przewlekła ma wpływ 
na przebieg lub zachorowanie na 
chorobę zakaźną;

osoby, o których mowa w art. 
2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. 
o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz po-
słowie i senatorowie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Zgodnie z nową regulacją w przy-
padku, gdy dziecko w wieku do 18 lat 
jest wychowywane przez dwoje osób, 
którym przysługuje władza rodziciel-
ska, do pracy przy zwalczaniu epidemii 
może zostać skierowana wyłącznie 
jedna z nich.

Nastąpiła również bardzo istotna 
zmiana w zakresie podmiotu upraw-
nionego do wystawienia orzeczenia 
w sprawie choroby, o której mowa 
w pkt 7. Od wejścia w życie nowych 
przepisów wydaje je wyłącznie le-
karz, o którym mowa w art. 14 ust. 
1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, czyli le-
karz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Dotychczas orzeczenie 
takie wydawał każdy lekarz posiada-
jący specjalizację lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie medycyny, której dotyczy 
choroba przewlekła, lub lekarz specja-
lista w dziedzinie chorób zakaźnych.

Okręgowe izby lekarskie zdając 
sobie sprawę, iż to na te podmio-
ty, ustawodawca przerzucił  ciężar 
i odpowiedzialność za przekazanie 
organom władzy państwowej wykazu 
osób, które mogą być skierowane przy 
zwalczaniu epidemii, od momentu po-
jawienia się oficjalnego projektu ww. 
ustawy przyjmują oświadczenia o nie 
podleganiu skierowaniu do pracy przy 
zwalczaniu epidemii na podstawie art. 
47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi. Treść oświadczenia oraz 
wszystkie bieżące informację znajdują 
się na stronie internetowej OIL w Czę-
stochowie: www.oilczestochowa.pl.

Nowe zasady
przymusowego kierowania do pracy
przy zwalczaniu epidemii
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– Apeluję do pacjentów, by nie 
unikali lekarzy. W przypadku okulistyki 
możliwości korzystania z teleporady 
są ograniczone. A zwlekanie z wizytą 
u okulisty może stanowić poważne 
zagrożenie dla wzroku – przestrzega 
prof. dr hab. med. Jacek P. Szaflik, 
kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki 
Wydziału Lekarskiego WUM, dy-
rektor Samodzielnego Publicznego 
Klinicznego Szpitala Okulistycznego 
w Warszawie i prezes Polskiego To-
warzystwa Okulistycznego. 

Profesor Szaflik jest jednym z wielu 
lekarzy, którzy zachęcają Polaków 
do powrotu do lekarskich gabinetów 
specjalistycznych. Ktoś może skomen-
tować ten apel: „tylko czy ten gabinet 
jest otwarty?”. Niestety, często jest to 
uzasadniona wątpliwość. Jednak klini-
ka i przychodnia okulistyczna, w której 
pracuje prof. Szaflik, jak wiele innych 
gabinetów okulistycznych, przyjmuje 
już prawie tak, jak przed pandemią. 
Prawie, bowiem obowiązują rygory-
styczne zasady ochrony przed zaka-
żeniem: – Kontakt między pacjentem 
a badającym go lekarzem okulistą jest 
bliski. Podobnie jak w gabinetach la-
ryngologicznych, jesteśmy – zarówno 
pacjenci, jak i lekarze – potencjalnie 
najbardziej narażeni na przeniesienie 
infekcji. Dlatego musimy się możliwie 
najlepiej chronić – podkreśla prof. 
Szaflik. 

Wytyczne światowe 
i zalecenia PTO 

W momencie wybuchu pandemii 
wytyczne światowe oraz zalecenia 
Polskiego Towarzystwa Okulistycz-
nego rekomendowały ograniczenie 
planowych wizyt i zabiegów. Ten 
czas w warszawskiej klinice okuli-
stycznej trwał około dwóch miesięcy. 
Wykonywano tylko pilne operacje, 
potrzebne dla ratowania wzroku pa-
cjenta, np. w leczeniu odwarstwienia 
siatkówki i jaskry. 

– Po tym okresie postanowiliśmy 
stopniowo realizować świadcze-
nia także w zakresie planowym. 
Poza powszechnymi środkami 
ochrony wprowadzil iśmy dodat-

kowe procedury zabezpieczające, 
np. regularne badania pracowni-
ków szpitala w kierunku infekcji  
SARS-CoV-2, przez pewien czas 
funkcjonował też podział pracowników 
na dwa zespoły, które pracowały  na 
zmianę, ograniczając tym samym 
ryzyko transmisji koronawirusa wśród 
personelu medycznego – powiedział 
prof. Szaflik podczas konferencji 
„Polka w Europie. Zdrowie Polaków 
w dobie pandemii koronawirusa”, 
zorganizowanej online przez Stowa-
rzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia 
w dniach 25–27 września.

Leczenie w procedurach 
ochronnych 

Niestety, z powodu obaw przed 
koronawirusem wielu pacjentów nie 
zgłasza się na planowe leczenie. 
Tymczasem w placówce kierowa-
nej przez Profesora, podobnie jak 
w innych szpitalach i przychodniach 
specjalistycznych, procedury ochron-
ne są ciągle wzmacniane, pojawiły 
się osłony na aparaturze, przeźro-
czyste przegrody między lekarzem 
a pacjentem itp., testowani są pra-
cownicy, badania PCR w kierunku  
SARS-CoV-2 muszą przejść przed 
planowym zabiegiem także wszyscy 
pacjenci. 

– Obecnie mamy pełny zakres 
działania, blisko 100 procent tego, co 
przed pandemią. Wykonujemy wszyst-
kie procedury, w tym operacje zaćmy, 
najbardziej pożądane ze względu na 
kolejkę. Niestety, ta kolejka urosła i już 
wiemy, że liczba pacjentów, którzy 
będą operacji zaćmy potrzebować 
po pandemii, będzie zdecydowanie 
większa. Chciałbym bardzo mocno za-
apelować, aby wszystkie osoby, które 
czy to chorują przewlekle na choroby 
oczu, czy podejrzewają u siebie prob-
lemy ze wzrokiem, zdecydowały się 
na korzystanie z porad okulistycznych. 
Choroby oczu nie poczekają na koniec 
pandemii, one są cały czas tak samo 
groźne i wymagają leczenia – pod-
kreśla prezes Polskiego Towarzystwa 
Okulistycznego, dodając, iż jego zda-
niem korzystanie z porad lekarskich 

Nie lekceważ problemów ze wzrokiem.
Choroby oczu nie zaczekają na koniec pandemii
Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia w związku z XIX
Ogólnopolską Konferencją „Polka w Europie”, październik 2020.

jest obecnie bezpieczniejsze niż wiele 
innych działań, choćby takich jak wi-
zyta w sklepie.

Kiedy porada przez telefon? 

Teleporady, praktykowane po-
wszechnie zwłaszcza przez lekarzy 
pierwszego kontaktu, w okulistyce są 
praktycznie niemożliwe. – Mogą mieć 
zastosowanie w przypadku chorych 
stale przyjmujących leki z powodu ja-
skry lub pacjentów, którzy przewlekle 
stosują krople. Możemy tylko prze-
dłużyć receptę i to jest minimum, by 
kontynuować terapię. Jednak zestaw 
leków może stracić na aktualności, 
potrzebne są okresowe badania moni-
torujące przebieg choroby. I z nimi też 
nie można zbytnio zwlekać – wyjaśnia 
prof. Szaflik apelując do Polaków, by 
nie lekceważyli problemów ze wzro-
kiem. 

Warto w tym kontekście przypo-
mnieć, iż lecząc zaćmę można, dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych socze-
wek wewnątrzgałkowych, skorygować 
także astygmatyzm. W niektórych 
przypadkach taki zabieg może być 
obecnie zrefundowany przez NFZ. No-
woczesne soczewki wszczepiane pod-
czas operacji zaćmy – tzw. wieloogni-
skowe lub o wydłużonej ogniskowej 
– mogą także uniezależnić pacjenta 
od stosowania okularów do komputera 
czy czytania.   Nie wszyscy kwalifikują 
się do takiego zabiegu z powodów me-
dycznych (oczy muszą być wolne od 
innych schorzeń poza zaćmą), ale dla 
tych, którzy mogą skorzystać z takiej 
możliwości, to istotny postęp, często 
bardzo podnoszący jakość życia i po 
prostu samopoczucie – wszak wszy-
scy cenimy wygodę i często chcemy 
wyglądać młodziej. Pamiętajmy jed-
nak, że ani astygmatyzmu, ani zaćmy 
nie da się zdiagnozować przez telefon. 

Artykuł udostępniony redakcji przez 
dr. Marka Stankiewicza – kierownika 
Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby 
Lekarskiej.
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Trudne historie,
które czekają na happy end!

„Kiedy odkryłam, że jestem chora, 
miałam już 3. stadium niewydolności 
nerek na 5 możliwych. Wcześniej 
o tym nie wiedziałam, nie miałam 
żadnych objawów, ponieważ choroba 
nerek jest u mnie genetyczna – na 
szczęście i na nieszczęście jedno-
cześnie” – powiedziała podczas szko-
lenia Patrycja Mazgaj, która czeka na 
przeszczepienie nerki. 

„Wierzę, że mój mąż, Paweł do-
stanie serce, które będzie dla niego 
najlepsze na świecie. Braliśmy ślub 
w pandemii. Jutro nasza 5. miesięcz-
nica. Chciałam, byśmy byli małżeń-
stwem między innymi po to, by mieć 
dostęp do informacji o jego zdrowiu” 
– opowiadała Karolina Sierakowska.

To właśnie m.in. dla Patrycji i Pa-
wła, młodzież z kampanii Drugie życie 
prowadzi akcje promujące transplanta-
cję, obalając mity, które narosły wokół 
tego tematu. 

„W styczniu 2019 zaatakowała 
mnie grypa, która ostatecznie wykoń-
czyła moje nerki. Wtedy zrozumiałam, 
że skończyło się moje normalne życie. 
Na nowy organ czekam od 1,5 roku” – 
dodała Patrycja Mazgaj. 

Paweł czeka drugi rok. Po tym jak 
zatrzymało się mu krążenie i uratowało 
go sztuczne serce, nie chciał żyć. „Nie 
wiedziałam czy mnie słyszy i rozumie, 
ale powiedziałam, że nie po to brałam 
ślub, by po miesiącu zostać wdową.” 
– opowiadała Karolina Sierakowska. 
To był przełom. 

Patrycja i Paweł nie są nie są jedy-
ni. Na Krajowej Liście Oczekujących 
na Przeszczepienie widnieje 1815 
nazwisk osób, które mają nadzieję 
na nowe, drugie życie, na happy end.

Transplantacja w trudnym czasie,
pomoc potrzebna teraz

Zgodnie ze statystykami, które 
prowadzi Poltransplant, w tym roku, 
do września, przeszczepiono łącznie 
972 narządy od dawców zmarłych. 
W analogicznym okresie ubiegłego 
roku odbyło się 1070 przeszczepień. 
„O spadku zadecydowały głownie 
kwiecień i maj, co było związane 
z wprowadzonym “lockdown” w kraju. 
W kwietniu 2020 drugie życie otrzy-
mały jedynie 54 osoby. Kluczowy 
wpływ na ostateczną liczbę trans-
plantacji w 2020, będą miały miesiące 
czwartego kwartału tego roku i będzie 
to związane z druga falą pandemii” 
– powiedział dr. hab. n. med. Maciej 
Głyda, Konsultant Wojewódzki w 
Dziedzinie Transplantologii Klinicznej, 
który od pierwszej edycji kampanii 
kieruje zespołem lekarzy transplan-
tologów, wspierających Drugie życie.

„Statystyka wyraźnie pokazuje, 
w jak trudnej sytuacji znalazła się 
polska transplantologia, szczególnie 
na początku wybuchu pandemii. 
Ostatnie trzy miesiące były próbą 
powrotu do normy, ale nie możemy 
być pewni, że utrzymamy ten trend. 
Niepewność lekarzy transplantologów 
jest tak samo duża, jak niepewność 
osób, które czekają na telefon, że jest 

dla nich organ” – dodaje dr hab. n. 
med. Maciej Głyda. Dr Głyda tłuma-
czył, że pojawiło wiele dodatkowych, 
niezależnych czynników, które decy-
dują o tym czy dojdzie do wykonania 
pobrania i przeszczepienia narządu. 
Są to m.in. identyfikacja dawców 
narządów poszerzona o badania 
KT płuc i test na Covid-19. Również 
biorca musi wyrazić zgodę na prze-
szczep narządu w okresie pandemii, 
przejść diagnostykę w kierunku ko-
ronawirusa. Wszystko jest również 
uzależnione od stanu epidemiolo-
gicznego szpitala i stacji dializ. „Nie 
jestem zwolennikiem zamrażania 
jakiejkolwiek dziedziny medycyny, 
w tym transplantacji narządów. Je-
stem za przystosowaniem się do 
panującej sytuacji i kontynuowaniem 
działalności w możliwie rozsądnych  
i bezpiecznych warunkach w stosunku 
do pacjentów (biorców) i zespołów 
transplantacyjnych” – podsumował 
Głyda.

