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Szanowni Państwo!

Chińska maksyma „obyś żył w ciekawych czasach!” znalazła swoje 
odzwierciedlenie. Właśnie doświadczamy niezwykle burzliwego i tragicz-
nego w skutkach czasu pandemii. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie 
przypuszczał, że naszym udziałem będą tak dramatyczne doświadczenia. 
Ten trudny czas niewątpliwie poczyni wiele spustoszenia we wszystkich 
dziedzinach życia na całym świecie. Sytuacja w naszym kraju nie osiągnęła 
jeszcze poziomu zagrożenia podobnego jak we Włoszech, ale prognozy 
nie są optymistyczne. Jeśli w czasach pokoju nasz system ochrony zdrowia 
był niewydolny, tym większym niepokojem napawa „czas wojny”, w jakim 
obecnie się znajdujemy.

W tym trudnym czasie samorząd stara się organizować pomoc dla 
swych członków. Uruchomiono pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy denty-
stów, z której można skorzystać poprzez stronę Naczelnej Izby Lekarskiej 
lub stronę OIL w Częstochowie. Również towarzystwo Inter Polska SA 
uruchomiło specjalne telefony, do dyspozycji pozostaje nasz radca prawny 
oraz Kancelaria Lex Secure. Okręgowa Rada Adwokacka udostępniła nam 
numery telefonów do dyżurujących adwokatów. Szczegóły tych kontaktów 
znajdują się wewnątrz numeru oraz na naszej stronie oilczestochowa.pl.

Naczelna Izba Lekarska wraz z Fundacją Lekarze Lekarzom organizuje 
zakup środków ochrony osobistej w Chinach. Gdy transport tych środków 
dotrze do Polski, będą one redystrybuowane do okręgowych izb lekarskich. 
Nasza izba stara się również we własnym zakresie pozyskać sponsorów, 
którzy sfinansowaliby podobne zakupy dla naszych członków.

Lekarz lub lekarz dentysta, który w związku z sytuacją epidemiczną nie 
będzie mógł pracować i uzyskiwać dochodów, będzie mógł złożyć wniosek 
o czasowe zwolnienie ze składek na OIL. 

Uruchomiliśmy również stronę www.oilczestochowapomagamy.pl, gdzie 
znajdują się wszystkie informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz 
walki z koronawirusem. Poprzez tę stronę można zgłaszać swoje problemy 
lub zwracać się o pomoc. Strona ta może również posłużyć do nawiązania 
kontaktów z osobami, które mają środki i są gotowe wspomóc lekarzy 
w codziennej, trudnej pracy w warunkach epidemii. Jeśli znacie kogoś, kto 
chce takiej pomocy udzielić, zapraszamy do kontaktu.

Nasza gazeta jst kwartalnikiem, rządzi się swoimi prawami, a sytuacja 
zmienia się dymanicznie. Zapraszamy więc do śledzenia naszej strony 
internetowej, gdzie staramy się na bieżąco monitorować sytuację i przeka-
zywać istotne informacje.

Zbigniew Brzezin
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PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ OBOWIĄZUJĄ 
NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:

1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, 
przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 
lekkostrawne posiłki.

2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym 
nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy.

3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, 
komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt.

4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie 
bliżej niż na 2 metry.

5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami do-
mowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na 
sierści, której dotykasz.

6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przeby-
wasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos (maseczka 
chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo 
ręcznik).

7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.
8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli 

ktoś w nich przebywa.
9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, ko-

rzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni z domowników, 
myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj 
WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed 
wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych 
ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych 
domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do 
zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację.

10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz 
wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta i nos 
(maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona 
z tkaniny albo ręcznik).

11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani 
oczyszczaczy powietrza.

12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki co-
dziennie.

JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU, W KTÓRYM
IZOLOWANY JEST JEDEN (DWOJE CHORYCH),

A RESZTA JEST ZDROWA?
• Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie 

chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym:
–  klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, 

rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty 
toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, 
stoliki nocne, włączniki światła,

–  dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE 

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA
W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI 

W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji 
ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania 
w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy 
choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).

Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą 
kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o roz-
poznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą 
wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, 
wybroczyny na skórze.

wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni.
• Pranie ubrań, pościeli:
– pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych 

domowników,
– wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez 

ich dotykania,
– ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej 

dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 
stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min.

– używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C,
– po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce.
NIE wysyłaj rzeczy do pralni.
• Wyrzucanie śmieci
– osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszka-

nia odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych ręka-
wiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. 
Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.

13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do 
worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw 
go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie.

14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o za-
wieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, 
wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić 
do śmietnika.

15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, 
szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.

16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warun-
kach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi.

17. Brudne naczynia wystawiaj za drzwi pokoju, aby 
inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C 
z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do 
naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca 
naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem.

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ
KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES IZOLACJI 

ORAZ 14 DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY
ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE:

1. NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów.
2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie 

jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie 
bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.

3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, 
przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą po-
trzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego 
domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by 
nie kontaktować się bezpośrednio.

Na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia
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1. Przed wypisaniem należy ustalić z pacjentem miejsce 
izolacji.

2. Pacjent zostaje wypisany z B34.2 lub U07.1, ze zwol-
nieniem z pracy na przynajmniej 14 dni.

3. Jeśli pacjent ma możliwość izolacji w warunkach 
domowych należy powiadomić Sanepid i przewieźć do 
miejsca zamieszkania dedykowanym środkiem transportu.

4. Jeśli pacjent nie ma możliwości izolacji domowej na-
leży przewieźć pacjenta do wyznaczonego miejsca izolacji.

5. Za ustanowienie miejsca izolacji pozadomowej od-
powiada Wojewoda.

6. Po upływie 10-12 (u dzieci do 14) dni od wystąpienia 
objawów, a w przypadku pacjentów bezobjawowych po 
upływie 10-12 (u dzieci do 14) dni od pobrania wymazu 
wykazującego po raz pierwszy zakażenie, próbkobiorca 
pobiera wymaz kontrolny w miejscu izolacji wskazanym 
przez Sanepid.

7. W przypadku wyniku ujemnego pierwszego badania 

kontrolnego, wykonuje się drugie badanie kontrolne po 
przynajmniej 24 godzinach.

8. Po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego (punk-
ty 6 i 7) pacjenta można zwolnić z izolacji, jednocześnie 
zalecając konieczność zachowania szczególnej higieny 
rąk przez przynajmniej 7 dni, licząc od ostatniego wyniku 
ujemnego, ze względu na dłuższe utrzymywanie się wirusa 
w kale.

9. Dzieci, po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego 
przez kolejny tydzień nie powinny uczestniczyć w zajęciach 
w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

10. Jeśli którykolwiek z wyników badania kontrolne-
go jest dodatni należy powtarzać badania w odstępach 
7-dniowych do uzyskania negatywizacji, po czym należy 
postępować zgodnie z punktami 7 i 8.

Przewodniczący PTEiLChZ
Konsultant Krajowy ds. chorób zakaźnych

Główny Inspektor Sanitarny

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych 
i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi 

zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji
22.03.2020 r.

NIE ZAWSZE OBJAWY W POWIĄZANIU Z KON-
TAKTEM W OKRESIE OSTATNICH 14 DNI ŚWIADCZĄ 
O ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 

ale 
każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji 

dróg oddechowych (gorączka >380C wraz z kaszlem 
lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemio-
logicznymi powinien trafić do oddziału zakaźnego lub 
obserwacyjno-zakaźnego. 

KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgła-
szającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić 
TELEPORADY. 

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent po-
winien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. 

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie prze-
prowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia 
pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego. 

Postępowanie z pacjentem: 

KRYTERIUM A 

bez objawów chorobowych,  

KRYTERIUM B 

z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, 
objawy przeziębieniowe),

KRYTERIUM C 

z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka 
>38 0C z kaszlem i/lub dusznością), 

który spełnia KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE, tj.: 
w okresie ostatnich 14 dni: 
1. przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koro-

nawirusa SARS CoV-2 

LUB 
2. miał bliski kontakt z osobą zakażoną 

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ
Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości 

wizyty w przychodni. 
Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady. 
Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku 

zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. 
Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinien TELEFONICZ-

NIE przełożyć poradę w AOS na inny termin. 
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KRYTERIUM A

1. Poinformuj pacjenta o koniecz-
ności prowadzenia samoobserwacji 
przez 14 dni od czasu kontaktu z 
osobą, u której stwierdzono zaka-
żenie koronawirusem SARS-CoV-2 
lub powrotu z kraju gdzie występuje 
transmisja, w tym codziennego (rano 
i wieczorem) pomiaru temperatury. 

2. Poinformuj pacjenta o koniecz-
ności częstego mycia rąk. 

3. Poinformuj pacjenta, że w 
przypadku pogorszenia stanu zdro-
wia (gorączka >380C z kaszlem i/
lub dusznością) należy zgłosić się 
do oddziału zakaźnego (unikając 
transportu publicznego i skupisk 
ludzi) – wskaż najbliższy oddział 
zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. 

4. Poinformuj pacjenta, że de-
cyzję o nałożeniu kwarantanny 
podejmuje państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny. Taka decyzja 
jest tożsama ze zwolnieniem lekar-
skim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA. 

KRYTERIUM B

1. Pacjent nie wymaga hospita-
lizacji. 

2. Zaleć leczenie w warunkach 
domowych oraz unikanie kontaktu z 
innymi osobami przez okres 14 dni 
od kontaktu/powrotu – wystaw zwol-
nienie lekarskie z kodem adekwat-
nym do prezentowanych objawów. 

3. Poinformuj pacjenta o koniecz-
ności częstego mycia rąk i higienie 
kaszlu. 

4. Poinformuj pacjenta o możli-
wości uzyskania TELEPORADY w 
razie potrzeby. 

5. Poinformuj pacjenta, że w 
przypadku pogorszenia stanu zdro-
wia (gorączka >380C z kaszlem i/
lub dusznością) należy zgłosić się 
do oddziału zakaźnego (unikając 
transportu publicznego i skupisk 
ludzi) – wskaż najbliższy oddział 
zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. 

6. Poinformuj pacjenta o moż-
liwości wezwania ZRM (112; 999) 
w przypadku wystąpienia stanu 
nagłego zagrożenia zdrowia (np. 
duszność). 

KRYTERIUM C

1. Jeśli konsultujesz pacjenta 
w ramach teleporady przejdź do 
punktu 3. 

2. Jeśli pacjent zgłasza się do 
poradni należy: 

• zaopatrzyć pacjenta w maskę 
ochronną zwykłą (jeśli jest dostęp-
na), 

• zapewnić natychmiastową 
izolację, 

• nie ma potrzeby przeprowadzać 
badania przedmiotowego, 

• pacjent powinien być objęty 
nadzorem medycznym. 

3. Zamów transport pacjenta do 
oddziału zakaźnego. Ustal z firmą 
odpowiedzialną za wykonywanie 
transportu sanitarnego pacjentów 
z podejrzeniem infekcji koronawiru-
sem SARS CoV-2, ujętą na wykazie 
OW NFZ jego organizację celem 
przewiezienia pacjenta do oddzia-
łu zakaźnego lub obserwacyjno-
-zakaźnego. 

4. Sporządź listę osób z bliskiego 
kontaktu z pacjentem podczas jego 
wizyty w przychodni. 

Poinformuj powiatowego inspektora sanitarnego o każdym przypadku 
i przekaż mu dane kontaktowe pacjenta. 

 Kontakt 
 Powiatowy Inspektor Sanitarny: 661 868 810; 577 818 388; infolinia 800 190 590
 Wojewódzki Inspektor Sanitarny: 539 963 856; 606 326 142; 606 488 680
 Transport sanitarny  112
 Oddział Zakaźny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7,
 telefon: (34) 367 38 72 lub 73
  E-mail: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czestochowie: psse.czestochowa@pis.gov.pl
 

1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) 
w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów 
publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

 Tak 
 Nie 

2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt 
z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawi-
rusem SARS CoV-2? 

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

 Tak 
 Nie 

3) Czy występują u Pana(i) objawy? 
 Gorączka powyżej 380C 
 Kaszel 
 Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza 

DATA 
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA       PESEL 
Numer telefonu do kontaktu 
E-mail
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• Należy umieścić w widocznym 
miejscu numery telefonów do: 

– powiatowej stacji sanitarno-
-epidemiologicznej, 

– firmy wykonującej transport 
sanitarny pacjentów z podejrzeniem 
infekcji koronawirusem SARS CoV-2 
(lista z OW NFZ) 

– oddziału zakaźnego lub obserwa-
cyjno-zakaźnego. 

• Przeprowadzić szkolenia perso-
nelu rejestracji w zakresie postępowa-
nia z pacjentem zgłaszającym się z po-
wodu obaw o zakażenie koronawirusem 
SARS CoV-2 oraz szkolenie dotyczące 
prowadzenia rejestracji pozostałych 
pacjentów. 

• Przeprowadzić szkolenie perso-
nelu dotyczące zasad postępowania 
z pacjentem w przypadku podejrzenia 
zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. 

• Zorganizować rejestrację tak, aby 
pacjent przebywał w odległości minimum 
1m a najlepiej 2m. 

• Zadbać o dokładne mycie i od-
każanie powierzchni i sprzętów przez 
personel sprzątający. 

• Dezynfekować klamki/gałki oraz 
blaty biurek i ladę rejestracji kilka razy 
w ciągu dnia. 

• Wietrzyć pomieszczenia (kilkukrot-
nie w ciągu dnia). 

• Zlikwidować tzw. kąciki zabaw dla 
dzieci, usunąć gadżety dla dzieci oraz 
inne zbędne przedmioty z poczekalni. 

• Zapewnić w miarę możliwości 
odpowiednią liczbę sztuk jednorazowej 
odzieży medycznej dla personelu. 

• Poinstruować personel na temat 
przestrzegania standardowych zasad 
higieny – dezynfekcja stetoskopów 
i innego drobnego sprzętu po każdym 
użyciu, myciu i dezynfekcji dłoni, zdjęciu 
biżuterii i zegarka w pracy (nic poniżej 
łokcia). 

• Nie ma konieczności ciągłej pracy 
personelu w maskach ochronnych ani w 
kombinezonach ochronnych. 

• W przypadku kontaktu z pacjentem 
spełniającym kryterium C zapewnić per-
sonelowi maseczkę, rękawiczki i fartuch 
ochronny jednorazowy. 

• Po zabraniu pacjenta z podejrze-
niem zakażenia koronawirusem SARS 
CoV-2 przez transport, należy: 

– wyłączyć z funkcjonowania po-
mieszczenie, w którym przebywał pa-
cjent – następnie umyć i zdezynfekować 
powierzchnie, meble, sprzęt – po dezyn-
fekcji może być ponownie używane, 

– wywietrzyć pomieszczenie, 
w którym przebywał pacjent, 

– zdezynfekować drogę dojścia 
pacjenta do pomieszczenia (poręcze 
schodów, klamki, lady, etc. – czyli ele-
menty, których mógł dotykać pacjent), 

– ustalić, czy personel zajmujący 
się pacjentem był odpowiednio za-
bezpieczony i czy miał bliski kontakt 
z pacjentem. 

• Personel mający bliski kontakt 
z pacjentem bez zabezpieczenia 
w środki ochrony osobistej powinien 
zostać odsunięty od świadczenia 
pracy do czasu uzyskania informacji 
o wyniku testu pacjenta. 

• Należy zwrócić się do powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej o 
wynik testu w kierunku koronawirusa 
SARS CoV-2 skierowanego pacjenta 
(PSSE ma obowiązek udzielić tej 
informacji). 

