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Bo to się wszystko
tak zaczyna…

Co vid -19 w na tar ciu po raz ko -
lej ny, a na si za rzą dza ją cy zdro -
wiem w od wro cie, też po raz
ko lej ny. Ilość wy gła sza nych
w me diach sprzecz nych in for ma -
cji, któ re kom pli ku ją pro wa dze nie
nor mal ne go dia lo gu z sa mo rzą -
dem i wpro wa dza nie w błąd zwy -
kłych oby wa te li jest za trwa ża ją ca,
za to sa mo po czu cie na szych ad -
wer sa rzy ab so lut nie fan ta stycz ne.
Snu ją ni czym nie skrę po wa ne wi -
zje, nie zwra ca jąc uwa gi na re al -
ne mo ce sys te mu i tyl ko mar ku ją
wszel kie ru chy. Każ de po tknię cie
sys te mo wych pla có wek na tych -
miast przy pi sy wa ne jest nie chę ci
per so ne lu do wspar cia rzą do -
wych po my słów i ani sło wa o wła -
snej nie kom pe ten cji i, nie ste ty,
za rząd czym ma ra zmie. Naj cię żej
zaś jest tym na sa mym koń cu,
tym, któ rzy na co dzień sły szą
od zde ner wo wa nych lu dzi ca łą
ma sę in wek tyw i gróźb, nie jed no -
krot nie ka ral nych, tym, któ rych

moż na lżyć bez kar nie za czy jąś
in do len cję i tym, któ rym obie cy -
wa no wie le, a da no znacz nie
mniej – czy tak to ma być? Od po -
wie dzi nie bę dzie, bo wła ści wie
jest zbęd na. W do dat ku nad zwy -
czaj nym za dam tyl ko py ta nie
w próż nię – czy sa lo wi i oso by
sprzą ta ją ce nie są god ne do dat -
ku za pra cę przy za ka żo nych
bądź w bez po śred nim na ra że niu?

W biu rze WIL ru szy ła re for ma.
Dłu go cze ka ło na ta kie dzia ła nia,
na wet po wiem, że bar dzo dłu go.
Zmia ny obej mą ca ły pro ces pra -
cy w biu rze i przede wszyst kim
od świe żą do ku men ty źró dło we,
któ re po cho dzą jak by z epo ki
przed in ter ne to wej i ab so lut nie
przed kom pu te ro wej. W dal szej
ko lej no ści do ko nam wy mia ny
per so ne lu na ta kich pra cow ni -
ków, któ rzy lu bią swo ją pra cę i są
w sta nie zro zu mieć, bądź już zna -
ją to po ję cie, że biu ro jest dla
izby, a nie izba dla biu ra. Do tych -
cza so wy za rząd już ma wol ne,
a no wi sta rzy to naj lep si pra cow -
ni cy, któ rzy zo sta li, to Ci, o któ rych
wie lu z Was mó wi ło mi nie je den
raz bar dzo po chleb nie. Bę dzie cie
ich mieć na dal i wciąż bę dą po -
ma gać, cier pli wie do ra dzać
i wspie rać. Zmia ny po trwa ją jesz -
cze do koń ca ro ku, a mo że i na -
wet do koń ca tej ka den cji, gdyż
bar dzo chciał bym po zo sta wić
po so bie ab so lut ny „klar”. Wy bo -
ry są już w to ku i ko niec VIII ka -
den cji wi dać zza ro gu, ale jesz cze
zo stał pro blem no wej sie dzi by

„na za wsze”. W na tło ku tych wie lu
spraw ad mi ni stra cyj nych, cza su
na ak tyw ne po szu ki wa nia jest nie -
ste ty mniej, a obec ny ter min za -
koń cze nia wy naj mu nie ro ku je
sku tecz ne go i sa tys fak cjo nu ją ce -
go za koń cze nia. Stąd po dej mie -
my ra czej de cy zję o po zo sta niu
na Je lin ka nie co dłu żej niż ten do -
ga da ny już je den rok, za to jak
już skoń czy my po szu ki wa nia,
na pew no bę dzie cie za do wo le ni.