Promujemy przeszczepy,
mocniej niż kiedykolwiek

„Chcemy by transplantacja była 
tematem obecnym w dyskursie pub-
licznym niezależnie od warunków. 
Dziś wszyscy mierzymy się z restryk-
cjami i ograniczeniami. Ale osoby po 
przeszczepieniu, te, które czekają 
na nowy organ i nawet już prze-
szczepieni, są w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. Cieszę się, że młodzież jest 
na tę kwestię bardzo wrażliwa i tak 
aktywnie, mimo wielu wyzwań, chce 

13. edycja kampanii promującej transplantacje
Drugie życie Fresenius Medical Care Polska

 „Kiedy odkryłam, że jestem 
chora, miałam już 3. stadium nie-
wydolności nerek…Teraz czekam 
na przeszczep” – mówi Patrycja 
Mazgaj

„Mój mąż dostanie najlepsze dla 
niego serce, jeszcze tylko chwila” – 
wierzy Karolina Sierakowska

„O tym, ile będzie transplantacji 
w 2020, kto otrzyma przeszczep 
i będzie żył, zadecydują ostatnie 
miesiące roku” – dr Maciej Głyda, 
transplantolog.

Czy transplantacja mnie dotyczy? Czy w czasie pandemii 
koronawirusa jest przestrzeń by zająć się tym tematem? Jak 
radzą sobie, teraz, osoby po przeszczepach? Co czują Ci, któ-
rzy na przeszczep wciąż czekają? Na te i podobne pytania, dziś 
szczególnie głośno wybrzmiewające, w czasie szkolenia online 
dla młodzieży biorącej udział w kampanii społecznej Drugie 
życie, odpowiedzieli eksperci. Z uczniami rozmawiali: lekarz 
transplantolog, ksiądz, prawnik, osoby żyjące z przeszczepionym 
organem oraz te, które wciąż czekają na nowe życie i ich bliscy. 
Dziś, 27.10.2020 (wtorek), po raz pierwszy w historii akcji, w 
przestrzeni internetu, odbyły się warsztaty dla uczniów szkół 
średnich z całej Wielkopolski. Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z pandemią Covid-19, organizatorzy, eksperci i młodzież biorąca 
udział w kampanii wspólnie pracują na rzecz promocji świado-
mego dawstwa narządów.
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teraz prowadzić swoje kampanie, pro-
mujące transplantację. To ważniejsze 
niż w poprzednich latach.” mówi dr 
Tomasz Prystacki, Prezes Zarządu 
Fresenius Medical Care Polska, or-
ganizator kampanii. Rzeczywiście, 
pomimo tego, iż młodzież w obecnej 
sytuacji będzie musiała zrezygnować 
z wielu aktywności podczas promowa-
nia transplantacji (spotkania, marsze, 
happeningi), pomysłów na rozmowę 
o transplantacji nie brakuje. Internet, 
naturalna przestrzeń dla młodych 
ludzi, staje się dla nich narzędziem, 
które świetnie potrafią wykorzystać 
by zrobić coś dobrego, nie dla siebie, 
dla innych.

Kampania Drugie życie –
sukces w konsekwencji

Kampania społeczna Drugie życie 
rusza w Wielkopolsce już 13 raz. 
Fresenius Medical Care konsekwen-
tnie wspiera młodzież w tym, by 
miała odwagę mieć własne zdanie  
o transplantacji. Pierwsza edycja kam-
panii wystartowała w roku szkolnym 
2008/2009 w Wielkopolsce. Od tamtej 
pory do akcji promującej rozmowę 
o oświadczeniach woli i świadomym 
dawstwie narządów przystąpiło 8 ko-
lejnych województw (małopolskie, 
lubuskie, warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie, łódzkie, ślą-
skie, dolnośląskie i podkarpackie). 
Około 400 tysięcy zaangażowanych 
w kampanię uczniów z ponad 880 
szkół średnich rozdało 1 150 000 
oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli 
czekami charytatywnymi kilkadziesiąt 
osób i instytucji. Od 2010 roku kam-
pania Drugie życie w Wielkopolsce 
i Małopolsce jest częścią uruchomio-
nego przez Polską Unię Medycyny 
Transplantacyjnej „Partnerstwa dla 
Transplantacji” – ogólnopolskiego 
programu rozwoju przeszczepiania 
narządów. W każdej edycji kampanii 
patronują najważniejsze instytucje 
państwowe, regionalne oraz organi-
zacje i stowarzyszenia wspierające 
transplantacje.

Fresenius Medical Care jest naj-
większym na świecie dostawcą pro-
duktów i usług dla osób z chorobami 
nerek, z których około 3,5 miliona pa-
cjentów na całym świecie regularnie 

poddawanych jest leczeniu dializami. 
Dzięki sieci 4000 stacji dializ Frese-
nius Medical Care zapewnia leczenie 
dializą 348 tys. pacjentów na całym 
świecie. Fresenius Medical Care jest 
również wiodącym dostawcą produk-
tów do dializy, takich jak aparaty do 
dializ lub dializatory. Oprócz podsta-
wowej działalności firma świadczy po-
wiązane usługi medyczne w zakresie 
koordynowanej opieki medycznej.

W Polsce Fresenius Medical Care 
Polska S.A. jest obecny od prawie 
30 lat. Produkty firmy do hemodializy 
i dializy otrzewnowej wykorzystywane 
są w większości stacji dializ na terenie 
całej Polski, zarówno w ośrodkach 
publicznych, jak i niepublicznych. 
Obecnie Fresenius Medical Care 
świadczy usługi dializacyjne poprzez 
spółkę Fresenius Nephrocare Polska, 
która tworzy największą w Polsce sieć 
placówek dializacyjnych – Centrum 
Dializ Fresenius. Wszystkie zabiegi 
wykonuje na podstawie kontraktu 
z NFZ. 

Dializa jest zabiegiem umożliwia-
jącym oczyszczenie krwi z toksycz-
nych produktów przemiany materii, 
usunięcie nadmiaru wody z organi-
zmu i wyrównanie zaburzeń jonowych 
krwi w sposób zbliżony do tego, w jaki 
czyni to nerka. W nefrologii stosuje 
się zabiegi dializacyjne u pacjentów 
ze schyłkową niewydolnością nerek, 
którzy nie kwalifikują się do zabiegu 
przeszczepienia nerki, bądź oczekują 
na ten zabieg. Jest to zabieg podtrzy-
mujący przy życiu. 

Hemodializa jest to dializa po-
zaustrojowa. Polega na stworzeniu 
stałego dostępu naczyniowego, dzięki 
czemu można pobierać strumień krwi 
do dializatora, w którym krew jest 
oczyszczana (przy pomocy specjal-
nego płynu dializacyjnego). Po jednej 
stronie błony dializatora przepływa 
krew, a po drugiej - płyn dializacyjny. 
Na zasadzie dyfuzji zbędnie produkty 
przemiany materii przedostają się 
przez błonę półprzepuszczalną z krwi 
do płynu dializacyjnego. Oczyszczona 
krew wraca do pacjenta. 

Dializowany chory musi wykonywać 
zabieg w stacji dializ 3 razy w tygodniu. 
Każda wizyta trwa kilka godzin.

26 października 2020 - Światowy Dzień
Donacji i Transplantacji

 

Specjalizacje
sesja wiosenna 2020 r.

chirurgia
szczękowo-twarzowa
Łukasz Bańczyk

choroby wewnętrzne
Janusz Gajewski
Katarzyna Gwiazda

położnictwo i ginekologia
Grzegorz Jabłoński

sesja jesienna 2020 r.

anestezjologia
i intensywna terapia
Diana Latoszek-Śliwa
Paulina Lewandowska-Szlemp

Gratulujemy!

Dializa otrzewnowa jest to dializa 
wewnątrzustrojowa. Błona otrzewno-
wa wykorzystana jest jako półprze-
puszczalna błona dializacyjna. Do 
jamy brzusznej wprowadzany jest 
płyn dializacyjny. Płyn wprowadza 
się poprzez specjalistyczny cewnik 
umieszczany na stałe w jamie brzusz-
nej pacjenta. Zabiegi wykonywane 
są samodzielnie przez pacjenta w 
domu, po przejściu odpowiedniego 
szkolenia. Pacjent do ośrodka dializ 
udaje się tylko na kontrolę.

INFORMACJA PRASOWA
Marta Andrzejewska

Fresenius Medical Care Polska S.A.



Nr 3 (83) 202014

STOMATOLOGIASTOMATOLOGIA
na co dzieńRedakcja:

Urszula Kołodzińska
Piotr Zygmunt Janik

Modele 
diagnostyczne

Ostatnio powróciła dyskusja na temat modeli 
diagnostycznych – czy stanowią część doku-
mentacji medycznej i podlegają zachowaniu 
podobnie jak dokumentacja.

Dzięki uprzejmości dr Anny Lelli – prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Lekarskiej, publikujemy opi-
nię radcy prawnego OIL w Olsztynie, p. mec. 
Katarzyny Godlewskiej wspartej uwagami p. 
Moniki Urbaniak, opublikowanymi na portalu Lex 
18.04.2018 r. Mam nadzieję, że wypowiedzi te 
będą Państwu pomocne.

Piotr Janik
wiceprezes ORL w Częstochowie

„Poniżej zamieszczam odpowiedź z Lexa na 
pytanie związane z tym tematem, która wpraw-
dzie dotyczy starych przepisów, ale aktualne 
moim zdaniem pozostaje rozstrzygnięcie, że co 
do zasady modele diagnostyczne nie zostały 
zakwalifikowane do dokumentacji medycznej.

Przechowywanie przez lekarza ortodontę mo-
deli diagnostycznych ma sens jedynie w aspek-
cie ochrony przed roszczeniami pacjentów, 
jednak nie ma podstaw do ich przejęcia przez 
izbę lekarską w przypadku śmierci tego lekarza. 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów doku-
mentacji medycznej oraz sposobu jej prze-
twarzania również stanowi, że dokumentacja 
medyczna może być prowadzona w postaci 
papierowej lub elektronicznej. W przepisach 
nie ma mowy o modelach diagnostycznych. 
Co ciekawe w tym rozporządzeniu uregulowana 
została dokumentacja medyczna pracowni pro-
tetyki stomatologicznej i ortodoncji, ale w niej 
również nie ma mowy o modelach, a jedynie 
o zbiorczym wykazie obejmującym m.in. rodzaj 
i opis zleconej pracy, w tym diagram zębowy, 
dane o użytych materiałach, oznaczenie oso-
by wykonującej pracę, co pośrednio również 
przemawia za tym, że modele nie stanowią 
dokumentacji medycznej.”

Radca Prawny
Katarzyna Godlewska

Pan
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na pismo z dnia 2 października 2020 r. przekazujące 

apel nr 31/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 2 paździer-
nika 2020 roku w sprawie ograniczenia w roku 2020 r. obowiązków 
administracyjnych nałożonych na podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w zakresie sprawozdawczości o wytworzonych odpadach i go-
spodarowaniu odpadami, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie należy zauważyć, że od 2020 r. weszły w życie przepisy 
zobowiązujące do sporządzania i składania sprawozdań wyłącznie 
w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Obowiązek spo-
rządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych i gospodarowanych 
odpadach spoczywa jak dotychczas m.in. na wszystkich wytwarzających 
odpady bez względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności1.

Jednak ze względu na ogłoszony w bieżącym roku stan epidemii 
termin złożenia ww. sprawozdania za 2019 r., wskazany w ustawie 
o odpadach2, został odpowiednio wydłużony do 31 października br. 
przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-23.

Natomiast powrót do sprawozdań składanych w formie papierowej 
lub kolejne przesunięcie terminu składania ww. sprawozdań wymaga-
łoby zmian legislacyjnych oraz podważałoby zasadność uruchomienia 
modułu sprawozdawczości BDO.

Należy również podkreślić, że rozwiązania zastosowane w BDO 
umożliwiają wszystkim podmiotom wykonanie ustawowych obowiązków 
w formie elektronicznej. Co oznacza, że prowadzenie dokumentów ewi-
dencji odpadów, czy również sporządzanie sprawozdań w imieniu firmy 
może być wykonywane przez inny zewnętrzny podmiot, który posiada 
konto użytkownika głównego.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku zlecona jest jedynie 
techniczna obsługa na indywidualnym koncie BDO, natomiast odpo-
wiedzialność za wypełnienie ww. obowiązków spoczywa ciągle na 
posiadaczu odpadów, który jest ich wytwórcą.Dlatego w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, odpowiedzialność będzie 
spoczywała ciągle na posiadaczu odpadów, który zlecił prowadzenie 
ewidencji odpadów lub sporządzanie sprawozdań za pośrednictwem 
swojego konta w BDO innemu zewnętrznemu podmiotowi.

Z poważaniem
Marzena Berezowska

Dyrektor Departament Gospodarki Odpadami

1 Art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
797, z późn. zm.)

2 Art. 76 ust. 1 ustawy o odpadach.
3 Art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 
2020 poz. 875, 1086).

Przytaczamy odpowiedź Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska na apel PNRL w sprawie ogranicze-
nia w roku 2020 r. obowiązków administracyjnych 
nałożonych na podmioty wykonujące działalność 
leczniczą w zakresie sprawozdawczości o wytwo-
rzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

BDO
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Przechowywanie modeli diagno-
stycznych jako dokumentacji medycz-
nej przez okres 20 lat wiąże się z ko-
niecznością przeznaczenia przestrzeni 
do przechowywania, również jakość 
przechowywanych modeli gipsowych 
przez taki okres ulega zdecydowane-
mu pogorszeniu.