Definicja bliskiego
kontaktu personelu:

 
• pozostawanie w bezpośrednim 

kontakcie z pacjentem z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem SARS CoV-
2, lub w odległości mniejszej niż 2m 
przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY 
OCHRONNEJ 

• prowadzenie rozmowy twarzą 
w twarz z pacjentem z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem SARS CoV-
2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY 
OCHRONNEJ 

Zgłoszenie do Sanepidu powinno 
zawierać: 

1. Imię i Nazwisko. 
2. PESEL (albo rodzaj, nr i seria 

innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość). 

3. Adres zamieszkania (państwo, 
miasto, województwo/region, powiat, 
ulica, nr domu, nr mieszkania, kod 
pocztowy). 

4. Nr tel. do kontaktu (najlepiej ko-
mórkowy, może być więcej niż jeden). 

5. Adres e-mail do kontaktu. 
6. Adres tymczasowy – jeżeli pa-

cjent jest w Polsce tylko przejazdem 
(miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, 
kod pocztowy, ew. nazwa hotelu). 

7. Osoba do kontaktu w razie na-
głej potrzeby (imię i nazwisko, nr tel. 
najlepiej komórkowy). 

Zgłoszenie telefonicznie lub e-mail.

Wytyczne dla zarządzających 
placówką:

Materiał informacyjny Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej

1. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, regulującymi zasady 
wykonywania zawodu lekarza i leka-
rza dentysty, nie możemy odmówić 
pomocy w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia życia, także wtedy, gdy 
wiąże się to z narażeniem własnego 
zdrowia czy nawet życia.

2. Odmowa pomocy w tej sytuacji 
może skutkować odpowiedzialnością 
karną i zawodową, ale mając pełne 
prawo do dbania też o własne zdrowie 
- w miarę możliwości i czasu - powinni-
śmy zabiegać o wsparcie czy pomoc, 
np. policji lub innych służb, najlepiej 
w obecności świadków czy na piśmie. 

3. Wykonując swój zawód, zawsze 
obowiązani jesteśmy postępować 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną 
i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 
zawodowymi. 

4. Nasz pracodawca może powie-
rzyć nam wykonywanie obowiązków 
innych od dotychczasowych, co zda-
rza się coraz częściej dzisiaj, w sytu-
acji narastającej epidemii, w oparciu 
o zapisy Kodeksu Pracy i przepisy 
szczególne. 

a. Ważne jest w tym przypadku to, 
jak szczegółowo sformułowane zosta-
ło miejsce pracy w zawartej przez nas 
umowie o pracę, czy jest to np. szpital, 
czy konkretna komórka organizacyjna 
np. oddział. 

b. W trosce o swoją odpowiedzial-
ność, także zawodową, domagajmy 
się wszystkich takich decyzji w formie 
pisemnej. 

c. W sytuacji, gdy wykonywanie 
nowych obowiązków przekracza 
nasze kwalifikacje czy umiejętności, 
powinniśmy to bezwzględnie zakomu-
nikować osobie kierującej na piśmie 
lub w obecności świadków. 

Kilka porad
na trudne 

czasy
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Kryteria kliniczne
Każda osoba, u której wystąpiły następujące objawy:

Grupa A. Kryteria wymagające dodatkowo spełnienia 
kryterium epidemiologicznego.
Co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej in-
fekcji układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność

Grupa B. Kryteria niewymagające spełnienia kryte-
rium epidemiologicznego
– osoba hospitalizowana z objawami ciężkiej infekcji 
układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii 
w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny

LUB

– osoba w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia 
z objawami niewydolności oddechowej

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD 
ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

(definicja z dnia 22.03.2020)

Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących 

kryteriów:
– przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia 

transmisja COVID-19[3].
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym 

lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
– zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
– bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
– bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki 

higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
– przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej przez dowolny czas
– przebywanie w odległości 2 metrów od przypadku COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w sytuacji każdej 

innej ekspozycji niewymienionej powyżej
– personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w 

laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy 
doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego 
zastosowania ,

– kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa 
miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, człon-
kowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 
lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na 
pokładzie środka transportu);

– uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym przypadkiem.
– Czynni zawodowo przedstawiciele zawodów medycznych, mogący mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas 

wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia 
innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Kryteria laboratoryjne
Kryteria laboratoryjne
przypadku potwierdzonego:

– wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materia-
łu klinicznego[1] potwierdzone badaniem molekularnym 
ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa[2].

Kryteria laboratoryjne
przypadku prawdopodobnego:

Co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik molekularnego testu w kierunku obec-
ności koronawirusów (pan-coronavirusRT-PCR)

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas 
nukleinowyCOVID-19
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Klasyfikacja przypadku
A. Podejrzenie przypadku

Każda osoba spełniająca:
– kryterium kliniczne grupy A bez stwierdzenia innej etio-
logii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny oraz kryterium 
epidemiologiczne nr 1)

LUB
– spełniająca kryterium kliniczne grupy A oraz kryterium 
epidemiologiczne nr 2) lub 3)

LUB
– spełniająca kryterium kliniczne grupy B

B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria podejrzenia przy-

padku oraz kryteria laboratoryjne przypadku prawdo-
podobnego

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne przy-

padku potwierdzonego

Uwaga: spełnienie kryteriów podejrzenia przypad-
ku jest wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki 
laboratoryjnej.

[1] Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg 
oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelowe 
(BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) mają 
większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych 
dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła)

[2] Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjo-
nowanie

[3] Informacje na temat obszarów z lokalną transmisją 
znajduje się w aktualnym dokumencie publikowanym 
przez WHO pod linkiem https://www.who.int/emergen-
cies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina 
zasady dotyczące opuszczania 

kwarantanny

Kwarantanna  – 14 dni

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja 
o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy 
po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie 
przez pracownika sanepidu.

a) W przypadku przekroczenia granicy – kwarantan-
na obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następ-
nego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu 
i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie 
przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających 
granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości 
dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do 
kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem 
wojewódzkim.

b) W przypadku kwarantanny nakładanej przez san-
epid – o jej nałożeniu informuje, również telefonicznie, 
pracownik sanepidu. Podczas informacji o nałożeniu 
kwarantanny pracownik sanepidu informuje o dacie jej 
zakończenia.

Po dacie zakończenia kwarantanny, w przypadku 
braku objawów COVID-19, obywatel automatycznie 
może wrócić do pracy. Nie jest wymagane dodatkowe 
zaświadczenie od sanepidu.

System Elektronicznej Weryfikacji 
Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) 

udostępnił od 25 marca 2020 r. informację 
na temat objęcia kwarantanną. 

 

Dotychczas to pacjent był zobowiązany do podania tej 
informacji. Dochodziło jednak do sytuacji, że była ona za-
tajana (mimo oficjalnych zaleceń, w tym m.in. wspólnego 
apelu zawodów medycznych, do którego przyłączyła się 
NRL), co kończyło się zamknięciem oddziałów szpitalnych 
lub poradni.

 

Dzięki wprowadzonej zmianie lekarze i personel me-
dyczny będą wiedzieli, czy pacjent zgłaszający się na 
wizytę jest objęty kwarantanną, co znacznie zwiększy ich 
bezpieczeństwo.

Materiały pozyskano ze stron
Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz dzięki uprzejmości

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie

Informujemy, iż lekarze oraz lekarze dentyści, którzy 
w związku z epidemią zawiesili prowadzenie prywatnych 
praktyk lekarskich oraz zaprzestali pracy w innych formach 
i nie osiągają dochodu, mogą wystąpić o zwolnienie z opła-
cania składek członkowskich za ten okres.

W tym celu należy zawiesić działalność w systemie 
RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą) oraz złożyć elektronicznie druk oświadczenia 
o nieosiąganiu przychodów. (druk do pobrania na stronie: 
http://oilczestochowapomagamy.pl

Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie 
(w formie skanu lub zdjęcia) należy przesłać na adres e-
-mail: czestochowa@hipokrates.org.

KOMUNIKAT
ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK 
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konferencje naukowe

Art. 2. W ustawie z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 514) wprowadza 
się następujące zmiany:

„8a. W przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii lekarz stażysta może zo-
stać skierowany przez:

1) wojewodę do pracy przy zwal-
czaniu epidemii na podstawie art. 47 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 
r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w 
którym odbywa staż albo do innego 
podmiotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych 
zadań niż wynikające z umowy, o któ-
rej mowa w ust. 3d, jeżeli nie zostanie 
wydana decyzja, o której mowa w 
pkt 1.

8b. Zadania, o których mowa w ust. 
8a, muszą być dostosowane do pozio-
mu wiedzy i umiejętności kierowanego 
lekarza stażysty oraz podlegać nad-
zorowi i kierownictwu lekarza specja-
listy wyznaczonego przez kierownika 
jednostki, do której został skierowany 
lekarz stażysta.

8c. Na wniosek lekarza stażysty 
minister właściwy do spraw zdrowia 
może uznać, w drodze decyzji, okres, 
w którym lekarz ten nie realizował 
programu stażu podyplomowego, za 
równoważny z realizowaniem tego 
programu, jeżeli realizował w tym cza-
sie zadania wyznaczone na podstawie 
ust. 8a.

8d. Przepisy ust. 8a–8c stosuje 
się odpowiednio do lekarza stażysty 
powołanego do zawodowej służby 
wojskowej.”;

„15. W przypadku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii lekarz odbywający szko-
lenie specjalizacyjne może zostać 
skierowany przez:

1) wojewodę do pracy przy zwal-

§
Prawo w medycynie

Zmiany w prawie wynikające z ustawy 

czaniu epidemii na podstawie art. 
47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi do 
podmiotu, w którym odbywa szkolenie 
specjalizacyjne albo do innego pod-
miotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych 
zadań niż wynikające z umowy, na 
podstawie której odbywa szkolenie 
specjalizacyjne, jeżeli nie zostanie wy-
dana decyzja, o której mowa w pkt 1.

16. Lekarz odbywający szkolenie 
specjalizacyjne, który został skiero-
wany na podstawie ust. 15 do wyko-
nywania pracy innej niż wynikająca 
z umowy, na podstawie której odbywa 
szkolenie specjalizacyjne, wykonuje 
pracę pod nadzorem lekarza specja-
listy wyznaczonego przez kierownika 
jednostki, do której został skierowany. 
Lekarz specjalista nadzorujący pracę 
lekarza w trakcie szkolenia specja-
lizacyjnego nabywa odpowiednie 
uprawnienia kierownika specjalizacji, 
o których mowa w ust. 7.

17. Na wniosek lekarza odbywa-
jącego szkolenie specjalizacyjne dy-
rektor CMKP może uznać, w drodze 
decyzji, okres, w którym lekarz ten 
nie realizował programu specjalizacji, 
za równoważny z realizowaniem tego 
programu, jeżeli w okresie tym realizo-
wał zadania, o których mowa w ust. 15.

18. Lekarz odbywający szkolenie 
specjalizacyjne, któremu odwołano 
kurs specjalizacyjny w związku ze 
stanem zagrożenia epidemicznego lub 
stanem epidemii, jest zwolniony z obo-
wiązku realizacji tego kursu, jeżeli:

1) realizacja tego kursu wymaga 
przedłużenia szkolenia specjalizacyj-
nego o okres dłuższy niż 3 miesiące 
oraz

2) zrealizował wszystkie inne kursy 
objęte programem specjalizacji.

19. Przepisy ust. 15–18 stosuje 
się odpowiednio do lekarza będącego 
żołnierzem w czynnej służbie wojsko-
wej.”;

Art. 15. W ustawie z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 
poz. 374) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) po art. 4a dodaje się art. 4b i art. 
4c w brzmieniu:

„Art. 4b. 1. Jeżeli w okresie po-
bierania dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego ubezpieczony będący 
pracownikiem wykonującym zawód 
medyczny, zatrudniony w podmiocie 
leczniczym w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
295), świadczy pracę w podmiocie 
leczniczym w ramach dyżuru medycz-
nego w godzinach innych niż czas 
zwolnienia od wykonywania pracy 
w związku z osobistym sprawowaniem 
opieki, o której mowa w art. 4 ust. 1 
i 1a, oraz poza normalnymi godzinami 
pracy, przepisu art. 17 ustawy z dnia 
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecz-
nego w razie choroby i macierzyństwa 
nie stosuje się.

2. Jeżeli w okresie podlegania 
obowiązkowej kwarantannie lub izo-
lacji w warunkach domowych, o której 
mowa w przepisach o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, ubezpieczony 
wykonujący zawód medyczny w rozu-
mieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej świadczy 
pracę zdalną, o której mowa w art. 
3, na rzecz podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą lub udziela 
świadczeń zdrowotnych za pośredni-
ctwem systemów teleinformatycznych 
lub systemów łączności, przepisu art. 
17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpie-
czenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa nie stosuje się.

Poniżej fragmenty ustawy, mające istotny wpływ na pracę lekarza i lekarza dentysty

o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

radca prawny Sławomir Kawa
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Art. 4c. W okresie ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ubezpieczonemu wykonują-
cemu zawód medyczny zatrudnione-
mu w podmiocie leczniczym, w okresie 
podlegania obowiązkowej kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych, 
o których mowa w przepisach o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi, wynikających 
z pozostawania w styczności z osobami 
chorymi z powodu COVID-19 w związku 
wykonywaniem obowiązków wynikają-
cych z zatrudnienia w podmiocie lecz-
niczym oraz w czasie niezdolności do 
pracy z powodu COVID-19 powstałej 
w związku wykonywaniem obowiązków 
wynikających z zatrudnienia w pod-
miocie leczniczym przysługuje zasiłek 
chorobowy, którego miesięczny wymiar 
wynosi 100% podstawy wymiaru zasił-
ku obliczonej na podstawie przepisów 
ustawy o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa.”;

2) w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do zamówień, o których mowa 

w ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą 
inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.4)), 
nie stosuje się warunku uzyskania opinii 
o celowości inwestycji, o której mowa w 
tym przepisie.”;

3) w art. 7:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Świadczenia opieki zdrowotnej, 

w tym transportu sanitarnego, wykony-
wane w związku z przeciwdziałaniem 
COVID-19, są udzielane przez podmioty 
wykonujące działalność leczniczą lub 
lekarzy i lekarzy dentystów, o których 
mowa w ust. 4, wpisanych do wykazu, 
zwanego dalej „wykazem”, opracowy-
wanego przez właściwego miejscowo 
dyrektora oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w po-
rozumieniu z wojewodą.

2. W wykazie umieszcza się podmio-
ty wykonujące działalność leczniczą oraz 
lekarzy i lekarzy dentystów, o których 
mowa w ust. 4, uwzględniając potrzeby 
wynikające z zabezpieczenia dostęp-
ności do świadczeń opieki zdrowotnej, 
o których mowa w ust. 1, na obszarze 
województwa, a także strukturę orga-
nizacyjną tych podmiotów, rodzaj wy-
konywanej działalności leczniczej oraz 
zasoby kadrowe i sprzętowe.”,

b) dodaje się ust. 4–12 w brzmieniu:
„4. Lekarz oraz lekarz dentysta 

spełniający warunki, o których mowa w 

art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej, może udzielać świadczeń opieki 
zdrowotnej w związku z przeciw-dzia-
łaniem COVID-19 za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego udo-
stępnionego przez jednostkę podległą 
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 
właściwą w zakresie systemów informa-
cyjnych ochrony zdrowia, zwanych dalej 
„teleporadą”, z pominięciem obowiązków 
wynikających z art. 101 tej ustawy oraz 
obowiązków dotyczących dokumentacji 
medycznej wynikających z przepisów 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta. Działalność ta nie podlega wpi-
sowi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

5. W celu uzyskania dostępu do sy-
stemu, o którym mowa w ust. 4, lekarz 
oraz lekarz dentysta składa do jednostki, 
o której mowa w ust. 4, wniosek w posta-
ci elektronicznej zawierający:

1) oświadczenie o zamiarze udziela-
nia teleporad, z podaniem miejsca i, je-
żeli to możliwe, czasu ich wykonywania;

2) dane dotyczące tego lekarza albo 
lekarz dentysty:

a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL lekarza lub lekarza 

dentysty lub serię i numer jego dowodu 
tożsamości w przypadku braku numeru 
PESEL,

d) numer prawa wykonywania zawo-
du lekarza lub numer prawa wykonywa-
nia zawodu lekarza dentysty,

e) określenie tytułu zawodowego,
f) posiadane specjalizacje,
g) numer telefonu do kontaktu,
h) adres poczty elektronicznej,
i) adres do korespondencji.
6. Jednostka, o której mowa w ust. 4, 

ma prawo przetwarzać dane pozyskane 
w związku z udostępnianiem systemu, 
o którym mowa w ust. 4, w tym dane 
dotyczące udzielanych teleporad.