Uwa ga, uwa ga… cho dzą słu -
chy, że od wrze śnia bę dzie w Ło -
dzi no wy WAM. Je śli ktoś wie coś
wię cej za pra sza my na Je lin ka
na ga wę dy, bo za rzą dza ją cy woj -
sko wą służ bą zdro wia nie są zbyt
roz mow ni.

Nie daj my się Złe mu, walcz my
dla sie bie i in nych, nie oglą daj my
się na tych, co obie cu ją i nie speł -
nia ją obiet nic, trzy maj my się ra -
zem z wła sny mi ro dzi na mi i tą
na szą, WAMowską, i cze ka jąc
na ko niec pan de mii do brze wy -
peł niaj my na szą mi sję, że by
wciąż sło wa:
– le karz woj sko wy to jest
gość – nie by ły tyl ko wspo mnie -
niem.

Za koń czę tra dy cyj nie my ślą
za czerp nię tą od ko goś in ne go,
tym ra zem bę dzie to sam wiel ki
Im ma nu el Kant:

Czło wiek nie jest bo ga ty tym,
co po sia da, lecz tym, bez cze go
z god no ścią mo że się obejść.

Wasz Pre zes
ppłk rez. lek. Ar tur Płach ta

Szpalta Prezesa
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Przewodniczącemu Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej
dr. n. med. Jerzemu Aleksandrowiczowi

z powodu śmierci
Mamy

łącząc się w smutku i głębokim żalu
kondolencje składają

Sędziowie Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej
wraz z pracownikami Sekretariatu Sądu

Zastępca Przewodniczego Sądu Lekarskiego WIL
lek. Włodzimierz Aleksandrowicz

za Sekretariat Sądu Bogdan Sieradzki
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W po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko wej Izby
Le kar skiej wzię ło udział 20 jej człon ków, dy rek -

tor biu ra WIL, mgr Re na ta For mic ka oraz me ce nas
An drzej Nie wia dom ski. Spo tka nie od by ło się w for -
mie zdal nej z wy ko rzy sta niem sys te mu wi de okon fe -
ren cji. Ob ra dy Ra dy Le kar skiej otwo rzył Pre zes Ar tur
Płach ta, przed sta wił po rzą dek po sie dze nia. Na stęp -
nie omó wił swo ją dzia łal ność od po przed nie go po -
sie dze nia Ra dy. Zwró cił uwa gę na de cy zję
Mi ni ster stwa Zdro wia o od ro cze niu PES dla le ka rzy
i le ka rzy den ty stów. Omó wił spra wę li kwi da cji wo lon -
ta ria tu ja ko for my od by wa nia spe cja li za cji oraz pro -
ble my z za trud nie niem re zy den tów.

Po ru szył tak że te mat re no wa cji i utrzy ma nia
w po rząd ku gro bów osób zwią za nych z Woj sko wą
Służ bą Zdro wia oraz z WAM. Po in for mo wał rów nież
o otrzy ma niu przez WIL za pro sze nia przez Ma zo -
wiec ki Od dział NFZ na po sie dze nia te goż od dzia łu
w ro li ob ser wa to ra.

Na stęp nie, na wnio sek kol. R. Theu sa Ra da Le -
kar ska jed no gło śnie pod ję ła uchwa łę w spra wie
utwo rze nia re jo nów wy bor czych na ob sza rze dzia -
ła nia Woj sko wej Izby Le kar skiej w War sza wie
na okres IX ka den cji.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia, na wnio sek
kol. Z. Za rę by, pod ję to jed no gło śnie 21 uchwał
w spra wie do ko na nia wpi sów do re je stru prak tyk,
skre śleń i zmian ad re su oraz dwie uchwa ły w spra -
wie przy zna nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du le ka rza,
wpi sa nia na li stę człon ków oraz wpisu do re je stru le -
ka rzy i le ka rzy den ty stów WIL.