ODPOWIEDŹ 
Modele diagnostyczne uzębienia 

nie zostały zakwalifikowane jako 
dokumentacja medyczna. Zasadnym 
jest jednak przyjęcie, że modele sta-
nowiące podstawę do wykonania prac 
protetycznych lub ortodontycznych, 
powinny być przechowywane do czasu 
zakończenia leczenia. Skan modelu 
diagnostycznego uznać należy za 
dokumentację medyczną,

Zgodnie z interpretacją Mini-
sterstwa Zdrowia z 7.10.2015 r., 
OZG.50.124.2015, w świetle przepi-
sów ustawy z 6.11.2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
– dalej u.p.p. oraz rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 21.10.2010 r. w spra-
wie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwa-
rzania modele diagnostyczne uzębie-
nia nie zostały zakwalifikowane jako 
dokumentacja medyczna. Zasadnym 
jest jednak przyjęcie, że modele sta-
nowiące podstawę do wykonania prac 
protetycznych lub ortodontycznych, 
powinny być przechowywane do czasu 
zakończenia leczenia. Zaznaczyć po-
nadto należy, iż w przypadku roszczeń 
ze strony pacjenta, modele mogą sta-
nowić dowód w sprawie. Wskazać na-
leży, że wprawdzie przywołane wyżej 
rozporządzenie zostało uchylone, jed-
nakże w jego miejsce zostało uchwa-
lone rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji me-
dycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia – dalej r.d.m. którego regulacja 
w tym zakresie jest analogiczna, tak 
więc przywołaną powyżej interpretację 
należy uznać za aktualną. Odnosząc 

się natomiast do sporządzania ska-
nu modeli diagnostycznych, wskazać 
należy, iż wśród przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego nie 
znajduje się definicja legalna pojęcia 
„dokumentacja medyczna”. W doktry-
nie wskazuje się jednak, że dokumen-
tacja medyczna jest zbiorem danych 
dotyczących stanu zdrowia i choroby 
pacjenta oraz udzielonych mu świad-
czeń zdrowotnych.

Zgodnie natomiast z par. 80 r.d.m., 
dokumentacja może być prowadzona 
w postaci elektronicznej, pod wa-
runkiem prowadzenia jej w systemie 
teleinformatycznym zapewniającym:

1) zabezpieczenie dokumentacji 
przed uszkodzeniem lub utratą;

2) integralność treści dokumentacji 
i metadanych polegającą na zabezpie-
czeniu przed wprowadzaniem zmian, 
z wyjątkiem zmian wprowadzanych 
w ramach ustalonych i udokumento-
wanych procedur;

3) stały dostęp do dokumentacji 
dla osób uprawnionych oraz zabez-
pieczenie przed dostępem osób nie-
uprawnionych;

4) identyfikację osoby dokonującej 
wpisu oraz osoby udzielającej świad-
czeń zdrowotnych i dokumentowanie 
dokonywanych przez te osoby zmian 
w dokumentacji i metadanych;

5) przyporządkowanie cech infor-
macyjnych dla odpowiednich rodzajów 
dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 
pkt 3 r.d.m.;

6) udostępnienie, w tym przez 
eksport w postaci elektronicznej do-
kumentacji albo części dokumentacji 
będącej formą dokumentacji okre-
ślonej w rozporządzeniu, w formacie, 
w którym jest ona przetwarzana (XML 
albo PDF);

7) eksport całości danych w for-
macie określonym w przepisach wy-
danych na podstawie art. 13 ustawy 
z 28.04.2011 r. o systemie informacji 
w ochronie zdrowia;

8) funkcjonalność wydruku doku-
mentacji.

Natomiast zgodnie z par. 81 r.d.m., 
w przypadku gdy do dokumentacji 
prowadzonej w postaci elektronicznej 
ma być dołączona dokumentacja 
utworzona w innej postaci, w tym 
zdjęcia radiologiczne lub dokumenta-
cja utworzona w postaci papierowej, 
osoba upoważniona przez podmiot 
wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej 
dokumentacji i umieszcza je w syste-
mie informatycznym w sposób zapew-
niający czytelność, dostęp i spójność 
dokumentacji.

W związku z powyższym, za-
sadnym jest sądzić, iż skan modelu 
diagnostycznego uznać należy za 
dokumentację medyczną, natomiast 
sposób udostępniania dokumentacji 
medycznej prowadzonej w formie 
elektronicznej regulują przepisy u.p.p., 
w myśl których dokumentacja medycz-
na jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz 
danych w zakresie ochrony zdrowia, 
w miejscu udzielania świadczeń zdro-
wotnych, z wyłączeniem medycznych 
czynności ratunkowych, albo w sie-
dzibie podmiotu udzielającego świad-
czeń zdrowotnych, z zapewnieniem 
pacjentowi lub innym uprawnionym 
organom lub podmiotom możliwości 
sporządzenia notatek lub zdjęć;

2) przez sporządzenie jej wyciągu, 
odpisu, kopii lub wydruku;

3) przez wydanie oryginału za 
potwierdzeniem odbioru i z zastrze-
żeniem zwrotu po wykorzystaniu, na 
żądanie organów władzy publicznej 
albo sądów powszechnych, a także 
w przypadku gdy zwłoka w wydaniu 
dokumentacji mogłaby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4) za pośrednictwem środków ko-
munikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku da-
nych (art. 27 ust. 1 u.p.p.)

Monika Urbaniak
Odpowiedzi udzielono:

4 kwietnia 2018 r.
Portal Lex

Czy modele diagnostyczne (ortodontyczne) można 
zeskanować a następnie w razie potrzeby odwzorowania 
przebiegu leczenia lub wydania jako dokumentacji 
medycznej wydrukować drukarką 3D, traktując ten 
wydrukowany, przestrzenny model jako oryginał?
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W sobotnie popołudnie 17 paź-
dziernika b.r. w Sali Reprezentacyjnej 
Muzeum Częstochowskiego odbyła 
się prezentacja laureatów i otwarcie 
Salonu PhotoArtMedica 2020 zorga-
nizowanego przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Częstochowie. Ze względu 
na restrykcje związane z pandemią 
COVID-19 uroczystość odbyła się bez 
udziału laureatów i publiczności w ra-
mach transmisji on-line. Wzięli w niej 
udział poseł na Sejm RP dr Zdzisław 
Wolski, prezes OIL w Częstochowie dr 
Zbigniew Brzezin, wicedyrektor Muze-
um Częstochowskiego Łukasz Pabiś 
oraz przewodniczący Salonu Photo-
ArtMedica dr Krzysztof Muskalski. 

Patronat Honorowy nad Salonem 
PhotoArtMedica objęli Prezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej prof. dr Andrzej 
Matyja oraz Prezydent Miasta Często-
chowy Krzysztof Matyjaszczyk. Swoje 
Auspicje nadała Salonowi PhotoArtMe-
dica największa światowa organizacja 

VIII Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej 
Lekarzy – „PhotoArtMedica 2020”

Częstochowa, 17 października 2020

fotograficzna FIAP – Międzynarodowa 
Federacja Sztuki Fotograficznej, a Pa-
tronat merytoryczny czołowa polska 
organizacja fotograficzna Fotoklub 
Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat 
medialny objęły: Gazeta Lekarska, 
esculap.com i Foto-Kurier.

W tegorocznym salonie wzięło 
udział 69 uczestników z 13 krajów 
– Australii, Bangladeszu, Bułgarii, 
Czech, Irlandii, Kanady, Niemiec, 
Polski,  Szwecji, USA, Węgier, Wielkiej 
Brytanii i Włoch, którzy zaprezentowali 
481 fotografii. Trzydziestu sześciu 
laureatów sięgnęło po 44 nagrody – 17 
z nich to Polacy, a 19 to uczestnicy 
z zagranicy. W salonie wzięło udział 
14 debiutantów z 7 krajów, a połowa 
z nich znalazła się w gronie laureatów.

Nagrodę PhotoArtMedica Grand 
Prix 2020 – statuetkę autorstwa 
częstochowskiego artysty Mariu-
sza Chrząstka ufundowaną przez 
Prezesa NRL prof. Andrzeja Matyję 

zdobył dr Ryszard Zembrzuski (in-
ternista) z Warszawy za 4 fotografie 
w kategoriach „Świat wody” i „Temat 
wolny”. Warto nadmienić, iż w każdej 
edycji Salonu PhotoArtMedica lau-
reat otrzymuje unikalny egzemplarz 
statuetki, w tym roku z elementem 
nawiązującym do pandemii COVID-19, 
a statuetki mistrza Chrząstka znajdują 
się w kolekcji m.in. Cristiano Ronaldo 
i Oprah Winfrey.

Statuetka PhotoArtMedica 2020 Grand 
Prix autorstwa artysty rzeźbiarza

Mariusza Chrząstka

Grand Prix – Mazowiecki staw, dr Ryszard Zembrzuski  (Warszawa)
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Przesłanie Pana Riccardo Busi 
– Prezydenta Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Fotograficznej 

FIAP – z okazji 8 Salonu 
PhotoArtMedica 2020

Drodzy Przy-
jac ie le,  to d la 
mnie ogromna 
przyjemność i za-
szczyt móc po-
dzielić się z wami 
tą wiadomością i być z wami choćby 
tylko wirtualnie. Konkurs PhotoArtMedica 
jest ważnym wydarzeniem w szerszym 
scenariuszu FIAP. Jest wyjątkowy, bo 
jego uczestnicy są wyjątkowymi ludźmi. 
Mężczyźni i kobiety, którzy postanowili 
zadedykować swoje życie zdrowiu innych. 
Ogromne podziękowanie dla was przyja-
ciele, że szczególnie w tym trudnym czasie 
każdego dnia na oddziałach szpitalnych, 
centrów klinicznych i centrów naukowych 
przedkładając zdrowie nasze i naszych 
rodzin nad własne, walczycie przeciw temu 
niewidzialnemu wrogowi. Wszystkim wam, 
w tym naszym nowym świecie, którzy pra-
cują każdego dnia aby dać pomoc i ulgę 
– dziękuję, od całej rodziny FIAP.

Szczególne podziękowanie dla dok-
tora Muskalskiego i dla wszystkich jego 
przyjaciół za ogromne zaangażowanie 
i poświęcenie, za zorganizowanie tego 
pięknego konkursu co roku. Mam nadzieję, 
że wkrótce będziemy świadkami narodzin 
międzynarodowego klubu fotografujących 
lekarzy FIAP, który będzie promował nowe 
fotograficzne inicjatywy i programy chary-
tatywne pod skrzydłami FIAP. Moje szcze-
re gratulacje dla wszystkich zwycięzców 
ale też dla wszystkich pozostałych uczest-
ników pochodzących z Australii, Bangla-
deszu, Bułgarii, Kanady, Czech, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Węgier, Irlandii, Włoch, 
Polski, Szwecji, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, którzy dzięki swemu udziałowi 
uczynili tą edycję Salonu PhotoArtMedica 
wyjątkową.

Ad maiora (ku większym rzeczom) 
przyjaciele, bądźcie bezpieczni.

Riccardo Busi, 
MFIAP

Florencja, Włochy

Złoty Medal FRP – Stairs to heaven, dr Franco Ameli (Włochy)

Honorowy Medal FIAP – Joy with water, dr Rashid Un Nabi (Bangladesz)

Złoty Medal PAM – Godafoss, dr hab. Maciej Wójcik (Lublin)



Nr 4 (84) 202018

Honorowy Medal FIAP – The coats of angels, prof. Francesco Carracchia (Włochy)

Złoty Medal PAM – Sophie, dr Marek Szczytkowski (Świdwin)

Honorowy Medal FIAP – COVID 2, prof. Michele Angelillo (Włochy

Złoty Medal PAM – Lockdown,
dr Raffaele Scala (Włochy)

Nagroda Prezesa OIL w Częstochowie – 
Czarne oczy, dr Renata Marzec

Honorowe Wyróżnienie PAM – W aureoli do 
pracy, dr Krzysztof Janik (Częstochowa)
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W kategorii „Świat wody” zgłoszono 210 fotografii. 
Znajdujemy na nich wielkie bogactwo naszej planety, 
jakim jest woda, przedstawione w wielu aspektach – od 
kropelki wody po wzburzone fale oceanu, wody jako 
wzbogacenia piękna krajobrazu, wody jako ekosystemu, 
wody jako źródła relaksu, a także zmagania się wielu 
rejonów świata z suszą. Złoty Medal Fotoklubu RP 
otrzymał w tej kategorii dr Franco Ameli (otolaryngolog) 
z Włoch, Honorowy Medal FIAP dr Rashid Un Nabi (ra-
diolog onkologiczny) z Bangladeszu, Złoty Medal Pho-
toArtMedica dr hab. Maciej Wójcik (kardiolog) z Lublina.