7. Lekarz oraz lekarz dentysta udzie-
lający świadczeń, o których mowa w ust. 
4, prowadzi dokumentację medyczną w 
postaci karty teleporady.

8. Karta teleporady zawiera:
1) oznaczenie pacjenta:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w jego braku 

serię i numer innego dokumentu potwier-
dzającego tożsamość,

c) datę urodzenia oraz płeć, jeżeli 
numer PESEL nie został nadany,

d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu do kontaktu;
2) oznaczenie osoby udzielającej 

teleporady:

a) imię i nazwisko,
b) tytuł zawodowy,
c) numer prawa wykonywania za-

wodu;
3) informacje dotyczące stanu zdro-

wia oraz zalecanego procesu diagno-
stycznego i leczniczego:

a) rozpoznanie choroby lub problemu 
zdrowotnego,

b) zalecenia,
c) informacje o wystawionych za-

świadczeniach, receptach lub skiero-
waniach,

d) inne informacje istotne dla procesu 
leczenia.

9. Karty teleporady są przechowywa-
ne przez okres 30 dni od dnia udzielenia 
teleporady.

10. W odniesieniu do lekarza lub le-
karza dentysty, o którym mowa w ust. 4:

1) recepta oraz dokument realizacji 
recepty – zawierają dane wymagane 
dla recepty pro auctore albo pro familiae;

2) za adres miejsca udzielania świad-
czeń zdrowotnych – uznaje się adres sie-
dziby jednostki, o której mowa w ust. 4.

11. Teleporady mogą być również 
udzielane przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą. Przepisy ust. 4–9 
stosuje się odpowiednio.

Ustawa o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi

Art. 47 [Skierowanie do pracy przy 
zwalczaniu epidemii] 

7. Decyzja o skierowaniu do pracy 
przy zwalczaniu epidemii stwarza obo-
wiązek pracy przez okres do 3 miesięcy 
w podmiocie leczniczym lub w innej 
jednostce organizacyjnej wskazanych 
w decyzji.

8. Osobie skierowanej do pracy przy 
zwalczaniu epidemii dotychczasowy 
pracodawca jest obowiązany udzielić 
urlopu bezpłatnego na czas określony 
w decyzji, o której mowa w ust. 2. Okres 
urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu 
pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze u tego pracodawcy.

9. Podmiot leczniczy lub jednostka 
organizacyjna, o której mowa w ust. 7, 
nawiązują z osobą skierowaną do pracy 
stosunek pracy na czas wykonywania 
określonej pracy, na okres nie dłuższy 
niż wskazany w decyzji.

12. Koszty świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w związku ze zwalczaniem 
epidemii oraz koszty, o których mowa w 
ust. 10 i 11, są finansowane z budżetu 
państwa z części, której dysponentem 
jest wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce udzielania świadczeń.
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Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób 
do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, 
kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do 
ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. 
Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące 
dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także 
samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% prze-
ciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko 
za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, 
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsię-
biorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo 
do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych 
za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający 
składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpra-
cujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i 
macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu 
chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które 
znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie 
regulowały należności, w tym składek pobieranych przez 
ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują 
umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, 
o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% mi-
nimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 
nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy 
cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywil-
noprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi 
do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe 
przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie 
przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa 
GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach 
z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza 
tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% mi-

nimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz 
nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, 
aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego 
przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach 
i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 
lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku 
do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przy-
sługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 
stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego 
miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez 
Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatko-
wej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzy-
mają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej 
– odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy 
składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie 
ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma 
też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać 
także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze 
można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli 
płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, 
nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli 
wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy 
odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ra-

mach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni 
wniosek:

RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek (plik 
docx 65kb),

RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów 
cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawia-
jący) (plik docx 65kb),

RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowa-
dzących działalność (plik docx 60kb),

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie 
terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu 
składek) bez opłaty prolongacyjnej (plik docx 54kb).

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.
zus.pl.

Wnioski można złożyć:
drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
za pośrednictwem poczty,
osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty 

oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kon-
taktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, moż-
na liczyć na pomoc pracowników ZUS. Można kontaktować 
się z nimi telefonicznie.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne 

cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. 
Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane 
przez ZUS. Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Więcej szczegółów na temat form wsparcia i informacje 
na temat sposobu ich uzyskania można znaleźć na stronie 
ZUS https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktual-
nosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371.

Komuniakt ukazał się 1.04.2020 r.
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Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 3 kwietnia 2020 r.
do Głównego Inspektora Sanitarnego

o pilne wydanie zaleceń dla podmiotów wykonują-
cych usługi stomatologiczne 

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytua-
cją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o pilne 
opracowanie i podjęcie działań umożliwiających wdrożenie 
szczegółowych zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa lekarzom, personelowi medycznemu oraz pacjentom 
podczas udzielania świadczeń stomatologicznych. Ze 
względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych, do-
tychczas stosowane procedury i środki ochrony osobistej 
nie zapewniają bezpieczeństwa. Opracowanie nowych 
wytycznych, z uwzględnieniem zapewnienia lekarzom 
dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony oso-
bistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozwoli zminimalizować 
możliwość transmisji zakażenia.

Grzegorz Zieliński
sekretarz ORL

Mariusz Malicki
wiceprezes ORL

Z prac Prezydium ORL

W tych trudnych warunkach posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie odbywają 
się zdalnie. Za pomocą łączy elektronicznych członkowie 
Prezydium głosują w sprawie uchwał związanych z bieżącą 
pracą samorządu lekarskiego. Podejmowane są rownież  
inicjatywy związane z trdną sytuacją w ochronie zdrowia. Na 
posiedzeniu w dniu 3 kwietnia br. Prezydium zaapelowało 
do Gównego Inspektora Santarnego oraz Wojewody Ślą-
skiego o zwiększenie realnej pomocy dla lekarzy i lekarzy 
dentystów w walce z epidemią. Apele zostały przesłane 
zgodnie z właściwością.

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

do Wojewody Śląskiego
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

o zorganizowanie stomatologicznej pomocy
doraźnej, w tym dla osób zarażonych wirusem SARS-
-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o zorganizo-
wanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób 
zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicz-
nych – prawie 90% świadczeń przebiega z wytwarzaniem 
aerozolu, co powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia wi-
rusem przenoszonym drogą kropelkową – niezbędne jest 
zapewnienie lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich 
środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających 
lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Są 
to niezbędne elementy zapewnienia ochrony dla personelu 
oraz pacjentów.

Sytuacja podmiotów świadczących usługi stomatolo-
giczne jest bardzo trudna – wiele z nich zawiesiło swoją 
działalność, stosując się do rekomendacji Komisji Stoma-
tologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz organizacji 
międzynarodowych (American Dental Association, Włoskie 
Stowarzyszenie Stomatologów). Powrót tych podmiotów do 
pracy będzie w dużej mierze  uzależniony od możliwości 
zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom.

Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w 
Częstochowie w pełni popiera apele: nr 1/2020 Prezydium 
Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
15 marca 2020 r. oraz apel Prezydium NRL nr 7/20/P-VIII 
z dnia 12 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia o zwiększenie 
dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2.

Grzegorz Zieliński
sekretarz ORL

Mariusz Malicki
wiceprezes ORL

SAMORZĄD APELUJE O POMOC DLA KADR MEDYCZNYCH

POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Gmin-
nym Centrum Pracy w Koniecpolu rozpoczął nabór wnio-
sków o udzielenie jednorazowej pożyczki dla mikroprzed-
siębiorców na pokrycie bieżących kosztów  prowadzenia 
działalności gospodarczej.  […]

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzed-
siębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że  przez 
trzy miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy on stanu 
zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
w stosunku do stanu na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczko-
biorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu 
stanu zatrudnienia.

O udzielenie niskoprocentowej pożyczki mogą ubiegać 
się osoby zatrudniające do 10 pracowników, z obrotami 
netto nie przekraczającymi 2 mln euro, którzy prowadzili 
działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.[...]

Potrzebne dokumenty wraz z wnioskami znajdują się 
na stronie urzędu pracy w zakładce: Dla pracodawców i 
przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania / Pożyczka dla 
mikroprzedsiębiorcy (FP)

Wnioski wraz z umową można składać za pośred-
nictwem platformy praca.gov.pl, elektronicznej skrzynki 
podawczej ePUAP lub przesłać pocztą na adres: 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. Szymanow-
skiego 15, 42-217 Częstochowa,

Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu ul. Rzeczna 29, 
42-230 Koniecpol.

Źródło:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13829

Skróty w nawiasach kwadratowych pochodzą od redakcji.
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Ograniczamy kontakt
Walkę z patogenem powinniśmy 

rozpocząć od rozważenia najskutecz-
niejszej metody – izolacji od źródła 
potencjalnego zakażenia poprzez 
podjęcie decyzji przy pierwszym kon-
takcie z pacjentem. Jeżeli uznamy, że 
dostępne nam środki zabezpieczą nas 
przed wniknięciem wirusa do naszego 
organizmu i jednocześnie będziemy 
w stanie zapewnić bezpieczeństwo 
epidemiologiczne naszym pacjen-
tom, możemy kontynuować pracę w 
najbliższych dniach, ale powinniśmy 
jednak ograniczyć ją do przyjmowania 
przypadków niezbędnie koniecznych. 
Jeżeli mamy co do tego wątpliwości, 
powinniśmy rozważyć zawieszenie 

świadczenia usług do czasu wygaś-
nięcia epidemii (co wtedy – o tym na 
koniec). W przypadku gdy kontakt z 
pacjentem już nastąpił, powinniśmy 
rozważyć dodatkową rozmowę tele-
foniczną celem uzyskania informacji 
pozwalających oszacować ryzyko 
epidemiologiczne. W związku ze 
zmianą statusu Polski pod względem 
epidemiologicznym, przestaje mieć 
znaczenie informacja o podróżach 
zagranicznych pacjenta – obecnie 
uznajemy, że pacjent pozostający na 
miejscu również może ulec zakażeniu, 
jednakże opierając się na opracowa-
nym przez Komisję Stomatologiczną 
Naczelnej Rady Lekarskiej wzorze 
oświadczenia, powinniśmy zanoto-
wać informację o podróżach pacjenta 
(oświadczenie, jakie powinien złożyć 
pacjent, jest dostępne na stronie 
NIL w tekście „Zawieszenie przyjęć 
w stomatologii – rekomendacje KS 
NRL). Istotne pozostają objawy które 
zazwyczaj towarzyszą COVID-19 – są 
to przede wszystkim: gorączka, kaszel 
bez wydzieliny, uczucie duszności czy 
problemy z oddychaniem. W przy-

padku potwierdzenia przez pacjenta 
złego samopoczucia z wymienionymi 
objawami powinniśmy odroczyć wizytę 
przy jednoczesnym zaleceniu poinfor-
mowania państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego o takim przy-
padku. Warto jeszcze raz podkreślić, 
że przyjęcia pacjentów powinniśmy 
ograniczyć do przypadków niezbędnie 
koniecznych, pozostałe wizyty należy 
odroczyć. Dodatkowo powinniśmy 
ograniczyć obecność osób towarzy-
szących pacjentowi do niezbędnego 
minimum – opiekunów prawnych 
małoletnich i osób niepełnosprawnych. 

Co w trakcie wizyty?

W przypadku przeprowadzanej 
wizyty należy wziąć pod uwagę naj-
świeższe doniesienia (wieloośrodko-
we badanie z USA 9.03) dotyczące 
stabilności i przeżywalności wirusa 
SARS-CoV-2 w aerozolu i na różnych 
powierzchniach. Otóż stwierdzono 
obecność żywego wirusa (zdolnego do 
wywoływania zakażenia) w aerozolu 
do 3 godzin po jego wytworzeniu, do 

2-3 dni na powierzchniach plastiko-
wych i stali nierdzewnej. Sam bioaero-
zol wytworzony przy użyciu końcówek 
stomatologicznych (turbina, skaler, 
piaskarka) bądź w wyniku rozbryzgu 
towarzyszącego wypluwaniu cieczy 
przez pacjenta utrzymuje się w powie-
trzu przez ok. 0,5 godziny. Powinno 
nas to skłonić do przywiązania szcze-
gólnej uwagi do mycia i dezynfekcji 
powierzchni płaskich w gabinetach 
oraz rozważenia usunięcia z pomiesz-
czeń zabiegowych zbędnych sprzętów 
czy urządzeń, które mogłyby stać się 
rezerwuarem wirusa przez swobodne 
osiadanie zawierającego go aero-
zolu. Warto rozważyć obligatoryjne, 
poprzedzające wejście do gabinetu, 
mycie rąk przez każdego pacjenta. 
Dodatkowym środkiem zwiększającym 
bezpieczeństwo naszych pacjentów i 
nasze byłoby wdrożenie poprzedzają-
cego zabieg (do tej pory zalecanego 
jedynie u pacjentów przed zabiegami 
chirurgicznymi) płukania jamy ustnej 
przez pacjenta roztworem środka 
antyseptycznego w ciepłej wodzie 
powyżej 27 stopni Celsjusza. W związ-

W obliczu ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 stomatolodzy 
znajdują się z wielu względów w trudnej sytuacji – obecność nowego pa-
togenu (z dość dobrze znanej już epidemiologom rodziny) wzbudza w nas 
niepokój i niepewność, szczególnie że nie znamy jeszcze efektywnych 
sposobów leczenia zakażeń tym wirusem i nie posiadamy szczepionki, 
która pozwoliłaby nabyć odporność w przypadku kontaktu z wirusem. Jako 
grupa zawodowa, wraz ze współpracującymi z nami zawodami medycznymi 
(asystentka stomatologiczna, higienistka, technik dentystyczny), z racji 
pracy w środowisku jamy ustnej pacjenta oraz wytworzonego przez sto-
sowane narzędzia aerozolu zawierającego drobnoustroje leczonych przez 
nas pacjentów – jesteśmy szczególnie narażeni na zakażenie. W niektórych 
zestawieniach zawodów pod względem niebezpieczeństw epidemiologicz-
nych zawód stomatologa znajduje się na pierwszym miejscu. Czy jesteśmy 
w stanie przy użyciu dostępnych nam środków całkowicie wyeliminować 
ryzyko? Najprawdopodobniej nie, ale stosując się do ogłoszonych już 
wcześniej zaleceń, możemy znacząco zmniejszyć niebezpieczeństwo 
kontaktu z wirusem.
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26 marca br. w programie „Koronawirus Porad-
nik” (twojetvpinfo) prowadzonym przez Adama Gizę 
pt. „Czy wizyta u stomatologa grozi zakażeniem 
korona wirusem?” odpowiedzi na pytania udzielał 
dr nauk med. Piotr Wychowański – chirurg stoma-
tolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Doktor, opierając się na przeprowadzonych przez 
New York Times badaniach najbardziej narażonych 
grup zawodowych, na pierwszym miejscu wskazał 
lekarzy stomatologów, z racji pracy w jamie ustnej, 
która jest torem zamiennym oddychania. 