Na wnio sek kol. J. Wosz czy ka pod ję to uchwa łę,
przy jed nym gło sie wstrzy mu ją cym się, o zmia nie
w za sa dach i try bie wy da wa nia biu le ty nu Skal pel.

Kol. S. An to sie wicz przed sta wił wnio ski o zwrot
kosz tów le ka rzom za uczest nic two w kon gre sach,
zjaz dach, kur sach do sko na lą cych oraz za za kup
po mo cy na uko wych. Ra da Le kar ska pod ję ła
6 uchwał o zwro cie kosz tów.

Spra wy fi nan so we przed sta wił kol. P. Dzię gie lew -
ski. Ra da Le kar ska pod ję ła jed no gło śnie uchwa łę
w spra wie przy zna nia za po mo gi w związ ku ze śmier -
cią le ka rza -człon ka WIL – 1  uchwa ła.

Pod ję to tak że jed no gło śnie uchwa łę w spra wie
przy ję cia Spra woz da nia Fi nan so we go Woj sko wej
Izby Le kar skiej za 2020 rok.

Na stęp nie, w punk cie spra wy róż ne i wol ne wnio -
ski, na wnio sek kol. S. An to sie wi cza, Ra da Le kar ska
jed no gło śnie prze gło so wa ła Apel Ra dy Le kar skiej
Woj sko wej Izby Le kar skiej do Mi ni stra Zdro wia
w spra wie or ga ni za cji Pań stwo we go Eg za mi nu Spe -
cja li za cyj ne go.

Pre zes WIL omó wił dzia ła nia pod ję te przez NIL
w spra wie ob cho dów 100-le cia izb le kar skich, a tak że
przed sta wił plan zmian or ga ni za cyj nych w biu rze WIL.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Pre zes Ar tur
Płach ta za mknął po sie dze nie RL WIL.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 18.03.2021 r.



Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – zwanej dalej „WIL”, po rozpatrzeniu zatwierdza

sprawozdania organów WIL za 2020 r.:
• Rady Lekarskiej WIL
• Komisji Rewizyjnej WIL
• Sądu Lekarskiego WIL
• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL
• Komisji Wyborczej.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość – zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

1) Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
(głosów za 85, przeciw 0, wstrzymało się 1).

PREZES RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

ppłk rez. lek. Artur Płachta

UCHWAŁA1) nr 1/21/VIII
XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów Wojskowej Izby Lekarskiej

Uchwały Wojskowej Izby Lekarskiej
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Uchwały WIL

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – zwanej dalej „WIL”, zatwierdza Sprawozdanie finansowe

WIL za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i składające się z:
1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się

sumą 10 007 726,48 zł, słownie: dziesięć milionów siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć
złotych 48/100

2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto 438 631,50 zł, słownie: czterysta
trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 50/100

3) informacji dodatkowej.

§ 2
Osiągnięty za 2020 rok zysk netto w kwocie 438 631,50 zł, słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy

sześćset trzydzieści jeden złotych 50/100, przeznacza się na fundusz własny WIL z wykorzystaniem na
działalność statutową.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość – zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

1) Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
(głosów za 84, przeciw 0, wstrzymało się 0).

PREZES RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

ppłk rez. lek. Artur Płachta

UCHWAŁA1) nr 2/21/VIII
XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2020 rok.
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Bilans na dzień 31.12.2020 r. Wojskowej Izby Lekarskiej

Aktywa
Stan na

Pasywa
Stan na

1.01.2020 r. 31.12.2020 r. 1.01.2020 r. 31.12.2020 r.