Tradycyjnie w „Temacie wolnym” 216 fotografii pre-
zentuje nam szeroką inwencję artystyczną uczestników 
w wielu gatunkach fotografii wskazując na dużą ich 
wrażliwość artystyczną i umiejętność dostrzegania tego 
co ważne i piękne. Złoty Medal Fotoklubu RP otrzymał 
w tej kategorii dr John Cuddihy (GP) z Irlandii, Hono-
rowy Medal FIAP prof. Francesco Carracchia (chirurg 
szczękowo-twarzowy) z Włoch, Złoty Medal PhotoArt-
Medica dr Marek Szczytkowski (medycyna rodzinna) 
ze Świdwina.

W kategorii „Fotografia medyczna” nadesłano 55 
fotografii – część z nich nawiązywała w różnym kontek-
ście do pandemii COVID-19 od tragicznego, poprzez 
symboliczny po humorystyczny. Niewątpliwie wiele z 
tych zdjęć staje się historycznym świadectwem ofiar-
ności służb medycznych i społeczeństw całego świata 
dla przyszłych pokoleń. Honorowy Medal FIAP otrzymał 
prof. Michele Angelillo (radiolog) z Włoch, a Złoty Medal 
PhotoArtMedica dr Raffaele Scala (pulmunolog) również 
z  Włoch.

W tegorocznym Salonie PhotoArtMedica wzięło 
udział 8 członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Czę-
stochowie. Nagrodę Prezesa Okręgowej Izby Lekar-
skiej dla Uczestnika z OIL w Częstochowie zdobyła dr 
Renata Marzec (dentystka), a 2 Honorowe Wyróżnienia 
PhotoArtMedica zdobył dr n. med. Krzysztof Janik (ga-
stroenterolog). Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica 
zdobył także Michał Marzec z Częstochowy – student 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pełna lista laureatów Salonu PhotoArtMedica oraz 
nagrodzone fotografie dostępne są na stronach www.
photoartmedica.pl i na facebooku www.facebook.com/
photoartmedica.

W ramach transmisji on-line swoje przesłanie do 
laureatów, uczestników i organizatorów przekazali 
prezes NRL profesor Andrzej Matyja, prezydent Miasta 
Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz prezydent 
FIAP Riccardo Busi z Florencji. Prezydent Busi w swoim 
wystąpieniu, m.in. podtrzymał propozycję utworzenia 
Klubu Lekarza w strukturach FIAP. W transmisji wzięło 
udział również 16 laureatów z Polski i zagranicy dzieląc 
się swoją radością ze zdobytych nagród a także reflek-
sjami związanymi zarówno z fotografią jak i sytuacją 
epidemiczną.

Laureaci oprócz statuetki, medali i wyróżnień 
otrzymali nagrody rzeczowe – ufundowane przez To-
warzystwo Ubezpieczeń Inter Polska, Częstochowskie 
Wodociągi oraz Olympus.

Dr n. med. Krzysztof Muskalski
EFIAP/s, AFRP, ZPAF

Przewodniczący Salonów PhotoArtMedica
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

cd. str. 20

Złoty Medal FRP – Aedan, dr John Cuddihy (Iralndia)

Srebrny Medal FRP – Tre Cime di Lavaredo, dr László Simán 
(Węgry)

Srebrny Medal PAM – Aqua alta Piazza San Marco, prof. Paul 
Byrne (Irlandia)
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Honorowe Wyróżnienie PAM – Waterfall I,
dr Leszek Rudzki (Wlk. Brytania)

Srebrny Medal PAM – Tulipany, dr Mirosław 
Sochański (USA)

Brązowy Medal PAM – To co pozostało, prof. Catherine Raczek (USA)

Honorowe Wyróżnienie PAM – Dandys w czasach Covidu,
dr Alessandro Errigo (Włochy)

Honorowe Wyróżnienie PAM – Oko 2,
dr Monika Majchrowicz (Bielsko-Biała)

Honorowe Wyróżnienie PAM – Oaza,
Michał Marzec (Częstochowa-student WUM)
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Kanadyjski zespół naukowców 
opublikował wyniki dwóch badań, 
które mogą pomóc w zwalczaniu ko-
ronawirusa. Odkryli substancje, które 
zwiastują ciężki przebieg Covid-19 i...

Część zakażonych SARS-CoV-2 
zapada na ciężką postać Covid-19. 
Niestety nie można było dotąd z wy-
przedzeniem określić, kogo to będzie 
dotyczyło. Jednocześnie jednym 
z głównych powikłań u krytycznie 
chorych pacjentów są pojawiające się 
w płucach zakrzepy, które utrudniają 
natlenienie organizmu. Na łamach 
czasopisma „Critical Care Explora-
tions” zespół kanadyjskich naukowców 
z Instytutu Badań Zdrowia Lawsona 
i Uniwersytetu Zachodniego Ontario 
wskazał drogę do rozwiązania tych 
problemów. „Zaczęliśmy dostarczać 
odpowiedzi na jedne z najważniej-
szych pytań odnośnie do Covid-19 
zadawanych przez klinicystów i zaj-
mujących się zdrowiem naukowców. 
Wyniki muszą zostać jeszcze potwier-
dzone w badaniach na większej grupie 
pacjentów, ale mogą mieć ważne 
konsekwencje dla leczenia i badania 
choroby” – podkreśla kierujący pra-
cami dr Douglas Fraser. Naukowcy 
zwracają uwagę na fakt, że przy braku 
odpowiednich metod leczenia wielu 
chorych na Covid-19 przyjmowanych 
na oddziały intensywnej terapii nie 
przeżywa. „Kiedy pacjent zostaje 
przyjęty na oddział intensywnej terapii, 
zwykle czekamy, aby zobaczyć, czy 
mu się pogorszy, zanim rozpatrzymy 
jakieś ryzykowne interwencje. Aby po-
prawić szanse chorego, potrzebujemy 
nie tylko nowych terapii, lecz także 

sposobów przewidywania, kto będzie 
w złym stanie” – tłumaczy dr Fraser.

Sześć cząsteczek
W jednym z dwóch badań po anali-

zie krwi trzydziestu chorych naukowcy 
zidentyfikowali sześć cząsteczek, 
które w podwyższonym stężeniu 
wskazują na przyszły ciężki przebieg 
Covid-19. Określenie poziomu tych 
substancji może więc pomóc w dobra-
niu najlepszego leczenia i zdobyciu na 
czas odpowiednich do tego środków. 
Lekarze będą też mogli odpowiednio 
przygotować rodzinę oraz samych 
pacjentów. Wiedza na temat tych czą-
steczek pomoże też w prowadzeniu 
lepszej jakości badań klinicznych, po-
nieważ będzie można w nich grupować 
ochotników według ich indywidualnego 
ryzyka.

Skąd się biorą zakrzepy?
W drugim badaniu naukowcy 

z Kanady zrozumieli natomiast, skąd 
u ciężko chorych biorą się groźne 
zakrzepy w płucach. „Powód ich po-
wstawania był niejasny. Większość 
ekspertów podejrzewała, że normalny 
system krzepliwości był zbyt mocno 
pobudzany, więc wielu lekarzy próbo-
wało stosować środki przeciwzakrze-
powe, takie jak heparyna. Jednak od-
kryliśmy zupełnie inny mechanizm” – 
mówi dr Fraser. Analiza krwi pacjentów 
pokazała, że u chorych na Covid-19 
warstwa wyściełająca naczynia krwio-
nośne ulega uszkodzeniu i powstają 
w niej stany zapalne. W ten sposób 
tworzy się środowisko, które sprzyja 
przyłączaniu się powodujących krzep-

nięcie płytek krwi. Badacze odkryli, 
że pacjenci z Covid-19 mają we krwi 
wyższe stężenie trzech substancji. 
Dwie z nich powstają z rozpadu ma-
łych, przypominających włoski struk-
tur (glikokaliksu), które znajdują się 
na ściankach naczyń krwionośnych. 
Natomiast jedna pomaga płytkom 
łączyć się z naczyniami. „Glikokaliks 
zapobiega przyłączaniu się płytek do 
wnętrza naczyń i wspomaga produkcję 
tlenku azotu, który odgrywa ważną 
rolę w zapobieganiu przyłączania się 
płytek. Podejrzewamy, że odpowiedź 
immunologiczna powoduje powstanie 
enzymów uszkadzających te podob-
ne do włosków struktury i wywołuje 
zapalenie naczyń, które zaczynają 
przyciągać tworzące zakrzepy płytki” 
– wyjaśnia dr Fraser.

Dwie terapie
Zdaniem badaczy pacjentom 

z ciężkim przebiegiem Covid-19 
mogłyby pomóc dwie terapie. Jedna 
to wykorzystanie inhibitorów płytek 
zapobiegających przyłączaniu się ich 
do ścianek naczyń. Druga polegałaby 
na użyciu cząsteczek chroniących 
naczynia i przywracających naturalną 
budowę ich ścianek. „Sprawdzenie 
tych terapii jako potencjalnej alternaty-
wy dla środków przeciwzakrzepowych 
może poprawić szanse pacjentów. 
Dzięki obu naszym odkryciom mamy 
nadzieję na opracowanie narzędzi do 
prognozowania, którzy chorzy będą 
w najcięższym stanie, oraz metod le-
czenia stanów zapalnych i zakrzepów” 
– mówi dr Fraser. (PAP)

Zidentyfikowano substancje, które zwiastują ciężki przebieg Covid-19

Pokładełko, za pomocą którego 
pasożytnicze osy wprowadzają swoje 
jaja do ciał innych owadów, zainspi-
rowało chirurgów do stworzenia ultra-
cienkiej i sterowanej igły.

Jak informuje czasopismo „Fron-
tiers in Bioingineering and Biotech-
nology”, pokładełko to mający postać 
cienkiej rurki narząd spotykany u wielu 
owadów, pajęczaków i niektórych ryb. 
Samicom pasożytniczych os służy do 
składania jaj w larwach innych owa-
dów, ukrytych w drzewach lub pod 
ziemią, które służą później jako po-

karm dla larw osy. Szczególną cechą 
pokładełka jest jego wyjątkowa ela-
styczność. Choć nie ma w nim mięśni, 
potrafi zmieniać kształt, by dotrzeć do 
celu. Jest to możliwe dzięki podziałowi 
rurki na podłużne, przesuwające się 
niezależnie od siebie, lecz sczepione 
ze sobą, segmenty.

Podobne właściwości przydałyby 
się w przypadku narzędzi stosowanych 
podczas małoinwazyjnych procedur 
chirurgicznych, np. interwencji głęboko 
w rdzeniu kręgowym. Opierając się 
na wynikach badań nad osami, które 

przeprowadził dr Sander Gussekloo, 
prof. Paul Breedveld z holenderskiego 
Uniwersytetu Technicznego w Delfcie 
wspólnie z doktorantką Martą Scali 
i innym badaczem prof. Dimitrą Dodou 
opracowali ultracienką, elastyczną 
i sterowalną igłę. Składa się ona 
z siedmiu indywidualnie poruszanych 
przez miniaturowe siłowniki i prze-
suwnych względem siebie elastycz-
nych prętów. W trudno dostępnych 
miejscach taka igła mogłaby posłużyć 
do głębokiego podawania leków czy 
usuwania nowotworów mózgu. (PAP)

Narzędzie chirurgiczne inspirowane narządem osy

ROZMAITOŚCI MEDYCZNE pod redakcją KRZYSZTOFA MUSKALSKIEGO
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W związku z dynamiczną sytuacją 
związaną z wystąpieniem pandemii 
na wstępie pragniemy przekazać 
Państwu informację na temat ochrony 
obowiązującego programu w kontek-
ście licznych pytań zadawanych przez 
Państwa, a związanych z pracą w wa-
runkach występowania SARS-COV-2. 
W tym celu zadano stosowne pytanie 
brokerowi PWS Konstanta SA, które 
na podstawie uzyskanych informacji 
z PZU SA a także analizą warunków 
ubezpieczenia udzielił odpowiedzi na 
poniższe pytanie: 

Czy w warunkach zawartych 
ubezpieczeń mieści się odpowie-
dzialność cywilna z tytułu działania 
lekarza, lekarza dentysty w związku 
z ogłoszonym stanem epidemii 
z powodu SARS-COV-2 ?  Jeżeli tak, 
to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Program ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej 
dla lekarzy nie ogranicza ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ewen-
tualnych roszczeń mogących powstać 
w związku z SARS-COV-2. W celu 
potwierdzenia zakresu  ochrony ubez-
pieczeniowej broker PWS Konstanta 
SA zwrócił się z zapytaniem do  Ubez-
pieczyciela – Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń SA i uzyskał następującą 
odpowiedź: 

„PZU SA odbiera bardzo liczne 
zapytania od lekarzy, jak i całego 
środowiska medycznego dotyczące 
zawartych umów ubezpieczenia, jak 
również możliwości zapewnienia 
ochrony lekarzom w związku sy-
tuacją wywołaną koronawirusem 
SARS-CoV-2.

W związku z powyższym chcie-
libyśmy podkreślić, że PZU SA 
w zakresie udzielanej lub już udzie-
lonej ochrony ubezpieczeniowej nie 
wprowadziło obostrzeń związanych 
z panującym stanem epidemiolo-

gicznym i nie mają zastosowania 
żadne dodatkowe ograniczenia 
odpowiedzialności.” 