Ból zęba jest też swojego rodzaju sytuacją kry-
zysową, ale usługa stomatologiczna powinna być 
wykonana w ograniczonym zakresie: trepanacja, 
nacięcie ropnia, ekstrakcja.

Odpowiedzialność za leczenie przejęły na siebie 
ośrodki akademickie i wyższej referencyjności. 
Selekcja zgodnie z wytycznymi PTS. Zabiegi 
dopuszczalne są tylko u pacjenta z temperaturą 
poniżej 37,3. Powyżej tej temperatury – leczenie 
w warunkach szpitalnych.

Doktor Wychowański zaznaczył, że decyzję 
trzeba podejmować samodzielnie mając na uwadze 
odpowiedzialność społeczną za personel medycz-
ny, administracyjny i za swoich bliskich.

Ciekawe opracowanie Marcina Czarnobilskie-
go z dnia 03.04 pt. „Jak dostać się do dentysty?. 
Przez koronawirus może być z tym problem”.  
Twoje zdrowie.rmf24.pl

Informacji udziela dr hab.n. med. Iwona Toma-
szewska z Collegium Medicum UJ w Krakowie.

Zamieszczono tu też niektóre zalecenia Ministra 
Zdrowia dla poszczególnych specjalności stoma-
tologicznych (www.rmf24.pl)

Według Włoskiego Stowarzyszenia Stomatolo-
gów, zgodnie z wytycznymi do procedur przyjętych 
w gabinetach stomatologicznych przeprowadzają-
cych poprzedzający wizytę triaż telefoniczny, który 
ma na celu ustalić, czy u pacjenta nie występują  
objawy potencjalnie związane z  zakażeniem takie 
jak: gorączka (nawet umiarkowana), kaszel, trud-
ności w oddychaniu, powinniśmy zapytać również 
o inne ważne symptomy związane z SARS CoV-2 
czyli: zapalenie spojówek, kichanie, zapalenie 
błony śluzowej nosa, biegunka.

Coś na poprawę nastroju: Plomb-R
Trzydziestogramowa pasta made in UK – Laur 

Konsumenta 2012 – aktualnie niedostępna.
Polecana na czas  urlopów.
Niewielką ilość preparatu nanieść do ubytku 

w zębie dołączoną do opakowania szpatułką (do-
gryźć, poczekać i gotowe) – czasowe wypełnienie 
do kupienia w aptekach i niektórych drogeriach.

ku z rekomendacją KS NRL należy wdrożyć bezdotykowy pomiar 
temperatury u pacjenta oraz złożenie przez niego oświadczenia 
epidemiologicznego (wzór oświadczenia dostępny w „Primum” 
oraz na stronie KS NRL w tekście rekomendacji zawieszenia 
przyjęć w stomatologii). Bezwzględnie należy stosować, zarówno 
w przypadku lekarza, jak i jego asysty, minimalne środki ochrony 
osobistej w postaci maseczki i przyłbicy bądź okularów ochron-
nych, co powinno być dla nas standardem na co dzień. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby użycie dodatkowo jednorazowych fartuchów 
ochronnych, wodoodpornych. Istotną czynnością, na którą należy 
zwrócić uwagę, a która również powinna być stosowana rutynowo, 
jest płukanie systemów ssących pomiędzy pacjentami (20 – 30 s) 
oraz dezynfekcja wycisków anatomicznych i modeli przeznaczonymi 
do tego środkami. Przy zapłacie za wizytę dobrze jest zastosować 
terminal płatniczy, ograniczając obrót gotówkowy, pamiętając jednak 
o dezynfekcji klawiatury dotykanej przez pacjenta. W związku z 
ogłoszonym obecnie stanem zagrożenia epidemicznego możemy 
liczyć się z nakazem wykonywania określonych zabiegów sani-
tarnych bądź udostępnienia nieruchomości czy lokalu do działań 
przeciwepidemicznych.

Co, jeśli ograniczymy bądź zawiesimy
działalność?

W związku z ogłoszeniem zawieszenia zajęć w szkołach, 
przewidziano dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla objętej ubezpie-
czeniem chorobowym osoby opiekującej się dzieckiem, które do 
25 marca nie ukończyło 8 lat – dotyczy to również przedsiębiorcy. 
Oświadczenie o zasiłku jest dostępne na stronie ZUS – przedsię-
biorcy składają je bezpośrednio w ZUS. Związek Banków Polskich 
podjął stanowisko rekomendujące bankom stosowanie uproszczo-
nej procedury dotyczącej odroczenia spłaty kredytu lub leasingu. 
Dodatkowe rozwiązania mają zakładać podwyższenie do 100 zł 
limitów bezdotykowych na kartach płatniczych, co ma skutkować 
ograniczeniem użycia gotówki mogącej przenosić wirusa. Dodat-
kowo w komunikacie Komisji Stomatologicznej NIL z 11 marca 
2020 r. podkreśla się wagę dostępu do testów na obecność w or-
ganizmie SARS-CoV-2, które obecnie wydają się być poza naszym 
zasięgiem. Przewidziane z kolei w ustawie specjalnej z 2 marca 
zapisy mogące utrudnić indywidualnym praktykom zakup wyro-
bów medycznych służących ochronie osobistej i dezynfekcji będą 
jeszcze przedmiotem rozmów pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską 
i rządem. Również ewentualne działania osłonowe, które powinny 
zapewnić bezpieczeństwo finansowe praktykom decydującym się 
ograniczyć bądź zawiesić działalność w związku z SARS-CoV-2, są 
przedmiotem prac legislacyjnych. Zerwanie przez senatorów partii 
rządzącej quorum posiedzenia Senatu obradującego nad zmianami 
specustawy nie jest dobrym prognostykiem dla wprowadzenia po-
żądanych rozwiązań. Może jednak ostatecznie wysiłek ponoszony 
przez środowisko lekarskie w walce z epidemią znajdzie uznanie 
w oczach rządzących. 

Opracowano na podstawie: 1) zaleceń Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego; 2) komunikatu Komisji Stomatologicznej NRL 
z 11 marca 2020 r. w sprawie sytuacji związanej z pandemią CO-
VID-19; 3) Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS- -CoV-2) 
compared to SARS-CoV-2; 4) komunikatu Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie periodontologii z 11 marca 5) rekomendacji KS NRL 
– zawieszenie przyjęć w stomatologii. 

O autorze: lek. dent. Marek Rogowski – prezes Polskiego To-
warzystwa Stomatologicznego Oddział Bydgoszcz 

Żródło: „Primum”, Biuletyn Bydgoskiej Izby Lekarskiej, nr 4 (345)/ 
kwiecień 2020

ROZMAITOŚCI
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Nowy gabinet na czas pandemii we Wrocławiu

Lekarz stomatolog Radek Jadach przekształcił swoją 
klinikę wg. najnowszych standardów. Dziękujemy za 
udostępnienie zdjęć.

08.04 w TVN-koronawirus. Prof. dr hab. Marzena Dominiak 
– prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego reko-
mendowała z ramienia PTS gabinety stomatologiczne do pracy 
w czasie epidemii. Na liście są też gabinety z Częstochowy(https://
www.infodent24.pl/newsdentpost/koronawirus-mapa-czynnych-
-gabinetow-stomatologicznych-by-pts-amp-co.114349.html).
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W związku z sytuacją epidemiczną i problemami pacjentów 
związanymi z dostępem do świadczeń stomatologicznych Prezy-
dium OIL w Częstochowie zwraca się do tych lekarzy, gabine-
tów i przychodni, które byłyby zainteresowane:

– przyjmowaniem pacjentów na nowych zasadach
– mają kontrakt z NFZ
– spełniają warunki określone „Zaleceniami określonymi 

przez MZ”, by chęć pracy lub udzielania pomocy doraźnej 
zgłaszali do biura OIL w Częstochowie. Istnieje prawdopo-
dobieństwo, że zaproponowane na czas pandemii przez NFZ 
przeliczniki da się utrzymać do końca roku. Otwierają się też 
nowe możliwości otrzymania i zakupu środków ochrony osobistej 
(zakup realizowany przez NIL – o czym będziemy informować na 
naszej stronie).

Trwają rozmowy przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z 
Ministerstwem Zdrowia oraz Prezesem NFZ celem wprowadzenia 
przeliczników do procedur stomatologicznych. Na razie propozy-
cja ma obowiązywać w czasie epidemii, takie są propozycje MZ. 

NIL chce by obowiązywały one też do końca 2020 roku, by 
gabinety mogły nadrobić punktację za okres przestoju. Proponuje 
się przelicznik 2,4 dla procedur osób pełnoletnich, a dla procedur 
dzieci i młodzieży do 18 roku życia 4,0. O finale rozmów i ustaleń 
będziemy od razu informować przez SMS-y i maile.

  Piotr Janik

KOMUNIKAT Światowej sławy lekarz prof. Rafael Ortega i jego zespół 
sprawdzili, jak daleko mogą przedostać się kropelki wydzielane 
przez pacjenta poprzez kaszel i kichanie. Z ich tekstów wynika, że 
nawet lekarze, którzy mają na sobie odzież ochronną, nie mogą 
czuć się w pełni bezpieczni.

Koronawirus.
Maseczka może nie wystarczyć

„Zespół profesora Ortegi, anestezjologa ze szpitala w Bostonie, 
testował specjalne ‚pudełko’ do ochrony lekarza podczas intubacji 
pacjenta. W tym przypadku był to fantom pacjenta, który bardzo 
wiarygodnie imitował kaszel. Wydalone gwałtownie kropelki były 
uprzednio znakowane za pomocą specjalnego środka fluorescen-
cyjnego, tak aby wykazać jego obecność na osobie intubującej” 
– czytamy na instagramowym profilu prof. dr. hab. Piotra Laudań-
skiego, który dostał zgodę na publikację zdjęć.

Pomimo założonej maseczki, specjalnej ochrony na oczy w 
postaci przyłbicy, a także stroju operacyjnego można było zauwa-
żyć kropelki na szyi i uszach lekarza – tych częściach ciała, które 
nie do końca były zakryte.

W związku z tym testem eksperci proszą, aby zawsze oddalać 
się, gdy w pobliżu jest ktoś kaszlący. „Gdy jest taka możliwość, 
jak najszybciej delikatnie zdjąć maseczkę, a następnie umyć 
się, co także może zmniejszyć ryzyko zakażenia” – apeluje prof. 
Laudański.  Na profilu profesora Laudańskiego są super ważne 
zdjęcia.(OVIklinika)

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2020
Państwowi/Wojewódzcy/Powiatowi/Graniczni

Inspektorzy Sanitarni
– wszyscy –

Szanowni Państwo
nawiązując do pytań i wątpliwości zgłaszanych w obszarze po-

stępowania z odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych 
powstającymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
osób zakażonych wirusem SARS Cov-2, w zakresie rodzaju 
opakowań do ich gromadzenia, warunków i kosztów odbioru oraz 
transportu do miejsc unieszkodliwiania, uprzejmie informuję, że 
w tej sprawie zostało podjętych szereg działań w celu zbadania 
i ustalenia właściwego kierunku rozwiązania przedmiotowego 
problemu w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W efekcie podjętych czynności uzyskano akceptację Ministra 
Zdrowia dla stanowiska, którego podstawę stanowią wytyczne 
ECDC1 (opracowane w celu dostarczenia wskazówek dla placówek 
opieki zdrowotnej w UE / EOG i podmiotów świadczących opiekę 
zdrowotną na temat środków zapobiegania i kontroli zakażeń 
(IPC) w postępowaniu w przypadku podejrzeń i potwierdzonych 
przypadków zakażenia COVID-19 w placówkach opieki zdrowot-
nej, w tym w placówkach opieki długoterminowej) oraz akceptacja 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny wskazanego stanowiska.

Zgodnie z wytycznymi ECDC odpady powstałe w związku 
z leczeniem i hospitalizacją pacjentów z COVID-19 powinny być 
traktowane jak zakaźne odpady kliniczne kategorii B (UN 3291) 
według Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego prze-
wozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)2 i przetwarzane 
zgodnie z polityką podmiotu leczniczego i przepisami krajowymi.

Podkreślenia wymaga fakt, że powołane wytyczne zostały 
opracowane w lutym i marcu 2020 r. na potrzeby podmiotów 
leczniczych w zakresie zapobiegania zakażeniom oraz środków 
kontroli podczas postępowania w przypadkach podejrzenia i po-
twierdzenia zakażenia SARS CoV-2. W przywołanym dokumencie 
została podkreślona kluczowa rola przyjętych dotychczas działań 
zapobiegawczych wobec przenoszenia zakażeń wirusem SARS 
CoV-2 i choroby COVID-19, opierających się przede wszystkim 

na restrykcyjnym wdrożeniu i przestrzeganiu procedur ostroż-
nościowych w zakresie: transportu, przyjmowania i hospitalizacji 
pacjentów – obejmujących zachowanie zasad higieny, bezpiecz-
nej odległości między poszczególnymi osobami, bezwzględnego 
stosowania przez personel środków ochrony indywidualnej, 
procedur postępowania z odpadami medycznymi, regularnego 
mycia i dekontaminacji pomieszczeń oraz urządzeń, szczególnie 
związanych z pobytem pacjenta w szpitalu itp. W konsekwencji 
w sposób niezakłócony można kontynuować dotychczasowy 
sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym o właś-
ciwościach zakaźnych innych niż wysoce zakaźne, zgodnie ze 
standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami medycznymi3.

W tej sytuacji należy uznać, że transport odpadów odbieranych 
z placówek udzielających świadczeń w zakresie walki z COVID-19 
dotyczy transportu odpadów klinicznych kategorii B (UN 3291) 
według ADR.

Jednocześnie należy zauważyć, że ustawa z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw4 w art. 1 pkt 95 wpro-
wadziła łatwiejsze reguły i możliwości gospodarowania odpadami 
medycznymizakaźnymi, które powinny ograniczyć problemy w za-
kresie warunków transportu, zbierania lub ich unieszkodliwiania.

Z poważaniem
z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Grzegorz Hudzik
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Publikujemy fragmenty odpowiedzi Głównego Inspek-
tora Sanitarnego na pismo Prezesa NRL w sprawie odpa-
dów niebezpiecznych. Całośc pisma oraz opis problemu 
znajdują się na stronie NIL: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/
praktyka-lekarska/.
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23 XI 2019 r. w Sali koncertowej 
Akademii Muzycznej w Łodzi odbyła 
się Gala 30-lecia Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Łodzi, naszej Izby ma-
cierzystej w latach 1989-2001. Złożyła 
się na nią część oficjalna, jubileuszowy 
koncert i spotkanie koleżeńskie.

Część oficjalna trwała niemal 3 
godziny i była poświęcona głownie 
uczczeniu wszystkich, którzy najbar-
dziej przyczynili się do rozwoju Izby 
Łódzkiej. Wyróżniono ponad 80 osób 
odznaczeniami różnego stopnia, w 
tym dr Wandę Terlecką – pierwszą 
przewodniczącą Okręgowej rady Le-
karskiej w Łodzi I kadencji. 

Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz samorządowych, woje-
wódzkich, samorządu pielęgniarskiego 

30-lecie

W dniach 15-17 XI 2019 r. odby-
ło się wspólne posiedzenie Komisji 
Etycznych Okręgowych Izb Lekar-
skich.

Konferencja nosiła tytuł „Wezwania 
etyczne w medycynie 2019”. W dzie-
sięciu wykładach i sesjach panelowych 
zawarto m. in. komentarze do Kodeksu 
Etyki Lekarskiej, stosunek lekarzy – re-
zydentów do etyki lekarskiej, miejsce 
telemedycyny w pracy współczesnego 
lekarza, sprawy solidarności zawo-
dowej, problem publicznej dyskusji 
dotyczącej eutanazji oraz stosunek 
światowych towarzystw lekarskich do 
niej oraz zagadnienie dehumanizacji 
w medycynie. 