A. Aktywa trwałe 5 885,54 2 687,42 A. Fundusze własne 9 454 107,24 9 892 738,74

I. Aktywa trwałe 5 885,54 2 687,42 I. Fundusz statutowy 9 088 734,09 9 454 107,24

a) wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Fundusz specjalny 0,00 0,00

b) środki trwałe 5 885,54 2 687,42 III. Zysk netto (strata) 365 373,15 438 631,50

II. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

a) długoterminowe udziały i akcje 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 9 564 666,56 10 005 039,06 B. Zobowiązania 116 444,86 114 987,74

I. Należności krótkoterminowe 0,00 0,00 I. Zobowiązania
krótkoterminowe 116 444,86 114 987,74

a) należności od odbiorców 0,00 0,00 a) zobowiazania z
tytułu dostaw usług 42 316,48 44 448,46

b) inne należności 0,00 0,00 b) z tytułu
wynagrodzeń 0,00 0,00

II. Inwestycje krótkoterminowe 9 564 666,56 10 005 039,06 c) publiczno-prawne 74 128,38 70 539,28

1. krótkoterminowe aktywa
finansowe 9 564 666,56 10 005 039,06 d) inne zobowiązania

finansowe 0,00 0,00

a) środki pieniężne 77 203,95 10 005 039,06

b) lokaty negocjowane 9 487 462,61 0,00

Aktywa razem 9 570 552,10 10 007 726,48 Pasywa razem 9 570 552,10 10 007 726,48

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2020–31.12.2020

Pozycja Wyszczególnienie stan na dzień
31.12.2019

stan na dzień
31.12.2020

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana
stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3 294 393,40 3 239 030,70

I. Przychody z działalności samorządu zawodowego i zrównane z nimi: 3 294 393,40 3 239 030,70

1. Przychody z nieodpłatnej działalności samorządu zawodowego 3 294 393,40 3 239 030,70

2. Przychody z odpłatnej działalności samorządu zawodowego, w tym zmiana stanu
produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 924 710,84 2 800 399,20

I. Koszty działalności samorządu zawodowego 2 924 710,84 2 800 399,20

1. Koszty nieodpłatnej działalności samorządu zawodowego 2 924 710,84 2 800 399,20

a) Amortyzacja 6 833,11 3 198,12

b) Zużycie materiałów i energii 21 397,32 12 965,39

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 1 614 881,07 1 600 767,02

d) Pozostałe koszty 1 281 599,34 1 183 468,67

2. Koszty odpłatnej działalności samorządu zawodowego 0,00 0,00

a) Amortyzacja 0,00 0,00

b) Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00

c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia 0,00 0,00

d) Pozostałe koszty 0,00 0,00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 4 500,00 0,00

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 7 632,41 0,00

E. Podatek dochodowy 1 177,00 0,00

F Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: 365 373,15 438 631,50

I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 366 550,15 438 631,50

II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0,00 0,00

Uchwały WIL (załączniki)
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1. W Wojskowej Izbie Lekarskiej ewidencja i wycena aktywów oraz pasywów na kontach księgowych prowadzona jest
w następujący sposób:
• środki trwałe w WIL wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
• krajowe środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej
• konta „roszczenia i rozrachunki” służą do ewidencji księgowej wszystkich krajowych oraz zagranicznych należności

zobowiązań, roszczeń i rozliczeń organizacji i jej jednostek organizacyjnych, dotyczących zarówno podstawowej
działalności statutowej (samorządowej i działalności przejętej od administracji państwowej), rejestracji prywatnych
praktyk lekarskich, a także innej (Komisji Bioetycznej)

• ewidencja księgowa kosztów prowadzona jest na kontach analitycznych. Każde konto analityczne podporządkowane
jest do konta syntetycznego (nadrzędnego)

• konta „przychodów i kosztów ich osiągnięcia” służą do ewidencji – przychodów z zadań przejętych od administracji
państwowej, przychody z działalności samorządowej, przychody z działalności finansowej, przychody z rejestracji
prywatnych praktyk lekarskich, przychody z działalności Komisji Bioetycznej, pozostałe przychody, przychody
z PFRON.

Natomiast do ewidencji księgowej funduszy oraz ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego WIL służą konta: „fundusz
statutowy”, „fundusz specjalny” oraz „wynik finansowy”.