Jednocześnie, zwracamy uwagę, 
że ochrona ubezpieczeniowa w za-
kresie dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (w tym 
nadwyżkowego), zgodnie z § 9 ust.1 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej lekarzy 
ustalonych uchwałą nr UZ/427/2016 
z dnia 24.10.2016 r. Zarządu PZU 
SA ze zmianami ustalonymi uchwałą 
UZ/215/2018 z dnia 06.07.2018 r. 
Zarządu PZU SA, nie obejmuje 
jednak szkód wyrządzonych umyśl-
nie. W naszej ocenie przypadkiem, 
w którym ubezpieczyciel mógłby 
powołać się na obowiązywanie tego 
wyłączenia w kontekście zakażenia 
pacjenta SARS-CoV-2 mogłaby być 
w szczególności sytuacja, w której le-
karz udziela świadczeń zdrowotnych 
narażając pacjentów na transmisję 
wirusa w przypadku, gdy stwierdzono 
u tego lekarza zakażenie wirusem 
SARS-COV-2 lub chorobę zakaźną 
wywołaną tym wirusem bądź lekarz 
ten został objęty kwarantanną. Jed-
nocześnie wyjaśniamy, że zgodnie 
z § 5 ust. 3 ww. OWU ochroną są 
objęte szkody wyrządzone wskutek 
rażącego niedbalstwa. 

Na koniec wyjaśniamy, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej udzielanej 
w ramach obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, uregulowanego przepisami 
rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz 866) nie zawiera 
wyłączenia dotyczącego szkód wy-
rządzonych umyślnie.

Czy któreś warianty ubezpieczeń 
w tzw. klauzuli nadwyżkowej prze-
widują ubezpieczenie NNW, rozsze-
rzone o zarażenie koronawirusem, 
czy tylko dotyczy to zarażenia się 
wirusami WZW lub HIV ?

 
Odpowiedź: Ubezpieczenie NNW 

z rozszerzeniem o WZW i HIV obej-
muje jedynie przypadki zachorowania 
na te dwie jednostki chorobowe. Prag-
niemy jednak Państwu przypomnieć, 
że w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Częstochowie od 2016 roku istnieje 
możliwość przystąpienia lekarzy będą-
cych członkami izby lekarskiej do gru-
powego ubezpieczenia na życie wraz 
z utratą dochodów na skutek choroby 
w TU Generali Życie SA.

Ubezpieczenie to nie wyłącza 
przypadków zachorowania lekarza na 
SARS-CoV-2, co zostało potwierdzo-
ne przez ubezpieczyciela. Ochrona 
ubezpieczeniowa w tym programie 
jest szeroka i obejmuje między innymi:

– czasową niezdolność do pracy 
(utrata dochodów),

– śmierć ubezpieczonego,
– wypłatę świadczenia za pobyt 

ubezpieczonego w szpitalu.
Zachęcamy do zapoznania się 

z ofertą dostępną przez baner. Zwra-
camy jednak uwagę na obowiązujące 
w tej chwili karencje w wypłacie od-
szkodowania, które dla powyższych 
świadczeń wynoszą:

3 miesiące – pobyt w szpitalu (za 
wyjątkiem pobytu w szpitalu w wyniku 
NNW),

6 miesięcy – śmierć ubezpieczo-
nego (za wyjątkiem zgonu w wyniku 
NNW) oraz czasowa niezdolność 
ubezpieczonego do pracy.

Tym samym dla lekarzy, którzy 
przystąpili do ubezpieczenia np. 
w marcu na początku pandemii ochro-
na w dniu dzisiejszym nie jest objęta 
karencją świadczeń. 

Ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej na 2021 rok

W roku ubiegłym Izba przy współudziale brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta SA wy-
negocjowała kompleksowy program Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla członków 
Izby. W roku 2021 mamy możliwość kontynuowania ubezpieczenia na nie zmienionych warunkach 
finansowych. Przypominamy, że program został dostosowany do potrzeb lekarzy i zawiera szereg 
rozszerzeń, które w przypadku klasycznego zawierania tak specjalistycznego ubezpieczenia jest 
utrudnione – w niniejszym materiale zwracamy uwagę na ważne elementy ochrony, które stan-
dardowo wymagają rozszerzenia i opłacenia składki dodatkowej.

Ubezpieczenie w czasach pandemii



Nr 4 (84) 2020 23

Jeżeli lekarz ma kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, którą wykonuje.

Jeżeli lekarz wykonuje kilka specjalizacji, ubezpiecza się zgodnie z tą, która ma wyższą składkę.
W przypadku lekarzy będących w trakcie specjalizacji, nieposiadających żadnej innej specjalizacji,
nalicza się składkę przewidzianą dla grupy ryzyka obejmującej  faktycznie wykonywaną specjalizację.

Podobnie jak w latach poprzednich 
ochronę dla ryzyka odpowiedzialności 
cywilnej zapewnia PZU SA. 

Od 2020 roku program ubezpie-
czenia zawiera także postulowane 
pokrycie ochrony prawnej pozwala-
jące na wynajęcie adwokata, radcy 
w sytuacjach zgłoszonych roszczeń 
związanych z wykonywaniem zawodu 
lekarza. Ochronę prawną zabezpiecza 
TU Inter Risk SA. 

Zakres ochrony,
sumy ubezpieczenia, cena 

Obowiązek ubezpieczenia spo-
czywa na każdym lekarzu czy 
lekarzu dentyście, który wykonuje 
zawód w formie praktyki lekarskiej 
(dotyczy to każdego rodzaju prak-
tyki – stacjonarnej, na wezwanie, 
kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi 
zawierać takiego ubezpieczenia lekarz 
(lekarz dentysta), który pracuje tylko 
i wyłącznie w oparciu o kodeksową 
umowę o pracę. Zachęcamy jednak 
wszystkich do ubezpieczenia – każdy 

z nas narażony jest na ryzyko związa-
ne z wykonywaniem naszego zawodu 
(DLA LEKARZY BEZ DZIAŁALNOŚ-
ŚCI PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA 
DOBROWOLNEGO) 

Od 29 kwietnia 2019 r. obowiązuje 
nowe Rozporządzenie Ministra Finan-
sów w sprawie obowiązkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą – indywidualna praktyka le-
karska wyłącznie w miejscu wezwania, 
praktyka lekarska wyłącznie w zakła-
dzie leczniczym na podstawie umowy 
z podmiotem leczniczym prowadzą-
cym ten zakład lub praktyka lekarska 
wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym prowadzącym ten zakład. 

Wyznacza ono minimalną sumę 
gwarancyjną na jaką powinien ubez-
pieczyć się lekarz i wynosi ona 75 000 
Euro w odniesieniu do jednego zda-
rzenia  i 350 000 euro w odniesieniu 
do wszystkich zdarzeń. Zwracamy 
uwagę na stosunkowo niską sumę 
ubezpieczenia na zdarzenie, które 

może nie wystarczyć na pokrycie 
ewentualnego odszkodowania. 
Dodatkowo należy pamiętać, że ubez-
pieczenie obowiązuje na świadczenia 
wykonywane tylko w ramach praktyki, 
nie pokrywa świadczeń związanych 
z chirurgią plastyczną czy zabie-
gów kosmetycznych (za wyjątkiem 
wady wrodzonej, urazu, choroby), 
nie obejmuje również szkód rzeczo-
wych wreszcie nie zawiera Ochrony 
Prawnej. 

Z tego powodu, aby zabezpie-
czyć kompleksowo lekarza przed 
zdarzeniami, których nie pokrywa 
ubezpieczenie obowiązkowe, za-
chęcamy do zawarcia ubezpiecze-
nia pakietowego.

Obowiązkowe Ubezpieczenie 
proponowane członkom Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Częstochowie przez 
PZU uwzględnia podział na trzy grupy 
specjalności (korzystne składki jak 
w poprzednich latach):

Przypomnienie warunków programu. Sposób zawarcia ubezpieczenia 

Grupa I (składka 364 zł) Grupa II (składka 132 zł) Grupa III (składka 84 zł)

Anestezjologia i intensywna terapia
Chirurgia ogólna
Chirurgia dziecięca
Chirurgia naczyniowa 
Chirurgia onkologiczna
Chirurgia plastyczna
Torakochirurgia
Kardiochirurgia
Neurochirurgia
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Chirurgia stomatologiczna
Urologia
Urologia dziecięca
Ortopedia i traumatologia
Ginekologia i położnictwo
Ginekologia onkologiczna
Medycyna ratunkowa
Neonatologia

Medycyna sportowa
Radioterapia
Lekarz dentysta nie posiadający 
żadnej specjalizacji oraz pozostałe 
specjalności stomatologiczne poza 
chirurgią stomatologiczną np.:
•	 ortodoncja
•	 periodontologia
•	 protetyka stomatologiczna
•	 stomatologia dziecięca
•	 stomatologia zachowawcza 

z endodoncją

Wszystkie pozostałe specjalności

Uwaga:
Jeżeli lekarz z III grupy wykonuje 
jakieś zabiegi chirurgiczne, 
endoskopowe, z zakresu 
radiologii interwencyjnej czy inne 
wymagające pisemnej zgody – 
musi się ubezpieczyć jak w grupie II

Uwaga – samo ubezpieczenie obowiązkowe nie zawiera dodatkowych rozszerzeń, które obejmuje pakiet – 
prosimy o rozważenie zawarcia ubezpieczenia w szerszym zakresie

i

i
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Zalecane rozwiązanie
pakietowe

Od lat istnieje możliwość bardzo 
korzystnego ubezpieczenia pakieto-
wego (połączenie ubezpieczenia 
obowiązkowego z dobrowolnym) 
tzw. klauzulą nadwyżkową.

Pozwala to nie tylko podwyższyć 
sumę gwarancyjną ubezpieczenia, 
ale objąć ubezpieczeniem sytuacje 
czy zdarzenia, których nie zawiera 
ubezpieczenie obowiązkowe:

– udzielanie pierwszej pomocy 
(także w sytuacji, w której lekarz, 
ratując czyjeś życie, udzielał jej po 
spożyciu alkoholu),

– udzielanie świadczeń medycz-
nych okazjonalnych (niezbędnej po-
mocy medycznej – nie dotyczy stałej 
pracy) poza terenem Polski – np. 
podczas wyjazdu wypoczynkowego, 
uczestnictwa w konferencjach czy też 
wyjazdów interwencyjnych,

– uwzględnienie w składce pod-
stawowej zabiegów estetycznych 
i kosmetycznych, 

– koszty ekspertów, biegłych, za-
stępstwa prawnego – poniesionych 
za zgodą PZU SA lub zasądzonych 
– podwyższono limit do 150 000 zł, 

– odpowiedzialność cywilna za 
szkody wyrządzone osobom trzecim 
w wynajmowanym pomieszczeniu 
praktyki (do kwoty 50 000 zł) – możli-
wość podwyższenia do 500 000 zł za 
jedyne 20 zł rocznie,

– odpowiedzialność cywilna za 
szkody wyrządzone osobom trzecim 

Kwota, o którą zwiększa 
się suma gwarancyjna 

Grupa I specjalności – 
składka łączna

Grupa II – składka 
łączna

Grupa III – składka 
łączna

100 000,00 zł 535,00 zł 275,00 zł 201,00 zł
200 000,00 zł 633,00 zł 308,00 zł 213,00 zł
300 000,00 zł 659,00 zł 314,00 zł 220,00 zł
400 000,00 zł 691,00 zł 324,00 zł 228,00 zł
500 000,00 zł 705,00 zł 330,00 zł 232,00 zł
700 000,00 zł 717,00 zł 334,00 zł 236,00 zł
800 000,00 zł 725,00 zł 345,00 zł 255,00 zł

1 300 000,00 zł 893,00 zł 412,00 zł 283,00 zł
1 500 000,00 zł 980,00 zł 430,00 zł 330,00 zł
2 500 000,00 zł 1712,00 zł 743,00 zł 493,00 zł
3 000 000,00 zł 1930,00 zł 830,00 zł 580.00 zł
3 500 000,00 zł 2 080,00 zł 880,00 zł 630,00 zł 

w wynajmowanym, użytkowanym/
wykorzystywanym sprzęcie nie na-
leżącym do lekarza np. upuszczenie 
i uszkodzenie głowicy USG  (do kwoty 
50 000 zł) możliwość podwyższenia 
do 500 000 zł za jedyne 20 zł rocznie, 

– szkody rzeczowe w mieniu pa-
cjenta w związku z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych – ubezpieczenie 
od innych zdarzeń odpowiedzialności 
cywilnej, związanych z miejscem wy-
konywania praktyki, ale nie związanych 
z udzielaniem świadczeń (np. zalanie 
sąsiada wskutek awarii w gabinecie, 
uderzenie przedmiotem spadającym 
z okna gabinetu czy dachówką spa-
dającą z dachu domu lub poślizgnięcie 
się pacjenta na mokrej posadzce w po-
mieszczeniu, w którym jest gabinet itp.) 