Wśród wszystkich wymienionych 
ważnych wykładów, dwa zasługują 
na wyróżnienie. Jednym był wykład 
zatytułowany „Kodeks Etyki Lekarskiej 
a zróżnicowanie światopoglądowe 
lekarzy i pacjentów”, a którym autor: 
dr hab. n. med. Marek Czarkowski – 
przewodniczący Ośrodka Bioetyki NIL 
przedłożył słuchaczom niezwykle jas-
ne, precyzyjne i zrozumiałe podstawy 
racjonalności i etyczności w myśleniu 
i działaniu lekarza.

 Drugim wykładem, którego słu-
chanie stało się uczta duchową, był 
wykład 90-letniego pana profesora 
Tadeusza Tołłoczki, byłego rektora 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, zatytułowany „Wiara w dobro, 
prawdę i sprawiedliwość.” Rzadko już 
spotykana wiedza ogólna i mądrość 
życiowa tegoż erudyty i mistrza pol-
skiej chirurgii i medycyny, jego dowcip, 
piękno języka polskiego sprawiły, że 
jego godzinny wykład wygłoszony 
bez kartki, popis oratorski mógł być 
słuchany jeszcze dłużej.

Komisje Etyki ORL w Częstochowie 
na konferencji w Ustroniu reprezen-
towali: Wanda Terlecka i Krzysztof 
Szmaciarski – przewodniczący komisji.

Wanda Terlecka

Konferencja 
etyczna 

w Ustroniu

i adwokackiego, arcybiskup metropo-
lita łódzki Grzegorz Ryś, przedsta-
wiciele NRL i innych izb lekarskich. 
Izbę częstochowska reprezentowali 
– obok dr Wandy Terleckiej – dyrektor 
biura OIL w Częstochowie mgr Paweł 
Rakus. Wręczył on w imieniu naszego 
prezesa ORL, dr. Zbigniewa Brzezina, 
prezesowi ORL w Łodzi dr. Pawłowi 
Czekalskiemu piękny list gratulacyjny 
podpisany przez dr. Brzezina, ładny 
obraz częstochowskiej malarki i bukiet 
kwitów.

Atmosfera Gali nacechowana była 
sentymentalnym szacunkiem dla prze-
szłości i dla wszystkiego dobra, które w 
tym czasie zaistniało oraz koleżeńska 
serdecznością.

Wanda Terlecka

Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Wspomnienia jubileuszowe
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Specjalizacje

sesja jesienna 2019 r.

alergologia
Magdalena Chobot-Leśniczek

chirurgia stomatologiczna
Małgorzata Sowińska

chirurgia szczękowo-twarzowa
Katarzyna Bańbura

dermatologia i wenerologia
Aleksandra Młynarczyk

diabetologia
Ewa Mazur

endokrynologia
i diabetologia dziecięcia
Paulina Nowak-Tomalska

medycyna rodzinna
Wiktoria Banach

neurologia
Beata Błaszczyk

onkologia
i hematologia dziecięca
Agata Szeląg-Szymocha

rehabilitacja medyczna
Janusz Becelewski

seksuologia
Magdalena Bilińska-Kasyk

stomatologia zachowawcza
z endodoncją
Joanna Lemańska-Tkaczyńska

Gratulujemy!

Samorząd lekarski obchodził w ubiegłym roku 30-lecie swojej reaktywacji. 
Gala jubileuszowa, zorganizowana przez Naczelną Izbę Lalkarską odbyła się 
7 grudnia 2019 r. w  Teatrze Polskim w Warszawie. W uroczystości wzięli udział 
m.in. prezydent RP Andrzej Duda, marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki i mi-
nister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, który reprezentował również premiera 
Mateusza Morawieckiego.

W swych wystąpieniach, zarówno 
goście jak i przedstawiciele samorządu 
lekarskiego podkreślali wagę sprawnie 
działającego systemu ochrony zdrowia 
w służbie społeczeństwu. Prezes NRL 
prof. Andrzej Matyja zwrócił uwagę, że 
na sprawność tego systemu nierozłącz-
ny wpływ ma znaczenie samorządu 
lekarskiego, jako samorządu zaufania 
publicznego i jego ciągła obecność 
w życiu społecznym, nie tylko w formie 
pieczy nad sprawowaniem zawodu 
lekarza i lekarza dentysty, ale przede 
wszystkim jako organu opiniotwór-
czego.

30 lat, to okres bardzo długi, burz-
liwy, pełen pracy i spektakularnych 
sukcesów. Zaprezentowano wiele 
zdjęć z tych lat, stanowiących pełną 
wzruszenia retrospekcję. Podczas kon-
certu uczczono pamięć prekursorów lekarskiej samorządności, uhonorowano 
odznaczeniami państwowymi i korporacyjnymi lekarzy i lekarzy dentystów, 

najbardziej zaangażowanych 
i zasłużonych dla pracy samo-
rządowej. Szczegółowa relacja 
znajduje się na stronie NIL. 

Okręgową Izbę Lekarską 
w Częstochowie reprezentowa-
li: Małgorzata Klimza, Zbigniew 
Brzezin, Mariusz Malicki, Ro-
muald Górniak.

Zdjęcia: Mariusz Malicki, 
Zbigniew Brzezin

30-lecie
samorządu lekarskiego
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Pod koniec lutego Częstocho-
wa była miejscem niezwykłego 
wydarzenia – wyjątkowej Wystawy 
Fotografii Artystycznej fotografików 
polskich, posiadających najwyż-
szy tytuł w tej dziedzinie sztuki 
– Excellence, czyli Wybitny. Od 
blisko 70 lat tylko kilkudziesięciu 
Polaków uzyskało ów tytuł. Obec-
nie w Polsce jest tylko 23 żyjących 
artystów z tym wyróżnieniem. 
Wśród nich jest częstochowianin, 
nasz kolega – dr med. Krzysztof 
Muskalski, okulista, podróżnik 
i artysta fotografik, pomysłodawca 
i przewodniczący  Międzynarodo-
wych Salonów Fotografii Artystycz-
nej Lekarzy, organizowanych przy 
naszej Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Częstochowie. 

W skrócie EFIAP 
FIAP to Międzynarodowa Fede-

racja Sztuki Fotograficznej, zrze-
szająca organizacje fotograficzne 
z ponad 85 krajów członkowskich. 
Powstała w 1950 roku w Paryżu. 
Jest jedyną organizacją fotogra-
ficzną uznawaną i reprezentowaną 
przez UNESCO.   Excelence FIAP 
to jeden z tytułów artystycznych 
nadawany przez tę federację. 
W tłumaczeniu na nasz język ozna-
cza to wybitnego artystę sztuki 
fotograficznej. Starać się o niego 
może każdy fotograf, tak profesjo-
nalny jak i amator. Aby uzyskać ty-
tuł EFIAP (pierwszy z 8 poziomów) 
trzeba wziąć udział z sukcesem 
przynajmniej w 30 międzynarodo-
wych salonach fotograficznych w co 
najmniej 20 różnych krajach, uzyskać 
250 lub więcej akceptacji (finał kon-
kursu) co najmniej 50 różnych prac (2 
muszą być nagrodzone) w międzyna-

rodowych salonach pod patronatem 
FIAP. Warto jednak w tym miejscu 
zaznaczyć, że od blisko 70 lat tylko 
kilkudziesięciu Polaków uzyskało ów 
tytuł. Biorąc pod uwagę popularność 
fotografowania, a wręcz jego ma-

sowość, nie jest to 
duża grupa uzna-
nych fotografików.

Wystawa EFIAP 
Polska

Pomysłodawcą 
głównym jest jeden 
z artystów EFIAP 
– Tomasz Sobczak 
z Tarnowa, członek 
Zarządu Fotoklu-
bu RP, kurator tej 
wystawy, a projekt 
pojawił się około 
trzech lat temu. Na-

Wystawa FOTO Excellence FIAP Polska
brał on nowego „życia” w chwili, 
gdy pojawiło się zaproszenie do 
współpracy artystów fotografików 
z domem aukcyjnym Face To Face 
ART w Warszawie.

Wystawa odwiedzi kilka miast 
w Polsce, aby w ten sposób po-
pularyzować sztukę fotograficzną, 
a także pokazać czym jest EFIAP, 
gdyż niewielka część społeczeń-
stwa posiada wiedzę na ten temat. 
Pierwszym miastem była Warsza-
wa, potem Zamość, Częstochowa, 
następnym – Tarnów i inne. Udział 
w wystawie i aukcji zadeklarowało 
16 osób. Autorami wystawy są: 
Marcin Bawiec, Cezary Dubiel, 
Rafał Kaźmierczak, Cezary Kowal-
czuk, Adam Ksieniewicz, Dorota 
Kycia, Krzysztof Muskalski, Robert 
Pranagal, Alicja Przybyszowska, 
Zdzisław Rynkiewicz, Tomasz 
Sobczak, Krzysztof Stós, Piotr 
Sygnarowicz, Zygmunt Trylański, 
Janusz Wojcieszak, Grzegorz 
Wójcik. Wspólnie zaprezentowano 
66 limitowanych fotografii o zróż-
nicowanej tematyce, przygotowa-
nych w różnych technikach, speł-
niających wymogi kolekcjonerskie. 
Udział w wernisażu tej Wystawy 
i oglądanie tych prac to wielka 
uczta duchowa 

Wystawa
w Częstochowie
Wernisaż Wystawy odbył się 
21.02.2020. w Galerii pod Arka-
dami przy ul. 1 Maja 27. Prace 

można było oglądać do końca marca. 
To wyjątkowe miejsce na mapie kultu-
rowej Częstochowy, o niepowtarzalnej 
architekturze było wspaniałym dopeł-
nieniem tego artystycznego wydarze-
nia. Pod kamienno-ceglanymi łukami, 
gdzie zatrzymał się czas, w specjalnie 
zaprojektowanym oświetleniu, udało 
się wyeksponować walory prezen-
towanych prac i ujrzeć „zatrzymaną 
chwilę” życia w fotograficznym kadrze, 
tak, jak to widział i odbierał artysta.

Poziom oferowanych fotografii był 
bardzo wysoki. Każdy z autorów za-
prezentował  indywidualne spojrzenie 
na świat. Wystawa poprzez swoją 
różnorodność jest wyjątkowa. Przej-
dzie ona zapewne do historii, gdyż 
jest pierwszym tego typu wydarzeniem 
w naszym kraju.

Tekst i zdjęcia
dr med. Krzysztof Janik
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Otrzymaliśmy informację od Prezydenta Miasta o możliwości zakwaterowania poza 
miejscem zamieszkania lekarzy bezpośrednio narażonych na kontakt z pacjentami 
podejrzanymi o zakażenian bądź zakażonymi.

W wyniku wspólnych ustaleń Prezydenta Miasta Częstochowy i Przeora Klasztoru 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze, pracownicy częstochowskich służb medycznych będą 
mogli nieodpłatnie korzystać z miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma. [...]

Do dyspozycji pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego zagwarantowano 
docelowo 94 miejsca, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (podległego władzom 
marszałkowskim) – 90 miejsc i dla Stacji Pogotowia Ratunkowego – 54. Mieszkając tam 
personel medyczny częstochowskich szpitali i pogotowia będzie oczywiście stosował 
się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii. Pracownicy 
poszczególnych jednostek będą kwaterowani w różnych skrzydłach budynku. 

MIEJSCA NOCLEGOWE DLA PERSONELU 
MEDYCZNEGO

Pomoc prawna 
dla lekarzy

W tym trudnym czasie samorząd 
lekarski oraz instytucje współpracujące 
z samorządem uruchomiły bezpłatne po-
rady prawne.

Okręgowa Rada Adwokacka w Czę-
stochowie oferuje pomoc w postaci kon-
sultacji telefonicznych i elektronicznych. 
Lista adwokatów udzielających porad do-
stępna jest w biurze OIL w Częstochowie, 
tel. 34/ 3681888 lub 664492 855.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER 
Polska S.A. uruchomiło darmowe porady 
prawne związane z epidemią koronawirusa 
dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.   
Zapraszamy do kontaktu z naszymi praw-
nikami pod numerem telefonu 22 333 77 
00, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na 
każde pytanie związane z epidemią otrzy-
macie Państwo pisemną opinię prawną 
sygnowaną przez adwokata lub radcę 
prawnego. 

Dostępne są również konsultacje w 
kancelarii Lex Secure lub u naszego radcy 
prawnego.

Telemedycyna
- wskazówki dla lekarzy i pacjentów

Zdalne konsultacje z lekarzem to kluczowa potrzeba w sytuacji zagrożenia epide-
micznego wywołanego koronawirusem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w 
Polsce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Wielu lekarzy ma wątpliwości, 
jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są 
też przygotowani wszyscy pacjenci. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opracowała 
poradniki dla lekarzy i pacjentów, które dostarczą tak potrzebnych obecnie wskazówek.

Więcej informacji na stronach Naczelnej Izby Lekarskie pod linkiem: https://nil.org.
pl/aktualnosci/4609-telemedycyna-wskazowki-dla-lekarzy-i-pacjentow

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

Bieżący rok 2020 rzucił światu 
niespotykane we współczesnych 
nam czasach wyzwanie –
pandemię COVID-19, która
pochłania wiele istnień ludzkich
i powoduje masowe zachorowa-
nia. Społeczności całego świata 
zjednoczyły się w walce
z koronawirusem kosztem wielu
wyrzeczeń.
Jednak mimo tych wyrzeczeń 
i różnych ograniczeń staramy się 
szukać normalności i chwil
odprężenia. W tym duchu
zapraszamy Was do udziału
w VIII Międzynarodowym Salonie 
Fotografii Artystycznej Lekarzy 
PhotoArtMedica 2020.

dr med. Krzysztof Muskalski
przewodniczący

Salonu PhotoArtMedica

Polski Związek Głuchych uruchomił 
wideoinfolinię 24/7 dla osób głuchych, 
będącą wsparciem w dostępie do usług 
medycznych. Więcej informacji na stronie: 
http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/.

Wojewoda Śląski wspólnie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii 
Klinicznej dr. n. hum. Katarzyną Sitnik-Warchulską podjął działania, które zapewnią 
wsparcie psychologiczne pracownikom ochrony zdrowia. [...] 

Personel medyczny w szpitalach jednoimiennych i oddziałach zakaźnych może 
korzystać z pomocy zgłaszajac się na adres: psychewsile@gmail.com.

Personel medyczny w szpitalach o podwyższonej gotowości oraz w pozostałych 
szpitalach może zwracać się o wsparcie do psychologów klinicznych pod adresem 
e-mail: pracownia.psychologiczna@humanitas.edu.pl oraz wsparcie@centrum-
psychiatrii.eu.

Pomoc dla osób 
głuchych

Pomoc psychologiczna
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Pod takim tytułem w Teatrze imie-
niem Adama Mickiewicza w Często-
chowie zorganizowano X Teatralną  
Konferencję. Organizatorzy wyda-
rzenia to: Oddział Neonatologiczny 
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. NMP w Częstochowie, 
Śląski Oddział Regionalny Polskiego 
Towarzystwa Neonatologicznego oraz 
Fundacja „Ratujmy Życie Dzieciom”. 
Uroczystego otwarcia konferencji 
i powitania zaproszonych  dokonał 
dyrektor Szpitala Zbigniew Bajkowski 
Wykład inauguracyjny pt. „28 lat mi-
nęło... Inteligencja noworodka – geny 
czy wychowanie?” przedstawiła dr n. 
med. Jolanta Warzycha – przewod-
nicząca Komitetu Organizacyjnego 
tego wydarzenia oraz przewodnicząca 
Śląskiego Oddziału Regionalnego 
Polskiego Towarzystwa Neonatolo-
gicznego. Rozpoczęła od słów Daga 
Hammarskjölda: „Dobroć człowieka 
jest czymś tak bardzo prostym: być za-
wsze do dyspozycji dla drugich, nigdy 
nie szukać siebie samego”, dedykując 
tę sentencję Dzieciom – bohaterom 
uroczystości.