2. Przychody Wojskowej Izby Lekarskiej w 2020 r. stanowią kwotę 3 239 030,70 PLN i składają się z następujących pozycji:
• dotacja MON na zadania przejęte od admin. państwowej 549 000,00
• składki członkowskiej 2 531 059,04
• opłaty za rejestrację prywatnych praktyk lekarskich 25 022,00
• przychody finansowe (odsetki od lokat WIL, KB) 122 528,44
• pozostałe przychody 11 421,22

3. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe do bilansu wycenione wg ceny nabycia z pomniejszeniem o kwotę ich
umorzenia.
Ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2020 przedstawiał się następująco:

Środki trwałe
• Wartość początkowa 1.01.2020 212 385,64

Urządzenia techniczne, maszyny, inne śr. trwałe 184 096,88
Wyposażenie 28 288,76
Zwiększenia – urządzenia tech., maszyny, inne śr. trwałe 3 349,00
Zmniejszenia – urządzenia tech., maszyny,
inne śr. trwałe 31 507,46

• Wartość początkowa 31.12.2020 184 227,18
• Umorzenie 1.01.2020 206 500,10

Urządzenia techniczne, maszyny, inne śr. trwałe 178 211,34
Wyposażenie 28 288,76
Zwiększenia – urządzenia tech., maszyny, inne śr. trwałe 6547,12
Zmniejszenia – urządzenia tech., maszyny,
inne śr. trwałe 31 507,46

• Umorzenie 31.12.2020 181 539,76
• Wartość netto 1.01.2020

Urządzenia techniczne, maszyny, inne śr. trwałe 5885,54
Wyposażenie —

• Wartość netto 31.12.2020
Urządzenia techniczne, maszyny, inne śr. trwałe 2687,42
Wyposażenie —

Wartości niematerialne i prawne
• Wartość początkowa 1.01.2020 WNiP – oprogramowanie 56 801,26
• Wartość początkowa 31.12.2020 WNiP – oprogramowanie 45 950,42
• Umorzenie 1.01.2020 WNiP – oprogramowanie 56 801,26

Zmniejszenia 10 850,84
• Umorzenie 31.12.2020 WNiP – oprogramowanie 45 950,42
• Wartość netto 1.01.2020 WNiP – oprogramowanie 0,00
• Wartość netto 31.12.2020 WNiP – oprogramowanie 0,00

4. Fundusz własny na dzień 01.01.2020 r. wynosił 9 088 734,09 PLN, został zwiększony o nadwyżkę przychodów
nad kosztami w wysokości 365 373,15 PLN i na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 454 107,24 PLN.

5. Rozliczenie wyniku finansowego:
• Przychody brutto 3 239 030,70 PLN
• Koszty 2 800 399,20 PLN
• Wynik finansowy brutto 438 631,50 PLN

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2020 r.
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Na podstawie art. 24 pkt 4 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej – zwanej dalej „WIL” – po zapoznaniu się z opinią Komisji

Rewizyjnej WIL dotyczącej Sprawozdania Rady Lekarskiej WIL z wykonania budżetu na wniosek Komisji
Rewizyjnej WIL – udziela absolutorium Radzie Lekarskiej WIL za rok 2020.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość – zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

1) Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
(głosów za 86, przeciw 0, wstrzymało się 0).

PREZES RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

ppłk rez. lek. Artur Płachta

UCHWAŁA1) nr 3/21/VIII
XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
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Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
XXXIX Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala budżet Wojskowej Izby Lekarskiej na 2021 r.

§ 2
Budżet, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość – zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

1) Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
(głosów za 83, przeciw 0, wstrzymało się 2).

PREZES RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

ppłk rez. lek. Artur Płachta

Szczegółowy projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na rok 2021 był zamieszczony w nr 3 Biuletynu
Skalpel. Zainteresowani mogą się z nim zapoznać na stronie internetowej WIL (www.wojskowa-il.org.pl)

Redakcja Biuletynu Skalpel

UCHWAŁA1) nr 4/21/VIII
XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2021 r.

Projekt budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2021 r.

Symbol Konta Wyszczególnienie Projekt budżetu 2021 r.