– ubezpieczenie na wypadek szkód 
wynikających z naruszenia praw pa-
cjenta w tym również szkód nie będą-
cych szkodą osobową czy rzeczową,

– ubezpieczenie szkód wyrzą-
dzonych w związku z uczestnictwem 
w eksperymencie medycznym lub 
badaniach klinicznych, 

– szkody związane z utratą, uszko-
dzeniem mienia przechowywanego do 
5 000 zł np. mienie pacjenta pozosta-
wione w poczekalni lub depozycie 

– szkód nie związanych ze szko-
dą osobową lub rzeczową (limit 
100 000 zł) 

– niezbędne koszty sądowej obro-
ny przed roszczeniami, niezbędne 
koszty sądowej obrony w postępowa-
niu karnym poniesione za zgodą PZU 
SA lub zasądzone,

– koszty postępowań sądowych, 
w tym mediacji lub postępowania 
pojednawczego poniesione za zgodą 
PZU SA lub zasądzone, 

– koszty poniesione na minimalizo-
wanie wyrządzonej szkody,

– w ramach ubezpieczenia odpo-
wiedzialności cywilnej lekarza, PZU 
SA dla każdego Ubezpieczonego, 
organizuje i pokrywa koszty usługi 
Asysty Prawnej (usługa assistance). 
Nr telefonu Centrum Alarmowego dla 
Asysty Prawnej: 22 505 16 04 – asy-
sta prawna nie jest zastępstwem 
procesowym, jest tylko konsultacją 
telefoniczną. 

W ramach składki ubezpieczenio-
wej ubezpieczenia pakietowego od 
2020 roku uzyskuje się również:

– ochronę prawną (ubezpieczaną 
przez TU Inter Risk SA) do kwoty 
50 000 zł. Ubezpieczenie ochrony 
prawnej ma na celu zagwarantować 
lekarzowi bezwarunkowe pokrycie 
kosztów ochrony prawnej w przypadku 
wystąpienia do lekarza z roszczeniem 
odszkodowawczym przez poszkodo-
wanego pacjenta, NFZ, czyli: koszty 
wynajęcia adwokata, radcy prawne-
go, który odpisze na pozew, będzie 
reprezentował go w sądzie, koszty 
powołania biegłych; koszty te pokry-
wane są do 50 000 zł w granicach 
wynagrodzenia określonego przez 
rozporządzenie Ministra Sprawied-
liwości, który wyznaczył minimalne 
należne wynagrodzenie adwokatom, 
radcom prawnym. 

i Za 20 zł można podnieść sumę gwarancyjną do 500 000 zł na szkodach w ruchomościach i nieruchomościach użyt-
kowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego stosunku prawnego – chodzi o szkody w użytkowanym 
obcym sprzęcie np. medycznym.

A oto warianty tego ubezpieczenia pakietowego. Składka łączna zawiera cenę za ubezpieczenie obowiązkowe 
+ dobrowolne nadwyżkowe w PZU SA wraz z powyższymi dodatkowym zakresem tj. ochronę prawną w TU Inter 
Risk SA):
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Suma ubezpieczenia  Grupa I specjalności
– składka łączna

Grupa II
– składka łączna

Grupa III
– składka łączna

100 000,00 zł 246,00 zł 149,00 zł 122,00 zł
200 000,00 zł 291,00 zł 165,00 zł 133,00 zł
300 000,00 zł 330,00 zł 179,00 zł 143,00 zł
400 000,00 zł 340,00 zł 190,00 zł 150,00 zł
500 000,00 zł 365,00 zł 200,00 zł 155,00 zł
700 000,00 zł 392,00 zł 207,00 zł 157,00 zł
800 000,00 zł 410,00 zł 213,00 zł 162,00 zł

1 300 000,00 zł 509,00 zł 253,00 zł 185,00 zł
1 500 000,00 zł 530,00 zł 265,00 zł 205,00 zł
2 500 000,00 zł 984,00 zł 446,00 zł 308,00 zł
3 000 000,00 zł 1040,00 zł 480,00 zł 380.00 zł
3 500 000,00 zł 1080,00 zł 550,00 zł 460,00 zł 

Poniżej warianty tego dodatkowego ubezpieczenia (wszystkie kwoty podane są w złotówkach)

NNW 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000   10.000   20.000   50.000
Wypłata 1-razowa
z tytułu WZW 10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 100.000 100.000 100.000

Wypłata 1-razowa
z tytułu HIV 10.000 10.000 10.000 20.000 50.000 100.000 100.000 100.000

Koszty leczenia 3.000   5.000 10.000 10.000 10.000   10.000   10.000   10.000
Składka 86 110 170 180 210 259 299 417

Lekarz (lekarz dentysta) niewyko-
nujący praktyki lekarskiej i niepodlega-
jący ubezpieczeniu obowiązkowemu 
może skorzystać z ubezpieczenia 
dobrowolnego. Daje ono ochronę przy 

Dobrowolne ubezpieczenie –
dla lekarzy nie posiadających zarejestrowanej praktyki lekarskiej 

Każdy, kto wykupi jeden z warian-
tów ubezpieczenia OC (niezależnie 
czy tylko obowiązkowe, czy tylko 
dobrowolne, czy pakietowe) może za 

udzielaniu pierwszej pomocy (nawet 
pod wpływem alkoholu w sytuacjach 
ratujących życie) oraz pokrywa szkody 
rzeczowe – zawiera rozszerzenia jak 
powyżej dla praktyk. Daje również 

ochronę w innych sytuacjach udziela-
nia świadczeń zdrowotnych, niezwią-
zanych z pracą etatową i niewymaga-
jących założenia prywatnej praktyki.

Warianty tego ubezpieczenia
(składka zawiera ubezpieczenie oc w PZU SA oraz ochronę prawną w TU Inter Risk SA):

dodatkową składkę zawrzeć ubezpie-
czenie NNW, rozszerzone dodatkowo 
o zarażenie się wirusami WZW lub 
HIV.

Ubezpieczenie to obejmuje za-
równo świadczenie jednorazowe 
z tytułu samego zakażenia jak i koszty 
leczenia. 

W związku z ograniczeniami zwią-
zanymi z występowaniem pandemii 
zachęcamy Państwa do przystępo-
wania do ubezpieczenia bezpośrednio 
przez stronę internetową 

www.polisagrupowa.pl
lub poprzez baner zamieszczony 

na stronie Izby. Zawarcie ubezpiecze-
nia zajmuje kilka minut bez koniecz-
ności wychodzenia z domu a cała 
dokumentacja wraz z potwierdzeniem 
ochrony trafia do Państwa w czasie 
rzeczywistym. 

Zawierając ubezpieczenie OC 
Lekarza przez stronę internetową 
otrzymujecie bezpośrednio na swo-
jego maila potwierdzenie zawarcia 
umowy co pozwoli na zaoszczędzenie 
czasu. Składkę będzie można uiścić 
przelewem na konto bankowe Izby Le-
karskiej w Częstochowie w terminie 7 
dni od daty wystawienia potwierdzenie 
ubezpieczenia. 

Pozostawiamy możliwość zawarcia 
ubezpieczenia w Izbie, zwracamy jed-
nak uwagę, że mogą wystąpić trudno-

ści organizacyjne niezależne od naszej 
woli. Niestety w przypadku opóźnienie 
w zgłoszeniu istnieje ryzyko powstania 
luki w okresie ochrony ubezpieczenia. 
Prosimy nie pozostawiać tej sprawy do 
ostatniej chwili. 

Przypominamy, iż do ubezpieczenia 
mogą przystąpić wyłącznie lekarze i le-
karze dentyści, będący członkami Izby 
Lekarskiej w Częstochowie lub lekarze, 
którzy do tej pory korzystali z ubez-
pieczenia przez Izbę bądź na naszym 
terenie prowadzą praktykę lekarską. 

PRZYSTĘPOWAĆ DO UBEZPIECZENIA BĘDZIE MOŻNA OD 1 GRUDNIA 2020 r.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Pomoc w zawarciu ubezpieczenia można uzyskać pod numerami telefonów:
34/ 368 18 88 wew. 140; 664 492 855; 882 634 976 
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Przychodzi baba do lekarza…

Słońce niemrawo prześwitywało 
przez gałęzie, przestało padać. Ka-
rolina ciaśniej owinęła się ulubionym 
szalem i przystanęła przed domem 
oparta o słupek ganku. – Dni robią się 
coraz krótsze i cichsze – pomyślała. 
– Kiedy nadchodzi jesień, budzi we 
mnie co roku ten sam zachwyt. Żadna 
pora roku nie jest tak kolorowa, pełna 
zapachu dojrzałych owoców i jesien-
nych kwiatów, więdnących liści, pełna 
grzybów, orzechów i wspaniałych 
warzyw z pomarańczową dynią na 
czele. A potem wszystko powoli gaśnie, 
cichnie i szarzeje. Nadchodzi czas na 
zimowy sen.

W tym roku było jak zawsze. Coś 
jednak się zmieniło – cisza była 
większa. Prawda, ptaki już odleciały. 
Jeże zamieszkujące kąt ogrodu i sze-
leszczące w opadłych liściach, poszły 
spać. Tylko Ferdek, ciekawski wiewiór, 
siadał czasem na poręczy werandy 
i wyczekująco patrzył na miseczkę, 
w której zabrakło orzeszków. Nawet 
hałaśliwe sroki-złodziejki rzadziej po-
lowały na kocie chrupki wystawione 
przy schodkach dla zamieszkujących 
okolicę Mruczka i Zyzia.

Ta cisza wynikała z czegoś inne-
go. To na ulicach było ciszej. Z dale-
ka dobiegał wprawdzie cichy szum 
przejeżdżających samochodów, za 
to ludzi było na ulicach mniej, dużo 
mniej. Zwłaszcza przed południem, 
kiedy większość dorosłych miesz-
kańców miasta była w pracy. Starsi 
w „godzinach seniora” wymykali się 
do „spożywczaka” lub apteki. No i to 
dzieci było mniej. Czasem maluchy 
spacerowały za rączkę z mamusiami, 
ale place zabaw stały puste.

Starsze pewnie siedzą w domu lub 
w szkole – pomyślała Karolina. – No, 
nie mam racji, nie zawsze siedzą.

Właśnie do furtki zbliżał się w pod-
skokach Kuba. Przycisnął buzię do 
prętów i pomachał ręką.

– Ciociu, cześć! Mam coś dla ciebie.
Ostrożnie wyciągnął z ulubionego 

plecaczka małe pudełeczko i przecis-
nąwszy rękę przez pręty, położył na 
chodniku za bramką.

– Poczekaj, poczekaj, ja też mam 
coś dla ciebie – Karolina żwawo za-
wróciła do domu. – Zaraz wracam, 
poczekaj!

– To dla ciebie – powiedziała zza 

zielonej maseczki w kwiatki podając 
ponad bramką foliową reklamówkę 
z tajemniczą zawartością. – A to dla 
rodziców.

 Podała Kubie małą kobiałkę z mio-
dem rzepakowym, słoiczkiem powideł 
i butelką jej popisowej nalewki smoro-
dinówki.

– To ja tego miodu i powidełek nie 
mogę, tylko rodzice? – oburzył się 
Kuba.

– Ależ oczywiście, że możesz, ale 
lepiej pod nadzorem mamy. Pamiętam 
jak wszystko się lepiło po twoim próbo-
waniu miodu. No, a nalewka rzeczywi-
ście tylko dla dorosłych – roześmiała 
się Karolina.

– Oj tam, oj tam, zaraz wszystko. 
Tylko ja i kuchnia, nic więcej.

– Faktycznie „tylko”, ale „tylko” 
dlatego, że cię w tej kuchni dopadłam 
zanim poszedłeś dalej.

– Szkoda, że nie mogę chociaż do 
kuchni do ciebie wejść – Kuba smętnie 
zwiesił głowę.

– Masz rację, szkoda. Chyba bym 
ci nawet pozwoliła znowu napaprać. I 
zrobilibyśmy razem jakieś ciasteczka 
– westchnęła Karolina. – No, ale nie 
jęczmy. Cieszmy się, że jesteśmy zdro-
wi i chociaż tak możemy się zobaczyć, 
nie? Jak tam rodzice?

– Ok, tata w pracy, a  mama pra-
cuje on-line. Wozi mnie do szkoły, 
ale teraz wypuściła mnie wcześniej, 
bo powiedziałem, że muszę wam coś 
zostawić, znaczy tobie i cioci Fukoci. 
No i przesyła całusy.

Siostra Karoliny, Balbina od lata za-
mieszkała razem z nią. Razem było im 
raźniej. Fukocia, to było pieszczotliwe 
przezwisko, które wymyślił Kuba. Po-
wiedział kiedyś, że ciocia stale „fuka” 
jakby się gniewała, ale potem albo 
karmi go smakołykami, albo razem się 
śmieją. Zresztą Fukocia odcięła mu 
się i nazwała go Katarynek, bo stale 
się wiercił i buzia mu się nie zamyka-
ła. Bardzo się polubili i tak naprawdę 
oboje tęsknili za sobą.

Po wymianie darów Karolina zawró-
ciła do domu, a Kuba poszedł do domu 
dzierżąc ostrożnie w wyciągniętej ręce 
koszyczek i tajemniczą torbę.

W domu Karolina ostrożnie położyła 
na stole pudełeczko. Zaciekawiona 
Balbina pochyliła się nad prezentem 
wycierając ręce w kraciastą ściereczkę.