 Przypomniała 28-letnią historię  
Oddziału Neonatologicznego oraz  
Oddziału Ginekologii i Położnictwa 
z Pododdziałem Patologii Ciąży. Druga 
część wykładu była kompilacją myśli 
etycznych i filozoficznych. Nie ma 
naukowych definicji inteligencji. Piaget  
i Ferguson podali, że jest to zdolność 
przystosowania się do określonych 

NOWORODEK  PACJENTEM 
WIELOSPECJALISTYCZNYM

warunków otoczenia. Najbardziej 
przekonujące jest stwierdzenie Ary-
stotelesa, który inteligencję określił 
jako umiejętność połączenia wiedzy 
z praktyką. Doktor omówiła również 
teorie inteligencji wielorakich Gard-
nera, które autor teorii utożsamia ze 
zdolnościami.

Zaznaczyła, że termin  inteligencja 
jest nadużywany: inteligentny pies, 
proszek, szampon, samochód. Ter-
min inteligencja powinien dotyczyć 
wyłącznie człowieka. Podkreśliła, że 
ważna jest stymulacja mózgu, a nie 
jego przestymulowanie. Ważne jest 
również wychowanie w rodzinie i to 
rodzinie tradycyjnej. Dobre geny – to  
tylko połowa sukcesu. Drugą połowę 
zawdzięczamy warunkom w jakich 
dziecko wzrasta, współpracy rodzi-
ców z wychowawcami, zdrowemu 
stylowi życia także w okresie ciąży. 
Brak opieki okołoporodowej, używki 
to wewnątrzmaciczny stan klęski eko-
logicznej dla wzrastającego dziecka 
prenatalnego.

Trzeba wsłuchiwać się w po-
trzeby  maleństwa. Pokarm matki, 
spokój, zgoda w rodzinie, czytanie 
„do brzucha” i „od kołyski” to niektóre 
z elementów wspierających rozwój 
maleństwa.  Nie chodzi o nadmiar 
zabawek w stylu HIGH TECH, ale o 
przebywanie z dzieckiem. Nie chodzi 
o nadmiar obowiązków dla starszego 
dziecka i realizację marzeń, których 
rodzice sami nie zrealizowali. Dzie-

Abp. Wacław Depo przyjmuje kwiaty
od Hani Baryły i jej mamy.

Senator RP Ryszard Majer

Dyrektor WSS Zbigniew Bajkowski

Prof. Iwona Maruniak-Chudek

Dr Jolanta WarzychaZdjęcia: Paweł Rakus

Dr n. med. Zbigniew Świderek – dyrektor 
szpitala w latach 1990 – 2000
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cko powinno mieć też czas na nudę. 
Wykład doktor Warzycha zakończyła 
słowami Jana Pawła II z 1979 roku: 
„Troska o dziecko, jeszcze przed jego 
narodzeniem, jest pierwszym i pod-
stawowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka”.

Następnie dzieci urodzone w Szpi-
talu im. NMP w Częstochowie przed-
stawiły program z cyklu „Mam talent”.
Zachwyciły słuchaczy dobrym woka-
lem, recytacją i tańcami. 

Uroczystość zaszczycili swą obec-
nością: arcybiskup Wacław Depo, 
Ryszard Majer – senator RP, Zdzisław 
Wolski – poseł na Sejm RP, dyrektor 
i wicedyrektor Wydziału Zdrowia 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach, wiceprezydent Czę-
stochowy Ryszard Stefaniak, prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej, dyrek-
torzy szkół promujących zdrowie, 
dyrektorzy innych placówek medycz-
nych, ordynatorzy oddziałów neona-
tologicznych województwa śląskiego 
oraz pracownicy szpitala. Wszyscy 
podkreślali, że Oddział Neonatologicz-
ny oraz Położniczo-Ginekologiczny  
Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego w Częstochowie gwarantują 
najwyższy poziom leczenia, a jakość 
w medycynie to wiedza, etyka i duma 
zawodowa.

Do Częstochowy przyjechali zna-
komici wykładowcy. Profesor Magda-
lena Marczyńska z Kliniki Chorób Za-
kaźnych Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego przedstawiła ciekawą 
i praktyczną prezentację: „Choroby 
przenoszone drogą płciową i ich wpływ 
na stan noworodka”. 

Profesor dr hab. med. Maria Wi-
lińska – kierownik Kliniki Neonatologii  
CMKP w Warszawie, przewodnicząca 
KUKP wygłosiła wykład pt. „Magia 
mleka kobiecego – przegląd piśmien-
nictwa, moje doświadczenia.” Wykład  
Pani Profesor  spotkał się z  podziwem 
słuchaczy. Szczególnie interesujące 

były dane dotyczące melatoniny. Płód 
nie produkuje melatoniny. Aktywność 
tego hormonu jest realizowana przez 
szyszynkę matki. Melatonina działa 
już na najwcześniejszym etapie roz-
woju zarodkowo-płodowego. Wpływa 
na jakość oocytów i prawdopodobnie 
indukuje modulację epigenetyczną 
wewnątrz komórki jajowej. Melatonina 
jest silnym antyutleniaczem. Wywiera 
działanie neuroprotekcyjne u płodu. 
Jest też czynnikiem snu i czuwania. 
Mleko matki to jedyne zródło melato-
niny w pierwszym półroczu życia.

Profesor dr hab. med. Jerzy Szcza-
pa omówił temat: „Zakażenia chlamy-
diowe – narastającym problemem w 
perinatologii.” Profesor Iwona Maru-
niak-Chudek – konsultant wojewódzki 
w dziedzinie neonatologii w wojewódz-
twie śląskim przedstawiła temat „Ko-
ordynacja opieki nad wcześniakiem 
w szpitalu i po wypisie. Stygmaty 
wcześniactwa.”

Profesor Iwona Maroszyńska  – 
kierownik Kliniki Intensywnej Terapii 
i Wad Wrodzonych Noworodków i 
Niemowląt CZMP w Łodzi omówiła 
trudny, skłaniający do refleksji temat: 
„Zagadnienia etyczne u noworodków 
z problemami chirurgicznymi”.

Dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
z RODN w Częstochowie przedsta-
wiła temat pt. „Dziecko w świecie 
nowoczesnych technologii”.

Piotr Szewczyk z Fundacji Momb-
rella omówił „Karmienie piersią w prze-
strzeni publicznej”. Część naukową 
podsumowała dyrektor ds. lecznictwa 
dr Jolanta Majer.

W foyer teatru zaprezentowane zo-
stały prace plastyczne dzieci z SP 38 
nagrodzone w konkursie  międzyklaso-
wym: „Z kulturą na ty”. Organizatorem 
konkursu i wystawy była nauczycielka  
mgr Ewa Warzycha. 

Podczas posiłku słuchano muzyki 
klasycznej. 

Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy kubek z nadrukiem dzieła 
Wyspiańskiego „Śpiące dziecko w po-
duszce” (1902). Jest to kolejny kubek 
do kolekcji wybranych prac polskiego 
artysty. 

Po uroczystej kolacji nadszedł 
czas na ucztę duchową. Z prawdziwą 
przyjemnością obejrzeliśmy spektakl 
„Zaczarowany koń”. Wspaniała gra  
aktorów została nagrodzona owa-
cjami na stojąco. To był udany dzień 
dla wszystkich i zródło satysfakcji dla 
organizatorów.

Marta  Baryła, Marta Bazylińska
Jolanta Warzycha

Zdj.: Paweł Rakus

Prof. Magdalena Marczyńska

Prof. Maria Wilińska i dr Jolanta Warzycha

Gabriel Peryga

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 38



Nr 1/2 (81/82) 202024

Przychodzi baba do lekarza…

Dzień zaczął się jakoś tak nerwo-
wo. Wszyscy byli spięci i denerwowali 
się byle czym. Najpierw Krysi wyśliznę-
ła się z rąk miseczka i z hukiem roz-
trzaskała się na kuchennej podłodze. 
Z przedpokoju wbiegła przestraszona 
ciocia Marysia dzierżąc bojowo szczot-
kę w uniesionej ręce. Dramatycznym 
gestem złapała się za okolicę, gdzie 
według prawideł anatomii znajdowało 
się serce i zakrzyknęła:

– Matko jedyna, co się dzieje? 
O mało co nie zleciałam z drabiny!

W przedpokoju rzeczywiście stała 
drabina, bo ciocia chciała zmienić ża-
rówkę i przy okazji odkurzyć wiszącą 
tam lampę. Wtedy właśnie do miesz-
kania wpadł Jurek i zaczął przedzierać 
się przez bałagan do kuchni.

–  Tylko nie przechodź pod rozsta-
wioną drabiną, nieszczęście gotowe! 
– krzyknęła zrozpaczona ciocia.

–  Co tam drabina, pikuś! – Jurek 
trzy razy obrócił się przez lewe ra-
mię. – Ja to mam pecha. Minąłem na 
ulicy zakonnice. Dobrze, że dwie, bo 
do pary. No i miały torby z zakupami 
więc trochę lepiej... Ale ja dziś egzamin 
mam! – zakończył z rozpaczą rzucając 
na stół liczne torby z zakupami.

– Dobrze, żeś nie splunął przez 
lewe ramię na nowy dywan – z prze-
kąsem zauważyła jego siostra Krysia.

– Natychmiast zdejmij to ze sto-
łu! – krzyknęła ciocia Marysia, kiedy 
wylądowało na nim pudełko z butami.

– A bo co? Acha..., przepraszam 
już zdejmuję. Jak zostawię, to „zejdę”, 
tak? Nie umrę, bo buty są dla ciebie 
ciociu. Znalazłem te co ci się podobały, 
ale nie chciałaś czarnych tylko beżo-
we. No i są beżowe. No i zapłać mi za 
nie chociaż grosz, wtedy to nie będzie 
podarunek tylko zakup. Co się Kryśka 
gapisz? Jak komuś podarujesz buty, to 
on od ciebie odejdzie, nie wiedziałaś?

– Tak, tak dziecko, już ci daję. Weź 
złotówkę. Buty świetne. Dziękuję, że 
pamiętałeś. Nie patrz tak na mnie 
Krysiu. To tak jak z moją siostrą, z cio-
cią Henią znaczy. Też się z początku 
dziwiła i nawet trochę obraziła jak ją 
pokłułam igłą (dobrze, że miałam przy 
sobie) kiedy dała mi noże kuchenne 
w prezencie. Bardzo ładne zresztą, 
o takich marzyłam ale przecież to 
przedmioty ostre. Mogłyby zaostrzyć 
między nami stosunki więc, dla rów-
nowagi, musiałam ją też czymś ostrym 
dziabnąć. Bo jak nie, to kłótnia gotowa! 

– wyjaśniła zdumionej siostrzenicy.
– No i co, wybaczyła?
–  No jak widzisz, tak. Właśnie lepią 

z Tosią pierogi.
Z kuchni dobiegały klasyczne 

kuchenne odgłosy – brzęk talerzy, 
bulgotanie wody w czajniku, szum 
zmywarki i unosił się pyszny zapach 
kompotu z jabłek rozchodząc się po 
reszcie domu.

– Uważaj Tosiu, rozsypujesz sól! 
No i zaraz się pokłócimy. Nie wiem jak 
to odczynić – z kuchni dobiegł zatro-
skany głos cioci Heni. W odpowiedzi 
rozległ się wesoły głos Tosi:

–  Może dla odmiany rozsypać cu-
kier? Tylko podłoga będzie się lepić. 
Ciociu, daj buziaka na zgodę. Ja już 
lepiej pójdę do siebie. Muszę powtó-

rzyć sobie rolę do tego przedstawienia 
na koniec roku. Oszczędzaj sól, bo 
podobno podnosi ciśnienie. No i kłótni 
będzie mniej.

Z kuchni wybiegła podskakując 
najmłodsza z rodzeństwa Tosia. Jasne 
warkoczyki tańczyły wokół jej głowy, a 
niebieskie oczy śmiały się porozumie-
wawczo spoglądając na Krysię. Do 
kuchni wśliznął się za to zafrasowany 
Jurek. Błagalnym wzrokiem patrzył na 
Naczelną Kucharkę rodziny drapiąc 
się nerwowo po potarganej czuprynie.

– Ciociu, czy ciocia nie ma czasem 
długopisu? Chciałem pożyczyć, albo 
pisaka, albo...

– A skąd ja ci w kuchni długopis 
wytrzasnę? Jeden jest, do podpisywa-
nia mrożonek i notowania przepisów. 
Ostatni zresztą, bo poprzednie poży-
czyłeś, jak się okazuje na wieczne nie-
oddanie. Tego ci nie dam. No i „dobry 
zwyczaj nie pożyczaj”. Pożyczyłeś ode 
mnie dwa długopisy, notes, chustecz-
ki higieniczne, no i gdzie są? Znikaj 
z kuchni!

– Ale ciociu, ja egzamin mam 
za... trzy godziny. Mam już czerwone 
bokserki, drobne w kieszeni, błękitną 
koszulę i słonika od Tosi. Tylko nie 
mam nic pożyczonego – zakończył 
z rozpaczą.

Ciocia Henia machnęła mu przed 
nosem ściereczką, ale na pociechę 
kopnęła go w lewą kostkę swoją wcale 
pokaźną stopą w klapku.

–  Auć! Wiem, wiem, to na szczęś-
cie, dziękuję. Pa!

– Zamiast tych cudeniek miej lepiej 
coś w głowie. Na egzamin jak znalazł 
– Krysia w ogóle nie wydawała się 
przejęta tymi wszystkimi drabinami, 
butami solą itp.

Zakręcony Jurek zawrócił w po-
łowie schodów i ponownie wpadł do 
mieszkania i nerwowo rozglądał się 
po pokoju.

– Jest! – krzyknął tryumfalnie –  
smarta zapomniałem!

– Ty niedługo głowy zapomnisz. 
Stój! Natychmiast przysiądź choć na 
chwilę, bo jeszcze nie zdasz – zło-
wieszczo krzyknęła ciocia Marysia 
kopiąc go w kostkę (tym razem prawą).

Krysia ocierała płynące ze śmiechu 

łzy, gdy utykający, ale szczęśliwy Jurek 
wyszedł z domu.

– Bo ty nic nie rozumiesz dziecko. 
To wszystko może przynieść pecha. 
Zwłaszcza dzisiaj! – ofuknęły ją ciotki 
wyglądając przez okno za oddalają-
cym się Jurkiem. Marysia szeptała coś 
cicho do siebie, a Henia unosiła w górę 
dwa zaciśnięte kciuki. Zachodziło 
podejrzenie, że może nie być obiadu, 
bo ciocia miała ręce zajęte ściskaniem 
palców. Na szczęście rozwarła ręce 
jak tylko Jurek zniknął z pola widzenia. 
Krysia spojrzała zdziwiona na starsze 
panie:

– A co to dziś takiego szczególnego 
mamy? A... piątek, piąteczek, piątunio! 
Dzień radości! Zaczynamy weekend! 
Upiekłam wczoraj ciasteczka, py-
chota! Nawet mamy czerwone wino, 
półsłodkie. W sam raz do ciasteczek. 
Będziemy opijać egzamin Jurka. Albo 
tryumf, albo stypa, ale okazja będzie. 
Tylko tę szklaną miseczkę rozbiłam, 
przepraszam. Naprawdę niechcący.

– No i dobrze, nigdy jej nie lubiłam 
i była trochę wyszczerbiona od spodu. 
Tylko jakoś tak nie umiałam się z nią 
rozstać – ciocia Marysia machnęła 
lekceważąco ręką. – Stłuczenie szkła 
przynosi szczęście. Nie to, co fajansu.