70 Dochody 3 126 000

70–0 Przychody z działalności samorządowej 3 126 000

70–01 dotacje MON 551 000

70–02 składki członkowskie 2 540 000

70–03 Komisja Bioetyczna 0

70–04 Rejestr prywatnych praktyk lekarskich 20 000

70–05 inne przychody (duplikaty pwz, zaświadczenia unijne/etyczne, inne) 15 000

40 Koszty 3 078 401

40A Koszty zadań przejęt. od adm. 634 225

40A1 koszty prowadz. rej. lek. i wydaw. praw wyk. zaw. 142 883

40A2 koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lek. 149 546

40A3 koszty Sądu Lekarskiego 254 562

40A4 koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich 87 234

40S Koszty działalności samorząd. 2 405 391

40S1 koszty ogólno-samorządowe 2 158 821

40S3 koszty wydaw. „Skalpela” 246 570

40G Koszty pozostałych zadań 38 785

40G2 koszty Komisji Bioetycznej 38 785
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Na podstawie art. 24 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 965
z poźn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 10/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie

uchwalenia regulaminu Rady Lekarskiej oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej § 16
otrzymuje brzmienie:
„§ 16 1. Prezes RL:

1) kieruje pracami Rady i Prezydium, w tym m.in. przydziela sprawy do załatwienia członkom Rady i
Prezydium; podpisuje uchwały Rady i Prezydium;

2) podejmuje decyzje w sprawach, do których jest powołany na podstawie postanowień niniejszego
regulaminu oraz innych przepisów, normujących funkcjonowanie samorządu lekarzy;

3) reprezentuje Radę i Prezydium na zewnątrz oraz podpisuje w imieniu WIL dokumenty, o których
mowa w § 5 ust. 1 i inne dokumenty – kierowane na zewnątrz;

4) nadzoruje pracę Biura WIL;
2. W razie nieobecności Prezesa RL jego funkcję pełni jeden z wiceprezesów, wyznaczony przez Prezesa

lub przez Prezydium RL.”.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała niniejsza została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość – zgodnie z art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Proponowana poprawka w § 16 uchwały nr 10/10/VI z dnia 26 marca 2010 r. Zjazdu Lekarzy WIL
porządkuje zapisy dotyczące kompetencji Prezesa WIL oraz przyznaje Mu prawo wskazywania w
przypadku swojej nieobecności z rożnych powodów – jednego z wiceprezesów RL WIL, do wykonywania
w jego zastępstwie zadań Prezesa RL w tym czasie.

Ponadto w przepisie tym pominięto stwierdzenie, że Prezesowi RL podlega bezpośrednio Dyrektor
Biura WIL, gdyż problematyka ta jest normowana w odrębnej uchwale Rady Lekarskiej WIL.

1) Uchwała podjęta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość
(głosów za 84, przeciw 1, wstrzymało się 3).

PREZES RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

ppłk rez. lek. Artur Płachta

UCHWAŁA1) nr 5/21/VIII
XXXIX Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr 10/10/VI Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r.
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Za glą da jąc re gu lar nie i z przy jem no ścią do bia -
ło stoc kie go pra wo sław ne go skle pu cer kiew.pl, za -
wsze znaj dę coś mi łe go me mu ser cu. W ten spo sób
nie po strze że nie, acz sys te ma tycz nie, ro śnie stos
ksią żek o te ma ty ce pra wo sław nej po pol sku, ro syj -
sku, a od pa ru lat w ję zy ku sta ro-cer kiew no -sło wiań -
skim. Z tym ostat nim pro ble my z czy ta niem
stop nio wo zni ka ją, z ro zu mie -
niem du żo wol niej. Jak się czło -
wiek uro dził w Azji, czy li
po wschod niej stro nie rze ki Wi -
sły, to te go ty pu cią go ty nie dzi -
wią tak bar dzo. Już sam świat
cy ry li cy da je uko je nie, a co do -
pie ro star szej od niej gła go li cy!
Są to zu peł nie in ne, ale przy jem -
ne świa ty.