– A cóż to przyniosłaś? – spojrzała 
nieufnie na Karolinę.

– To prezent od Kuby. Dla ciebie 
i dla mnie.

Ostrożnie otworzyły pakuneczek 
i obie westchnęły z zachwytu. W wy-
łożonym papierowym ręcznikiem pu-
dełeczku leżały zrobione z kasztanów, 
żołędzi, modeliny i czego tam jeszcze, 
dwie figurki. Jedna, grubsza, prze-
pasana była skrawkiem kwiecistego 
materiału, a na głowie miała zgrabny 
koczek z pakuł, druga zaś nosiła szal 
ze sznurkowymi frędzelkami. Fukocia 
spojrzała na swój brzuch i wybuchnęła 
śmiechem:

– A to mały łobuz! Katarynek, spry-
ciarz jeden. Patrz jak nas uchwycił. Ma 
mały fantazję, będzie artystą!

Fukocia ostrożnie umieściła figurki 
na honorowym miejscu nad komin-
kiem. Odeszła trzy kroki i zapatrzyła się 
na dzieła z ukontentowaniem.

xxx

W domu Kuba wręczył mamie 
kobiałkę:

– To dla was. Miód i powidła są 
oczywiście też dla mnie, tylko mam 
cię poprosić o nałożenie. Najlepiej do 
miseczki. Tak powiedziała ciocia Karo-
lina. Znaczy, o miseczce, to ja sam...

– Tak jest, panie hrabio. Może być 
fajans, czy porcelana? – roześmiała 
się mama. – A coś tam jeszcze widzę 
masz?

– To ciocia Karolina dała dla mnie 
i zaraz zobaczymy… – Kuba z wyciąg-
niętym z przejęcia językiem, zaczął 
pieczołowicie rozwijać pakunek. – 
Szarlotka! Moja ulubiona z kropkami 
z żurawinek! Taką robiliśmy razem 
z ciociami… – zakończył cicho.

Mama przytuliła go mocno:
– Wiem, też za nimi tęsknię. Za 

spotkaniami przy kominku, za wspól-
nym grillowaniem, nawet za pieleniem 
ogródka i w ogóle. Ale najważniejsze, 
żeby były zdrowe, żebyśmy wszyscy 
byli zdrowi i pamiętali o sobie nawza-
jem, prawda? Teraz łap za telefon. 
Podziękujemy im za te wspaniałości, 
za szarlotkę, za nalewkę i powidła.

– I miód! – krzyknął Kuba biegnąc 
po telefon. – I za to, że i tak jesteśmy 
razem, tak?

DYSTANS SPOŁECZNY
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xxx

– Ciociu Fukociu, ciociu Karolino! 
Dziękujemy za piegowatą szarlotkę! 
Mama dziękuje za nalewkę, miód 
i powidła. Ja za miód też i za powidła. 
No i dam im po kawałku szarlotki, bo 
mama i tata też lubią. No, może nawet 
po dwa kawałki.

– Kuba, twoje dzieła stoją po środku 
półki nad kominkiem. Jesteśmy obie 
zachwycone. Tak, tak Fukocia też. Nie 
fukaj, nie fukaj, widziałam jak robiłaś 
zdjęcia. To nie do ciebie Kuba tylko 
do cioci.

– Ciociu, jakbyście piekły może 
sernik, to mama i tata bardzo go lubią 
i wiesz…

– No a ty nie lubisz, co? Specjalnie 
dla ciebie będzie polany czekoladą, 
ok.?

– Jasne! Tylko ja nie wiem, co móg-
łbym dla was zrobić, bo mi się kasztany 
skończyły.

– Po prostu zadzwoń czasem i po-
gadamy, to wystarczy.

– Dobrze, będę codziennie dzwonił. 
Całusy od mamy i taty. Pa!

xxx

Wieczorem zadzwonił telefon. Za-
niepokojona, kto o tej porze dzwoni, 
Karolina spojrzała na ekran. – Felicja? 
Od wieków jej nie słyszałam – pomy-
ślała. Pracowały kiedyś razem. Sporo 
starsza od niej Felicja była jej szefową. 
Polubiły się i nawet przeszły na „ty”, ale 
kiedy Felicja przeszła na emeryturę, 
kontakt jakoś się urwał.

– Felu? Sto lat cię nie słyszałam, co 
słychać? – rzuciła do telefonu.

– Dobry wieczór Karolinko. Wiem, 
że jest późno i nie powinnam ci zawra-
cać głowy. Dawno się nie widziałyśmy 
ani słyszałyśmy, a ja ci tu pewnie 
przeszkadzam?

– Spokojnie, nie przeszkadzasz. 
Miło, że zadzwoniłaś. Co u ciebie, jak 
zdrowie?

– Karolinko, ja nie wiem co robić. 
Siedzę w domu już kilka tygodni. Tro-
chę wychodziłam, ale teraz taka pogo-
da i zimno, a ja z tym moim biodrem, 
no nieważne. Jak na seniora mam się 
względnie dobrze. Nie chciałam ci gło-
wy zawracać. Dzisiaj każdy ma wystar-
czająco dużo swoich problemów. Do 
tej pory jakoś się trzymałam. Monika, 
wiesz moja córka, przywoziła mi zaku-
py i pomagała zdalnie jak mogła. Bo 
to rachunki trzeba popłacić, do apteki 
skoczyć, śmieci wynieść. Co ci będę 
mówić, sama wiesz. Trochę sąsiedzi 

pomagają, ale mają teraz swoje prob-
lemy. No, a teraz Monika na kwarantan-
nie, „dodatnia” rozumiesz. Cała rodzina 
siedzi w domu, a ja tu sama ze strachu 
umieram, o nich oczywiście, a oni 
pewnie o mnie. Przepraszam, że ja tak 
gadam i gadam o sobie, ale musiałam 
do kogoś się wygadać.  Powiedz, co 
u ciebie? Wszystko w porządku? Jak 
dobrze usłyszeć twój glos.

– Felu, poczekaj. Czemu wcześniej 
nie zadzwoniłaś? Coś zaradzimy. Fakt, 
jest ciężko, ale dajemy radę, to znaczy 
ja i Balbina, moja siostra, pamiętasz ją? 
Jesteśmy razem więc jest nam raźniej. 
Mieszkasz tam gdzie dawniej?

Zaniepokojona Balbina vel Fukocia 
przysłuchiwała się rozmowie. W pew-
nym momencie zaczęła gwałtownie 
gestykulować przed nosem Karoliny. 
Ewidentnie coś chciała przekazać 
na migi, ale co? Ach, tak! Karolina 
energicznie pokiwała głowa i uniosła 
z uznaniem kciuk do góry.

– Poczekaj Felu. Umówmy się, że 
po pierwsze będziesz do mnie i do 
Balbiny często dzwonić, choćby co-
dziennie. A jakby coś nagle wypadło, 
to i częściej, dobrze? Zadzwoń do 
Moniki, że wszystko się ułoży i żeby 
się o ciebie nie martwiła. No i pozdrów 
ją od przyszywanych ciotek, chyba nas 
jeszcze pamięta?

Rozmowa trwała jeszcze pół godzi-
ny, ale słychać było, że starsza pani 
powoli się uspokaja. Pożegnały się 
serdecznie. Karolina odłożyła smartfo-
na i spojrzała na siostrę wyczekująco.

– Czy dobrze zrozumiałam, co mi 
tu przed nosem nadawałaś?

– Dobrze, dobrze. Jutro od rana 
„akcja Felicja” – odparła Balbina mru-
żąc oko.

xxx

– Ciociu Karolino, zadanie wy-
konane! Byliśmy z mamą u tej pani 
Felicji. To znaczy tylko pod drzwiami 
byliśmy, ale potem to ona wyglądała 
przez okno i pomachaliśmy sobie. 
Ona to chyba ma katar, bo jakoś tak 
chusteczką nos i oczy tarła, ale chyba 
nie jest za bardzo chora, bo zaraz 
potem się uśmiechała. Mama włożyła 
jej do siatki z zakupami karteczkę z 
numerem swojego telefonu. No i ta 
pani zadzwoniła do mamy i rozmawiały 
dość długo, Mama powiedziała, że 
będziemy do niej legu…nie, regularnie 
jeździć z tymi zakupami. To ja jej też 
takiego ludzika zrobię, tylko z żołędzi 
i z korka, bo kasztanów już nie mam. 
A ta pani powiedziała mamie, że zrobi 

dla mnie czapkę z wielkim pomponem! 
I mama się ucieszyła i poprosiła, żeby 
jej zrobiła sweter z niebieskiej włóczki, 
co ją już dawno kupiła i tak leży. I ta 
pani też się ucieszyła i powiedziała, że 
to wspaniale być komuś potrzebnym. 
I ja myślę, że też jestem potrzebny, bo 
pomagałem mamie…

– Katarynek! Buzia ci się nie za-
myka, ale masz rację, dobrze jest być 
potrzebnym. Podziękuj mamie. Tobie 
też dziękuję za pomoc. Buziaki! Jesz-
cze jedno – sernik w drodze…

xxx

Kuba się rozłączył, a Karolina za-
patrzyła się w okno. – Dobrze, że są 
chociaż te wszystkie smartfony, skypy, 
internet itp. Kiedyś jak ludzie nie mogli 
się spotkać, to po prostu tęsknili, albo 
listy pisali i czekali. A teraz choćbyśmy 
byli (a może trochę jesteśmy) jak za-
mknięci w stacjach kosmicznych kos-
monauci, to uśmiechnąć się i zgadać 
do kogoś możemy.

– „Obyś żył w ciekawych czasach”, 
co? – mruknęła siedząca naprzeciwko 
Balbina. – Dziwaczne czasy. Wszyscy 
jesteśmy oddzieleni od siebie. Zalęk-
nieni, sfrustrowani i w ogóle. Wariactwo 
jakieś! Ale w tym wszystkim możemy 
jednak być jakoś razem. W końcu, to 
bardziej kwestia nie tego, czy mamy 
w głowie „dystans społeczny”, czy nie.

Karolina uśmiechnęła się ciepło do 
siostry:

– Uwielbiam twoje fukanie Balbinko, 
herbaty?

Anka Żelechowska

P.S. Kochani! Ciężko jest pisać 
pogodne opowiadania w tych trudnych 
czasach. Mam nadzieję, że moje „przy-
tulaki”, jak  nazwałam swoje historyjki, 
wywołają choć na chwilę uśmiech 
na waszych twarzach. Pozwólcie, że 
zacytuję słowa papieża Franciszka  
mówiące o pięciu niekwestionowanych 
faktach osiągania szczęścia  Zacytuję 
tylko dwa:

– jedz jakby to było lekarstwo, ina-
czej trzeba będzie brać leki jakby to 
było jedzenie,

– najlepszym lekarzem na świecie 
są: promienie słoneczne, odpoczynek, 
ćwiczenia, dieta, pewność siebie i…
przyjaciele.

Życzę wszystkim spokoju, odpo-
czynku, jak najmniej stresu i jak naj-
większej liczby prawdziwych przyjaciół. 
Nawet jeśli rozdziela nas „dystans 
społeczny” . DUŻO ZDROWIA!!!

A.Ż.
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Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej 
Matyja zwrócił niedawno uwagę na nawracający 
problem z nazewnictwem prywatnych podmiotów 
leczniczych, w których mianach występują słowa 
„klinika”, „kliniczny”, „uniwersytet” itp. Art. 89 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
dokładnie wskazuje jednostki, które w swych na-
zwach własnych mogą używać określeń typu: „klini-
ka”, „kliniczny”. Nadużywanie tych form przez pod-
mioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie 
nie będące podmiotami podległymi uczelniom me-
dycznym jest łamaniem prawa i może powododwać 
sankcje. Przypominamy koleżankom i kolegom, że 
podmioty lecznicze podlegają kontroli przez woje-
wodów, a praktyki lekarskie – przez izby lekarskie. 
Niedostosowanie się do przepisów może skutkować 
nakazaniem przez organ kontrolny zmiany nazwy, 
co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a w razie 
niezastosowania się do zaleceń – do wykreślenia 
podmiotu z rejestru.

Od 3 do 5 lipca 2020 roku w Zamościu 
odbył się IX Ogólnopolski Turniej Tenisowy 
Lekarzy ,,Memoriał dr Tomasza Teresińskie-
go”, rozegrany pod egidą Polskiego Stowa-
rzyszenia Tenisowego Lekarzy. W zawodach 
uczestniczyło 56 zawodników z całego kraju. 
OIL w Częstochowie godnie reprezentował 
Przemysław Klimas (osiągnął ćwierćfinał w 
singlu w kategorii +55). Więcej informacji na 
temat turniejów tenisowych lekarzy na stronie 
www.pstl.pl.

Turniej tenisowy w Zamościu

W związku z obecną sytuacją wywołaną zagrożeniem CO-
VID-19 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Często-
chowie ma możliwość prowadzenia zajęć językowych w trybie 
zdalnym za pośrednictwem platformy internetowej zoom.us, 
dzięki czemu mogą Państwo w łatwy sposób nie wychodząc  
z domu uczestniczyć w zajęciach i podnosić swoje kompetencje 
językowe. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach. Szkolenia zakończone certyfikowanym egzaminem.