XXX
Jurek wrócił po dwóch godzinach 

„z tarczą” i rozradowany wyściskał 
ciotki,  Krysię i Tosię. Po obiedzie ciotki 

POLUBIĆ LICHO
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udały się do kuchni żeby przygotować 
herbatę i ciasteczka, Tosia zaszyła 
się znowu w swoim pokoju, a Jurek 
wyprany z emocji podrzemywał przed 
telewizorem.

Krysia wróciła z przedpokoju i za-
wołała wszystkich z powrotem.

– No to jak już przynoszę szczęście 
tłukąc szkło, to mam coś jeszcze... 
– wyciągnęła schowaną za plecami 
rękę. W małej doniczce zieleniła się 
koniczynka. CZTEROLISTNA !!!

– Szczęściara – mruknął Jurek 
z nutką zazdrości.

–  Znalazłam ją w parku, wyko-
pałam i zasadziłam. Będzie dla ca-
łego domu – uśmiechnęła się Krysia 
i postawiła roślinkę na oświetlonym 
wiosennym słońcem parapecie.

– Idę poczytać w sypialni rodziców. 
Jak dojrzejecie do ciasteczek, to mnie 
zawołajcie. Acha, kupiłam też siedem  
zapasowych pisaków. Siedem! Będzie 
co Jurkowi pożyczać.

Nagle zatrzymała się i obracając 
głowę dodała tajemniczym szeptem:

– Powiem wam co mi się śniło. Otóż 
w nocy przyśniła mi się babka Adela, ta 
z fotografii nad komódką. Żebyście za-
grali w Totka. Tylko koniecznie musicie 
kupić los w tej kolekturze za parkiem, 
a wtedy... – zawiesiła głos.

Całkowita cisza zawisła w powie-
trzu. Wszyscy znieruchomieli wpatru-
jąc się w Krysię z napięciem.

– ...bo wyjdziecie wtedy na świeże 
powietrze i głupoty wam z głów wy-
wietrzeją!

– Ty się śmiej! – zawołała za nią 
ciocia Henia. – Dobrze, że ci się pra-
dziadek Józef nie przyśnił. On zawsze 
zwiastuje nieszczęścia i kłopoty.

– No, zwłaszcza ostatnio jak się 
cioci śnił, to potem wynalazła ciocia 
wymarzone wczasy nad morzem, 
gdzie spotkała swoją starą przyjaciół-
kę. Seria potwornych nieszczęść, nie?

– Ale zepsuł mi się wtedy zamek 
w spódnicy i wszyscy w pociągu mogli 
podziwiać moją halkę. Taki wstyd! – 
ciocia tryumfalnie uniosła palec.

– Faktycznie, dramat. Tyle, że 
ten zamek kilka razy już się psuł bez 
udziału pradziadka.

– Śmiej się, śmiej. Powtarzam ci, 
że to wszystko może przynieść nie-
szczęście – ciocia Marysia z powagą 
pokiwała głową.

– Tak, tak, pamiętam. Piątek trzy-
nastego. A wiecie, że dziś początek 
wiosny? Makabra, nie? Coś mnie ten 
nos od rana swędzi.

Nagle zmarszczyła nos i kichnęła. 
– Na zdrowie! – zawołali wszyscy, 

a ciocia Henia zaciekawiona spytała:
– A z której strony cię swędzi?
– A bo ja wiem? Chyba z każdej. 

Na środku też, a bo co?
– Widzisz zależy gdzie swędzi. Po 

prawej oznacza –„gość”, na czubku 
„złość”, a po lewej... „miłość”! Ale żeby 
ze wszystkich stron... – zamyśliła się.

– Oznacza, że moja wiosenna aler-
gia na pyłki chyba się zaczyna – Krysia 
sięgnęła po chusteczkę. Z grubaśnym 
tomiskiem powędrowała do drugiego 
pokoju. Usadowiła się wygodnie. Przy-
tuliła Baltazara, który wskoczył na jej 
kolana i zwinął się w kłębek.

„Pomruczę jej trochę” – pomyślał 
Baltazar. – „Ona to lubi, a ja lubię jak 
mnie drapie za uchem. Wreszcie mogę 
wyjść zza kanapy. Dla niej jestem 
nieszkodliwy. No chyba, że podwędzę 
plasterek szyneczki jak ostatnio. Nie 
jestem też wredny. Zwłaszcza dzisiaj. 
Czarny kot trzynastego w piątek! 
Wredny to jest Filemon sąsiadki, nie-
zależnie od daty. I to nie dlatego, że 
rudy tylko rozpaskudzony i potrafi nasi-
kać na naszą wycieraczkę, a wszyscy 
patrzą na mnie podejrzliwie.”

XXX
Dzwonek oznajmił nadejście gości. 

Krysia pierwsza dobiegła i otworzy-
ła drzwi. Za nimi stał jej najstarszy 
brat Grzesiek. Z nieco pucołowatego 
oblicza spoglądały na nią radośnie 
rodzinnie niebieskie oczy. Jasna po-
targana grzywka, nieco zadarty nos 
oraz sylwetka o kontrowersyjnej, jak 
sam mówił, tuszy upodobniały go do 
wielkiego, przytulnego misia. Miał 
szczerą, pogodną i życzliwą naturę 
uwidaczniającą się  w rozbrajającym 
uśmiechu. Za to zresztą kochało go 
całe rodzeństwo, ciotki i całe oto-
czenie. Za to też pokochała go jego 
narzeczona Aneta.

Za Grześkiem stał nieznajomy 
chłopak. Całkowite jego przeciwień-
stwo. Średniego wzrostu, szczupły, 
o ciemnych oczach patrzących z 
życzliwą ciekawością spod kręconych 
kasztanowych włosów opadających 
na czoło.

– Cześć siostra! Poznajcie się. 
To mój przyjaciel Maks, jeszcze ze 
studiów w Krakowie. Opowiadałem ci 
o nim. Będzie moim świadkiem, czyli 
parą dla ciebie.

Ślub Anety i Grześka był kluczo-
wym wydarzeniem w rodzinie. Wszy-
scy się do niego szykowali. Aneta 
była przyjaciółką Krysi i tak poznała 
swojego przyszłego męża. Teraz Kry-
sia miała być świadkową na ich ślubie.

– A więc tak wygląda moja towa-
rzyszka. Bardzo się cieszę. Maksy-
milian Spalik, dla przyjaciół Maks 
– przedstawił się chłopak kłaniając 
się obu ciotkom, które wyszły na po-
witanie.

Krysia ze złością stwierdziła, że 
głupi rumieniec wypłynął na jej policzki 
i usta jakoś tak same układają się w 
uśmiech. Maks miał takie... takie... był 
taki... Do licha, już sama nie wiedziała 
co myśli. Ciotki spojrzały na siebie 
porozumiewawczo.

– Czy ktoś mógłby powtórzyć ze 
mną ten tekst?

Z pokoju wyszła Tosia uniosła 
głowę znad trzymanego w rękach 
stosu kartek i zaskoczona spojrzała 
na zgromadzone towarzystwo. Jakiś 
nieznajomy chłopak gapił się z cielę-
cym zachwytem na jej siostrę. Ona na 
niego zresztą też. 

– Co do licha, nikt mnie nie uści-
ska? – Grzesiek rozpostarł szeroko 
ramiona. Tośka z piskiem rzuciła się 
na niego i zawisła mu na szyi. Reszta 
rodziny zaczęła witać się z przybyłymi, 
a ciocia Henia jak zwykle upomniała 
siostrzeńca:

– Nie kuś licha, nie wzywaj, bo 
usłyszy i jakiś kawał ci wytnie.

– Tfu, tfu, na psa urok. Oby nie – 
roześmiał się Grzesiek.

– Odczep się od psa, nasz Bobik 
jest w porządku. No i nie pluj na nowy 
dywan – zachichotała Krysia. Z ulgą 
stwierdziła, że odzyskuje panowanie 
nad mową i rozumem. – Uważaj, licho 
może przyjść nocą, bo jak wiesz – nie 
śpi. Od rana jestem szkolona w tej 
kwestii. Wejdź Maks i poznaj resztę 
naszej rodziny. Rodzice w sanatorium, 
ale mamy jeszcze psa Bobika i kota 
Baltazara. Niezła z nas menażeria, co?                    
Czy jesteś przesądny?

– Co, ja? Nie, chyba nie jestem 
przesądny. Chyba jestem szczęścia-
rzem. To znaczy, mam nadzieję, że 
jestem... 

Zawsze śmiały i wygadany Maks 
jakoś tak zaplątał się w wyjaśnieniach.

– Chyba go trafiło – szepnęła cio-
cia Marysia do ucha cioci Heni, która 
przytaknęła z zapałem.

XXX
A licho siedziało cicho w kącie 

zadowolone z tego co widziało i obmy-
ślało kolejnego psikusa. Na przykład 
jakby fajnie było gdyby po ślubie Krysia 
złapała  bukiet Agaty. To dopiero byłby 
psikus!

Anka Żelechowska
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Non omnis moriar

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 
naszego drogiego kolegę dr. n. med. 
Leszka Janickiego – wybitnego czę-
stochowskiego lekarza, wielkiego czło-
wieka, wieloletniego członka Zarządu 
i przewodniczącego Honorowego 
Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa 
Lekarskiego Częstochowskiego. 
Dr Leszek Janicki, dobry lekarz i spo-
łecznik, był godnym kontynuatorem 
idei doktora Władysława Biegańskiego 
– współtwórcy deontologii lekarskiej, 
patrona i założyciela Towarzystwa 
Lekarskiego Częstochowskiego. 

Dr Leszek Janicki był wieloletnim 
ordynatorem Oddziału Ortopedii oraz 
dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie na 
Tysiącleciu, współorganizatorem 
i przewodniczącym Oddziału Często-
chowskiego Polskiego Towarzystwa 
do Walki z Kalectwem, działaczem To-
warzystwa Lekarskiego Częstochow-
skiego oraz Samorządu Lekarskiego. 
Odznaczony: Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużo-
nemu dla Zdrowia Narodu, Medalem 
Gloria Medicinae, Honorową Statuetką 
Biegańskiego.

Przybył do Częstochowy ze Śląska 
w 1962 r. Wcześniej, po ukończeniu 
Wydziału Lekarskiego Śląskiej Aka-

Wspomnienie
o doktorze Leszku Janickim

demii Medycznej w 
1953 r., podjął pracę 
w oddziale chirurgii 
urazowej i ortopedii 
Szpitala Miejskiego 
im. A. Mielęckiego w 
Katowicach. Uzyskał 
specjalizację I i II stop-
nia w zakresie chirurgii 
urazowej i ortopedii, 
II stopnia w zakresie 
rehabilitacji narządu 
ruchu. 

Podczas  p racy 
w Częstochowie wy-
chował wielu ortope-
dów, był wspaniałym 
ordynatorem i szefem. 
To dzięki takim lekarzom i ordynato-
rom jak dr Leszek Janicki szpital na 
Tysiącleciu był lubiany i ceniony przez 
pacjentów. Dzięki Jego osobowości, 
ogromnej wiedzy, kulturze osobistej 
szybko stał się częstochowianinem 
docenianym przez wielu ludzi. 

Od samego początku pracował 
w Zarządzie Towarzystwa Lekarskie-
go Częstochowskiego. W uznaniu 
Jego zasług, zadedykowaliśmy dr. 
Janickiemu naszą konferencję na-
ukową „Najnowsze wytyczne ESC/
PTK w kardiologii”, która odbyła się 11 

Leszek Janicki urodził się 4 kwiet-
nia 1929 r. w Dąbrowie Górniczej. 
Ukończył Śląską Akademię Medyczną 
w 1953 r. Specjalizację w zakresie 
chirurgi urazowo-ortopedycznej uzy-
skał w 1960 r., w zakresie rehabili-
tacji – w 1966, a w roku 1978 zdobył 
specjalizację w zakresie rehabilitacji 
narządu ruchu. W roku 1982 uzyskał 
tytuł dr. nauk medycznych

grudnia 2012 r. w Auli 
Wydziału Zarządzania 
Politechniki Często-
chowskiej z udziałem 
prof. Mariana Zembali 
i prof. Lecha Poloń-
skiego ze Śląskiego 
Centrum Chorób Ser-
ca w Zabrzu. Podczas 
tej konferencji uroczy-
ście podziękowaliśmy 
Doktorowi za 50-letnią 
współpracę w Zarzą-
dzie TLCz. Dr Leszek 
Janicki ze względu 
na pogarszający się 
stan zdrowia nie mógł 
dłużej uczestniczyć w 

naszej działalności. W imieniu Zarządu 
wręczyłam Doktorowi Dyplom Honoro-
wego Członkostwa Towarzystwa Le-
karskiego Częstochowskiego. W kon-
ferencji i uroczystości uczestniczyło 
też wielu wychowanków i współpra-
cowników Doktora, co świadczy o tym, 
jak wielkim wzorem i  autorytetem był 
dla lekarzy. Niektórzy, jak dr Witold 
Radzioch i dr Marek Pietruszewski, 
poświęcali dla Niego swój czas do 
końca Jego życia.

lek. med. Beata Zawadowicz
prezes Towarzystwa Lekarskiego 

Częstochowskiego

W latach 1962-1995 pracował 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie. W tym czasie m. 
in. przez wiele lat był ordynatorem 
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, 
a także pełnił funkcję dyrektora, a póź-
niej zastępcy dyrektora szpitala. Przy-
czynił się do zorganizowania Poradni 
Rehabilitacyjnej przy Szpitalu im. prof. 
W. Orłowskiego, współtworzył 
Wojewódzką Poradnię Zaopa-
trzenia Ortopedycznego oraz filię 
Wojewódzkich Zakładów Sprzętu 
Ortopedycznego w Katowicach.

Dr Leszek Janicki aktywnie 
uczestniczył w pracach samo-
rządu lekarskiego. Był delegatem 
na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w 
Częstochowie IV i VI kadencji 
oraz sędzią Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Częstochowie 
w latach 2001-2005. Wspoma-

gał w pracach komisję bytową OIL, 
opiekując się starszymi kolegami, 
chętnie brał udział w spotkaniach 
Klubu Seniora.

Pozostanie w naszej pamięci jako 
wspaniały lekarz, rzetelny i kompeten-
tny sędzia, czowiek wysokiej kultury 
osobistej, pełen empatii i zrozumienia 
dla współpracowników i pacjentów.

Dr Leszek Janicki podczas spotkania 
Klubu Seniora w 2011 r. Wernisaż w Klubie Lekarza w 2012 r.

Redakcja
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Utrata lub pogorszenie węchu 
i smaku to ważne symptomy Co-
vid-19, występujące u 30 proc. lub 
więcej zakażonych koronawirusem 
– informuje „New York Times”.

Amerykańska Akademia Otola-
ryngologiczna podała na swojej stro-
nie internetowej, że rosnąca liczba 
niepotwierdzonych jeszcze danych 
wskazuje na utratę lub pogorszenie 
węchu i smaku u zainfekowanych 
pacjentów bez innych objawów. 
„Istnieje coraz więcej dowodów na 
to, że otolaryngolodzy należą do 
grupy najwyższego ryzyka podczas 
operacji górnych dróg oddechowych 
i przeprowadzania badań” – czytamy. 
Amerykańska Akademia Otolaryngo-
logiczna dodaje również, że potwier-
dzono wysoki wskaźnik przenoszenia 
Covid-19 na lekarzy tej specjalizacji 
w Chinach, Iranie i we Włoszech, „z 
czego wiele przypadków zakończyło 
się śmiercią”. Również brytyjscy oto-
laryngolodzy odradzili wykonywanie 
endoskopii zatok u pacjentów, którzy 
stracili zmysł węchu, ponieważ wi-
rus replikuje się w nosie i gardle, a 
badanie może wywołać kaszel lub 
kichanie, które narażają lekarzy na 
zakażenie. Specjaliści wezwali też 
dorosłych uskarżających się na osła-
bienie powonienia do siedmiodniowej 
izolacji, nawet jeśli nie mają innych 
objawów.