Listy do redakcji Kursy, szkolenia

SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE REALIZOWANE 
W RAMACH PROJEKTU „INWESTYCJA W SIEBIE” Lekarzom Oddziału Chirurgii Ogólnej Woje-

wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP 
w Częstochowie pragnę serdecznie podziękować 
za fachowość i podchodzenie z sercem do pacjenta. 
Szczególną wdzięczność kieruję do Pani Doktor Ju-
styny Iwaszko za przeprowadzoną operację ratującą 
mi życie, za wrażliwość i empatię z jaką Pani Doktor 
zajmuje się pacjentami.

Swoje podziękowania i wdzięczność kieruję rów-
nież do  pielęgniarek i całego personelu tego Oddzia-
łu za opiekę i wyrozumiałość oraz do pracowników 
SOR-u. Jestem pełna podziwu, że pomimo ciężkich, 
specyficznych warunków związanych z pandemią,  
organizacja pracy i chęć niesienia pomocy na tym 
Oddziale i SOR-ze, działały bez zarzutu.

Z podziękowaniem i wyrazami szacunku
Ewa Rubik

Nazewnictwo podmiotów 
wykonujących działaność leczniczą
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SZKOLENIA ONLINE
NA TEMAT PANDEMII

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby 
Lekarskiej zaprasza do udziału w nowych szkoleniach 
online na temat pandemii.

Szkolenia poprowadzi: ekspert Naczelnej Rady Lekar-
skiej ds. walki z COVID-19 dr n. med. Paweł Grzesiowski.

1. Pandemia covid-19 – aktualna sytuacja epidemicz-
na, aspekty kliniczne

2. Pandemia covid-19 – organizacja opieki nad pa-
cjentem, bezpieczeństwo personelu medycznego

Szkolenia będą odbywać się w listopadzie i grudniu. 
Specjalnie dla Państwa będzie kilka terminów na każde z 
dwóch szkoleń, w godzinach przedpołudniowych i popo-
łudniowych.

Link do rejestracji na szkolenia znajduje się nanaszej 
stronie:www.oilczestochowa.pl

Każdy lekarz może zapisać się raz, na każdy z dwóch 
tematów.

Szkolenia są akredytowane, bezpłatne i każdy uczestnik 
otrzyma punkty edukacyjne

Kursy, szkolenia

SZKOLENIE DLA
KANDYDATÓW

NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

W styczniu 2021 (w dniach 8.01.; 14.01.; 22.01.; 
28.01.)Ośrodek ds. opiniowania sądowo-lekarskiego 
i orzecznictwa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Śląska Izba 
Lekarska w Katowicach organizują online w formie webi-
narium dla lekarzy z całej Polski (z możliwością podglądu 
wykładów przez zainteresowanych sędziów i prokuratorów)

Szkolenie dla kandydatów na biegłych sądowych
i biegłych sądowych składające się

z czterech modułów.

Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu 
jest udział we wszystkich czterech modułach. Rekrutacja 
elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Ślą-
skiej Izby Lekarskiej –

https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/ksztalcenie/
kursy/doskonalace/doskonalace/szkolenie-dla-kandyda-
tow-na-bieglych-sadowych-i-bieglych-sadowych.

Link do rejestracji oraz szczegółowy program znajduje 
się na naszej stronie www.oilczestochowa.pl.

Z głębokim smutkiem
łączymy się w bólu z rodziną zmarłego 

Kolegi dr. Zenona Rudzkiego
– współinicjatora i współorganizatora 

pierwszych
Kongresów Polonii Medycznej.

Dr Zenon Rudzki
 

pozostanie na zawsze osobą darzoną 
przez nas głęboką wdzięcznością

i szacunkiem.

Cześć Jego Pamięci

lekarze z Federacji Polonijnych
Organizacji Medycznych

Non omnis moriar

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 
dr. n. med.

Zenona Rudzkiego
 

specjalisty w zakresie urologii,
jednego z inicjatorów i organizatorów

I Światowego Kongresu
Polonii Medycznej w Częstochowie,

członka towarzystw naukowych
polskich i międzynarodowych,
autora publikacji naukowych.

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej

w Częstochowie
składa

Prezes ORL Zbigniew Brzezin

Kursy, szkolenia
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Sportowe emocje Praca

Autonomiczna Lekarska Kasa
Wzajemnej Pomocy

w Katowicach
ul. Lompy 14, pokój 406

40-955 Katowice
tel./fax 32 73-13-416

www.kasalekarska.katowice.pl
  Oferujemy pożyczki do wysokości  
       30.000 zł przy minimalnych kosztach 
       manipulacyjnych – tylko 5 %!
  Spłata pożyczki do 24 miesięcy.
  Dla stałych członków naszej Kasy 
       proponujemy też inne formy pomocy.
  Od 1.01.2020 r. wpisowe – 10 zł
  miesięczna składka – 10 zł

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług !

Szczegółowe informacje, w tym RODO, na stronie:
www.kasalekarska.katowice.pl

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zatrudni lekarza 
pediatrę do pracy w Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Re-
jonowym Kłobucku.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt: 
606505168 lub 502100637.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zatrudni lekarza 
chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Chorób We-
wnętrznych w Szpitalu w Krzepicach.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Kontakt: 
606505168 lub 602782954.

Zapraszamy do 
przeglądania
nowej strony, 

gdzie znajduje się 
galeria wszystkich prac 

nadesłanych przez 
uczestników siedmiu edycji 
Międzynarodowego Salonu 

Fotografii Artystycznej
PhotoArtMedica

http://photoartmedica.com/pamgallery/,

dla lelarza dentysty
w trzech nowoczesnych gabinetach

Jurkow, Wojnicz, Brzesko

kilka godzin w ramach kontraktu nfz i komercja. 
Wynagrodzenie przy 20 h tygodniowo

w okolicach 6-10 tysięcy.

Zainteresowane osoby proszę o CV na
sey@buziaczek.pl, sms 604093982

Oferta pracy

Nowoczesna Przychodnia Stomatologiczna w cen-
trum Radomska nawiąże współpracę z lekarzem dentystą 
z możliwością zamieszkania w apartamencie na terenie 
Przychodni. Wykonujemy usługi we wszystkich zakresach 
stomatologii. Przychodnia istnieje od 20 lat z dużą bazą 
pacjentów. Zapraszamy do współpracy. tel. 500 325 487.

NZOZ ALFA MED w Jeleśni 34-340, woj. śląskie, zatrud-
ni do pracy w POZ lekarzy dla dorosłych i dzieci – 2 etaty, 
również cząstkowe. Tel. 603 09 87 94.
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Prezes ORL środa, po tel. uzgodnieniu 
Zbigniew Brzezin piątek: 9:00 - 13:00
Wiceprezes ORL  
Piotr Zygmunt Janik środa: 10:00 - 11:00  
Sekretarz ORL
Grzegorz Zieliński piątek 10:00 - 12:00
Zastępca sekretarza ORL 
Małgorzata Klimza wtorek 11:00 -14:00 
Skarbnik ORL 
Romuald Górniak środa 10:00 - 13:00  

Dyżury osób funkcyjnych w biurze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5

Prezydium OkręgOwej rady Lekarskiej

Zbigniew Brzezin - prezes
Mariusz Malicki - wiceprezes
Piotr Zygmunt Janik - wiceprezes ds. lekarzy dentystów
Grzegorz Zieliński - sekretarz
Małgorzata Klimza - zastępca sekretarza
Romuald Górniak - skarbnik
Beata Jakubiec-Bartnik
Urszula Kołodzińska

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W CZĘSTOCHOWIE

Uwaga ! Rachunek bankowy
MBank S.A. Oddział Częstochowa

numer konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
Częstochowska Gazeta Lekarska
Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa
Redaguje kolegium: Zbigniew Brzezin - po. redaktora na-
czelnego, Piotr Zygmunt Janik, Beata Jakubiec-Bartnik, Anna 
Kapustecka, Katarzyna Klimala, Mariusz Malicki, Krzysztof 
Muskalski, Anna Żelechowska.
Redakcja techniczna: Iwona Coner
Zdjęcia na okładce: Miss Jesień,  dr Jerzy Bednarski (Lublin) 
– Brązowy Medal PhotoArtMedica
Druga strona okładki: Betta splendens royale, dr Robin Yong 
(Australia) – Honorowe Wyróżnienie PhotoArtMedica
Numer zamknięto 24.11.2020 r.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany 
tytułów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie ponosi odpowidzialności za treść i formę reklam.

Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej czynne:

wtorek – czwartek 8.00 - 15.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

dr n. med. Janusz Kapustecki
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego czynna:

poniedziałek – piątek 8.00 - 15.30
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

lek. Piotr Oleksik

100 SEKRETARIAT
130 KIEROWNIK BIURA
110 REJESTR
210 RZECZNIK

 Spis telefonów wewnętrznych:

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

42-200 Częstochowa, ul. gen. J. Zajączka 5
tel.: (34) 368-18-88

www.oilczestochowa.pl;
e-mail: czestochowa@hipokrates.org

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00-15.30
Biuro czynne: od 8.00

OkręgOwa rada Lekarska

Prezydium ORL:
lek. Zbigniew Brzezin
- prezes
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
- wiceprezes ds. lekarzy dent.
lek. Mariusz Malicki
- wiceprezes
lek. Grzegorz Zieliński
- sekretarz
dr n. med. Małgorzata Klimza
- zastępca sekretarza
lek. Romuald Górniak
- skarbnik
dr n. med. Beata Jakubiec
-Bartnik - członek Prezydium
lek. dent. Urszula Kołodzińska
- członek Prezydium
lek. Grażyna Adamkiewicz
lek. Lidia Adrianowicz
lek. Małgorzata Barańska
lek. Elżbieta Foremna
dr n. med. Krzysztof Janik
lek. dent. Anna Kapustecka
lek. Dariusz Kopczyński
lek. Hanna Kupczak
lek. dent. Dorota Małanij
dr n. med. Krzysztof
Muskalski
lek. Stefan  Pawłowski
lek. Jacek Rozpędek
lek. Sławomir Strzelczyk
lek. dent. Rafał Zalasiński

OkręgOwy rzecznik
OdPOwiedziaLnOści zawOdOwej

dr n. med. Janusz Kapustecki

zastęPcy
OkręgOwegO rzecznika

OdPOwiedziaLnOści
zawOdOwej

lek. Marek Mikołajczyk
- I zastępca OROZ
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
II zastępca OROZ
lek. Przemysław Chłądzyński
lek. Marek Grzyb
lek. Piotr Jakubowski
lek. dent. Piotr Maria Janik
lek. Jacek Kret
lek. dent. Jadwiga
Kołodziejczyk
lek. Jacek Maćkowiak
lek. Jacek Mizerski
lek. Anita Oleksik
dr n. med. Marek Sternalski
lek. Krzysztof Szmaciarski
lek. dent. Przemysław
Tkaczyński
lek. Maciej Wilkowski
lek. Zbigniew Zatoński

OkręgOwy
sąd Lekarski

lek. Piotr Oleksik
- przewodniczący
lek. Władysław Pietreniuk
I zastępca przewodniczacego
lek. dent. Lesław Rudziński

Organy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

II zastępca przewodniczącego
lek. Maciej Borkowski
lek. Dariusz Czekaj
lek. dent. Anastazja Janik
lek. Zofia Jastrzębska
lek. Dorota Kaim-Hagar
lek. Robert Koper
lek. Jerzy Kuźnik
lek. dent. Elżbieta Noszkowska
lek. Ryszard Olejnik
lek. Monika Pachura
dr n. med. Leszek Sułkowski
lek. Krzysztof Wolnik
lek. dent. Małgorzata
Zalasińska

OkręgOwa kOmisja
rewizyjna

lek. Marian Sikora
- przewodniczący
lek. dent. Ewa Brewczyńska
- wiceprzewodnicząca
lek. Małgorzata Lemańska 
- wiceprzewodnicząca
lek. Jolanta Zybura
- sekretarz
lek. Anna Jakubowska

deLegaci na krajOwy
zjazd Lekarzy

lek. Zbigniew Brzezin
lek. Romuald Górniak
lek. dent. Urszula Kołodzińska
dr n. med. Małgorzata Klimza
lek. Mariusz Malicki

OkręgOwa kOmisja
wybOrcza

lek. Grzegorz Zieliński 
- przewodniczący
lek. Mariusz Malicki
- wiceprzewodniczący
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
- sekretarz
lek. dent. Maciej Bilski
lek. Romuald Górniak
dr n. med. Małgorzata Klimza
lek. Marek Mikołajczyk
lek. Jacek Mizerski
lek. Jarosław Pojda
lek. dent. Beata Sobocińska
lek. Jadwiga Sojda
lek. Krzysztof Szmaciarski

140 KSIĘGOWOŚĆ
150 STAŻE
 UBEZPIECZENIE
300 FAKS

rzecznik Praw Lekarzy

lek. Sławomir Strzelczyk

mediatOr

lek. Sławomir Strzelczyk

PełnOmOcnicy ds. zdrOwia 
Lekarzy i Lekarzy dentystów

dr n. med. Marek Sternalski
lek. Marek Grzyb