Terapię 
immunosupresyjną 
należy kontynuować 

mimo pandemii 
Covid-19

Pacjenci z chorobami wymaga-
jącymi stosowania leków immu-
nosupresyjnych powinni konty-
nuować terapię podczas pandemii 
Covid-19 – przekonują klinicyści na 
łamach „Clinical Gastroenterology 
and Hepatology”. Ich zdaniem przy-
niesie to więcej korzyści niż szkód.

W artykule skierowanym do pa-
cjentów z chorobami układu pokarmo-
wego oraz gastroenterologów lekarze 
z Uniwersytetu Medycznego Icahna 
na Górze Synaj w Nowym Jorku 
podkreślają, że pandemia zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2 szczególnie 
niepokoi osoby cierpiące na chorobę 
Leśniowskiego-Crohna oraz wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego. W 
terapii tych schorzeń stosuje się czę-
sto leki immunosupresyjne, hamujące 
aktywność układu odpornościowego. 

Autorzy pracy podkreślają, że 
obecnie nie ma żadnych specjalnych 
rekomendacji dla pacjentów stosu-
jących terapię immunosupresyjną, 
w tym z chorobą Leśniowskiego-Croh-
na. Wcześniejsze badania wśród 
osób cierpiących na to schorzenie wy-
kazały wprawdzie, że infekcje wiruso-
we są częstsze wśród przyjmujących 
leki immunomodulujące, takie jak 
azatiopryna czy 6-merkaptopuryna, 
niż u tych stosujących leki biologicz-
ne. Nie ma natomiast żadnych danych 
wskazujących na to, że dotyczy to 
również wirusa SARS-CoV-2. Dlatego 
też preparatów immunosupresyjnych 
nie powinno się odstawiać, ponieważ 
potencjalne ryzyko z tym związane 
znacznie przewyższa prawdopodo-
bieństwo zakażenia koronawirusem 
– podkreślają specjaliści. Jedno-
cześnie zalecają, by pacjenci z tej 
grupy stosowali środki profilaktyczne 
przewidziane w przypadku podwyż-
szonego ryzyka – przede wszystkim 
unikali tłumów i ograniczali podróże. 
Ponadto, lekarze, z którymi kontaktują 
się zaniepokojeni chorzy stosujący 
terapię immunosupresyjną, powinni 
pytać ich o to, czy zaszczepili się 
przeciw różnym chorobom zakaźnym 
(zwłaszcza grypie). (PAP)

We Włoszech, na obszarach 
najbardziej dotkniętych epidemią, 
lekarze przekonali się, że anosmia 
i ageuzja, czyli utrata zmysłu węchu 
i smaku, wskazuje na to, że osoba, 
która generalnie wydaje się zdrowa, 
w rzeczywistości jest zakażona i może 
przenosić wirusa na innych ludzi – 
podkreśla „New York Times”. „Prawie 
każdy hospitalizowany ma tę samą 
historię” – powiedział dziennikowi dr 
Marco Metra, szef oddziału kardiolo-
gii w głównym szpitalu w Brescii na 
północy kraju. „Pacjent mówi: »Moja 
żona właśnie straciła węch i smak, 
ale poza tym ma się dobrze«. Praw-
dopodobnie jest zakażona i zaraża 
w bardzo łagodnej postaci” – wyjaś-
nia dr Metra. Tymczasem szeroko 
zakrojone badanie, przeprowadzone 
w Korei Południowej na 2 tys. osób, 
wykazało, że 30 proc. pacjentów, u 
których uzyskano pozytywny wynik 
testu na obecność koronawirusa, 
zgłosiło wystąpienie anosmii jako 
głównego objawu. Z kolei niemiecki 
wirusolog z Uniwersytetu w Bonn dr 
Hendrik Streeck, który przeprowadzał 
wywiady z zakażonymi w szczególnie 
dotkniętym przez epidemię niemie-
ckim powiecie Heinsberg w Północnej 
Nadrenii-Westfalii,  zdradził, że co 
najmniej dwie trzecie z ponad stu 
osób, z którymi rozmawiał, zgłosiło 
kilkudniową utratę węchu i smaku. 
(PAP)

Otolaryngolodzy: jesteśmy w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie

Krystyna Puławska urodziła się 12.01.1924 r. w Częstochowie. W 1952 r. 
ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Specjalizację w dziedzinie 
pediatrii uzyskała w 1966 r. W roku 1977 zdobyła I stopień specjalizacji 
w zakresie medycyny społecznej.

Pracę rozpoczęła w Szpitalu Miejskim w Pile, gdzie pracowała w latach 
1953-1955, pełniąc przez ostatni rok funkcję ordynatora oddziału dziecięcego. 
W roku 1955 wróciła do Częstochowy i podjęła pracę w Miejskiej Przychodni 
Obwodowej. W 1961 rozpoczęła pracę w oddziale dziecięcym Szpitala Miej-
skiego na Tysiącleciu w Częstochowie, gdzie przez kilka lat pełniła funkcję 
zastępcy ordynatora oddziału. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym praco-
wała do 1976 roku, a od 1973 podjęła pracę lekarza w Żłobku Dzielnicowym 
nr 2 w Częstochowie. W roku 1986 przeszła na emeryturę.

Była członkiem Śląskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Często-
chowskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Z żalem informujemy o śmierci
lekarza pediatry

Krystyny Puławskiej
(1924 - 2020)
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Na portalu dziennika „New York 
Times” astronauta Scott Kelly pod-
powiada, jak najlepiej zorganizować 
sobie czas podczas długiej izolacji 
w czasie epidemii koronawirusa. 
Kelly to amerykański astronauta, 
który na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej spędził niemal rok. Zna-
ny jest z udziału w eksperymencie, w 
ramach którego NASA badała wpływ 
długiego pobytu w kosmosie na or-
ganizm na podstawie porównania go 
do jego pozostającego na Ziemi bra-
ta bliźniaka. W swoim artykule Kelly 
podkreśla, jak ważne jest trzymanie 
się narzuconych ram czasowych. 
Na orbicie jego każda chwila była 
zagospodarowana. Zaznacza przy 
tym, że należy pamiętać również o 
wyznaczeniu sobie chwili na relaks, 
który w jego przypadku polegał na 
wieczorach filmowych z resztą za-
łogi. Kluczowe są również regularne 
godziny snu. Kelly wspomina, że 
w kosmosie najbardziej brakowało 
mu wychodzenia na dwór i cieszenia 
się przyrodą. Z tęsknoty za planetą 
on i jego załoga zaczęli uprawiać 
kwiaty oraz „słuchać nagrań śpiewu 
ptaków, szumu drzew, a nawet bzy-
czenia komarów”. Astronauta radzi, 
by podczas kwarantanny codzien-
nością był ruch. Apeluje przy tym, 
by „utrzymać co najmniej dwa metry 
odległości od innych”. Kelly zaleca 
poświęcenie się podczas kwaran-
tanny hobby, np. majsterkowaniu, 
fotografii, graniu na instrumencie 
lub lekturze książki – bez ciągłego 
sprawdzania powiadomień – a także 
prowadzenie dziennika. „Nawet jak 
nie napiszesz potem książki, spisy-
wanie swoich dni ułatwi umieścić co-
dzienne doświadczenia w perspekty-
wie czasowej” – twierdzi astronauta, 
który wzywa też do wykorzystywania 
mediów społecznościowych do regu-
larnych kontaktów z bliskimi. (PAP)

Jak czytamy na łamach „Radio-
logy”, tomografia komputerowa czę-
sto równie dobrze – a nawet lepiej 
– nadaje się do wczesnej diagnostyki 
wywołanej koronawirusem choroby.  
Już 12 lutego chińscy badacze 
stwierdzili (wszystkie badania pub-
likowane w internetowym wydaniu 
„Radiology”), że tomografia kompu-
terowa klatki piersiowej pozwala na 
wykrycie Covid-19 u osób z klinicz-
nym podejrzeniem zakażenia koro-
nawirusem, nawet przy negatywnym 
teście genetycznym. Potwierdziły to 
kolejne analizy, w tym najnowsza 
– ponad tysiąca przypadków. Pra-
cujący w Wuhanie naukowcy z Chin 
i Holandii porównali wyniki przepro-
wadzonych u pacjentów tomografii 
komputerowej i testów genetycznych 
(na podstawie wymazów z nosa 
i gardła). Wywołane koronawiru-
sem zapalenie płuc na wczesnym 
etapie zdiagnozowano tylko w 59 
proc. testów i aż w 88 proc. badań 
radiologicznych. Objawy poprzedza 
„matowa szyba”. Potwierdzają to ko-
lejne publikowane co kilka dni prace 
naukowe. Japońscy lekarze przeba-
dali objętych kwarantanną uczestni-
ków rejsu wycieczkowcem „Diamond 
Princess”, który pod koniec stycznia 
wypłynął z portu w Jokohamie. Na 
jego pokładzie było ponad 2,6 tys. 
pasażerów z pięćdziesięciu krajów 
świata oraz ponad tysiąc członków 
załogi. Zakażonych było ponad 
siedemset osób. Zespół dr. Sho-
heiego Inuiego przebadał grupę 112 
turystów z koronawirusem, którzy 
trafili do szpitala wojskowego w To-
kio (zarówno testy genetyczne, jak 
i tomografia klatki piersiowej). Co 
ciekawe, zmiany w płucach stwier-
dzono nie tylko u 80 proc. pacjentów 
z objawami Covid-19, lecz także 
u co drugiego (54 proc.) zakażonego 
bezobjawowo. Dziś podobne wyniki 
potwierdzają już naukowcy z całego 
świata. Diagnozują oni Covid-19 za 
pomocą tomografii komputerowej 
bez kontrastu na podstawie ze-

stawu charakterystycznych zmian 
zapalnych o obrazie radiologicznym 
zwanym „matową szybą”, najczęś-
ciej w obu płucach pod opłucną. Są 
skutkiem częściowego wypełnienia 
pęcherzyków płucnych złuszczony-
mi komórkami nabłonkowymi, które 
zostały uszkodzone przez układ 
odpornościowy podczas walki z 
wirusem. Podczas trwania choroby 
obszary „matowej szyby” ulegają 
zagęszczeniu (tzw. konsolidacji), 
a następnie mogą powoli znikać lub 
przekształcać się w blizny miąższu 
płucnego. W przebiegu Covid-19 – 
w przeciwieństwie do zapaleń płuc 
wywołanych przez bakterie – prawie 
nigdy nie występują płyn opłucnowy 
i powiększenie węzłów chłonnych 
klatki piersiowej. Chociaż choroba 
ta może przypominać inne wirusowe 
zapalenie płuc, to jednak radiolog 
jest w stanie rozpoznać ją w ponad 
70 proc. przypadków. Z opublikowa-
nego niedawno badania wynika też, 
że u pacjentów z objawami Covid-19 
widoczne w tomografii komputerowej 
zmiany szybko narastają, najwięk-
sze są przeważnie po dziesięciu 
dniach i utrzymują się jeszcze przy-
najmniej około dwóch tygodni, nawet 
kiedy test genetyczny nie wykazuje 
już obecności koronawirusa.

Szybko i u każdego
Tomografię komputerową radio-

log może wykonać i ocenić w ciągu 
kilkunastu minut. Jeśli na podstawie 
charakterystycznych zmian w płu-
cach wystąpi podejrzenie, że pacjent 
ma Covid-19, szpital od razu go 
odizoluje i dopiero wtedy przepro-
wadzi test genetyczny. Dzięki temu 
koronawirusa można na wczesnym 
etapie stwierdzić u każdego, również 
u tych, którzy trafią do placówki me-
dycznej z innych przyczyn, a więc 
np. po wypadku, z udarem lub nie-
wydolnością krążenia, bez wywiadu 
epidemiologicznego, nieprzytom-
nych albo z utrudnionym kontaktem. 
(Wyborcza.pl)

Objawy poprzedza „matowa szyba” Amerykański
astronauta radzi,

jak przetrwać
kwarantannę



Nr 1/2 (81/82) 2020 29

Sportowe emocje

W dniach od 4 do 6 stycznia 
pod egidą Polskiego Stowarzy-
szenia Tenisowego Lekarzy od-
był się pierwszy w tym roku XIX 
Ogólnopolski Turniej Tenisowy 
Lekarzy „Trzech Króli”. 50 leka-
rzy rywalizowało na 3 kortach o 
nawierzchni twardej w obiekcie 
„Scout” w Częstochowie.

Organizatorzy turnieju – 
Okręgowa Izba Lekarska w Czę-
stochowie – zapewnili uczestni-
kom wiele atrakcji towarzyszących m.in.: zabawa karnawałowa z przebraniami, 
ścianka wspinaczkowa, kręgle, ruletka, konferencja i szkolenie w zakresie 

e-dokumentacji i praw le-
karza w Internecie, zwie-
dzanie Jasnej Góry wraz z 
biblioteką.

Więcej informacji na te-
mat lekarskich turniejów 
tenisowych na stronie www.
pstl.org.

Marcin Pokrzywnicki
sekretarz PSTL

Tenisowy turniej Trzech Króli
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W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego następujące 
wydarzenia integracyjne zostają

ODWOŁANE:

Dzień Dziecka dla dzieci z rodzin lekarskich
30 maja 2020 r.

Jurajski Rajd Rowerowy
30-31 maja 2020 r. Poraj

ZAWIESZONY ZOSTAJE TERMIN
następujących rozgrywek piłkarskich:

V Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Piłce Nożnej 6-osobowej OLD Boys 45+

29-30 maja 2020 r.

XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Piłce Nożnej 6-osobowej

29-30 maja 2020 r.

O nowym terminie mistrzostw powiadomimy na 
naszej stronie internetowej oilczestochowa.pl. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie 
ul. Bialska 104/118 niezwłocznie zatrudni:

– lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej oraz 
chętnych do specjalizowania się,

– lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych-wy-
magany co najmniej I stopień specjalizacji w  dziedzinie chorób 
zakaźnych oraz doświadczenie w zawodzie,

– lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, 
oraz chętnych do specjalizowania się.

Oferty pracy zawierające CV i list motywacyjny należy skła-
dać w Kancelarii W.Sz.S. II p.  pok. 341,  oraz na adres mailowy: 
sekretariat@szpitalparkitka.com.pl, tel.34 367 31 04

Prosimy o zawarcie w CV aktualnej klauzuli o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych.

Zatrudnię lekarza okulistę w poradni w ramach kontraktu z NFZ 
w NZOZ Blamed w Blachowni. Tel. 501-485-191.

Zatrudnię lekarza neurologa w poradni w ramach kontraktu 
z NFZ w NZOZ Blamed w Blachowni. Tel. 501-485-191.

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 
pilnie zatrudni lekarzy:

• Pediatrów
• Neonatologów
• Internistów
• Anestezjologów
• Chirurgów

Poszukujemy lekarzy do pracy na oddziałach, Izbie Przyjęć 
oraz do pełnienia dyżurów medycznych.  

Forma współpracy dowolna (umowa o pracę, umowa cywilno-
prawna). Forma zatrudnienia i warunki finansowe do uzgodnienia. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

SPZOZ w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, tel: 
343506380 Sekretariat Dyrektora,

mail: sekretariat@spzozlubliniec.pl,
kadry@spzozlubliniec.pl

Zatrudnimy lekarza
w POZ w GZOZ

w Poczesnej koło Częstochowy
– praca w OZ w Poczesnej,

Wrzosowej i Nieradzie.

Bardzo dobre warunki pracy i placy,
możliwość dowolnego wymiaru

i formy zatrudnienia.
Kontakt: 600347652

Zatrudnię lekarza POZ
w Przychodni w Krzepicach

w wymiarze 1/2 – 1 etatu.

Kontakt: 601 695 597

KOMUNIKAT
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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
Zdjęcie na okładce i kolaż: Paweł Rakus, pomysł okładki: Zbigniew 
Brzezin
Numer zamknięto:  17.04. 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