Ostat nio, wśród no wo ści,
mo ją uwa gę zwró ci ła książ ka
wy da na przez Sto wa rzy sze nie
Mu zeum Ma łej Oj czy zny w Su dzi -
wo dach, ko ło Biel ska Pod la skie -
go w ro ku 2020, za ty tu ło wa na:
„Wi do wo. Wieś miesz czań ska”.
Ty tuł cie ka wy, nie co dziw ny, ale
cie kaw szy wy dał mi się au tor.
Piotr Bia ło ko zo wicz. Przed ocza mi sta nął mi rok 1964,
po czą tek stu diów w Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
Na szej Nie boszcz ce Aka de mii przy uli cy Źró dło wej 52
w mie ście Ło dzi. Do trzech plu to nów pod cho rą żych,
któ rzy ukoń czy li wła śnie woj sko we szko le nie pod sta -
wo we, czy li „okres uni tar ny” i za czę li się czuć żoł nie -
rza mi, do łą czył plu ton ofi ce rów, ab sol wen tów
Ofi cer skiej Szko ły Fel czer skiej (OSF), po przed nicz ki
szkol nic twa woj sko we go, ze słyn nej uli cy Że li gow -
skie go 7/9. Więk szość by ła po rucz ni ka mi, kil ku ka pi -
ta na mi, my sze re gow ca mi pod cho rą ży mi. Kon tak ty
na sze by ły ko le żeń skie, ale co ran ga, to ran ga! Stop -
nio wo oswo ili śmy się ze so bą i dzi siaj je ste śmy
po pro stu ko le ga mi z ro ku. Po nie waż z Ko le gą Pio -
trem je stem w sta łym kon tak cie, po chwi li, po krót kim,
in ten syw nym prze słu cha niu wie dzia łem, że au tor to
On. Po roz ma wia li śmy nie co, a na dru gi dzień trzy ma -
łem w rę ce pięk ną książ kę, przy nie sio ną przez ku rie -
ra, z pięk ną, od ręcz ną de dy ka cją Au to ra.

Au tor, le karz, puł kow nik w sta nie spo czyn ku, na -
pi sał świet ną książ kę, bar dzo cie ka wą. Ma te ria ły
do niej gro ma dził czte ry la ta. Hi sto ria ro dzi ny od wie -

ku XVII do dzi siaj, na tle hi sto rii ro dzin nej wsi Wi do -
wo, z ro do wo dem od wie ku XV, jed nej z sze ściu wsi
miesz czań skich ota cza ją cych Bielsk Pod la ski, bę dą -
cych je go przed mie ścia mi, a dzię ki przy wi le jom kró -
lew skim, po sia da ją cym pra wa i przy wi le je
miesz czan. Mu zeum Ma łych Oj czyzn wy da je ko lej no
mo no gra fie tych wsi. Wszyst ko opi sa ne dro bia zgo -

wo, po par te ba da nia mi ar chi wal ny -
mi, re la cja mi człon ków ro dzi ny
bliż szej i dal szej. Część do ty czą ca
oby cza jów ro dzin nych, przy ro dy,
prze sy co na jest mi ło ścią do tej zie mi,
mi ło ścią Oj czy zny. Mi mo, że dzia ło
się to wszyst ko na te re nie wie lo na ro -
do wym, wy czu wa się spo koj ny sza -
cu nek Au to ra do zie mi i do lu dzi.
Fak tów, czę sto trud nych, nie za bu -
rza ją ko men ta rze po li tycz ne. Wszyst -
ko to za nu rzo ne, tak jak i ser ce
Au to ra, w kul tu rze pod la skiej, sły chać
śpiew ną mo wę, sły chać me lo dyj ne
dzwo ny cer kiew ne, z książ ki ema nu -
je sło necz ne cie pło. At mos fe ra jak
z fil mów z se rii „U Pa na Bo ga…”,
wprost pro si się o ka me rą fil mo wą.
Przed 20 la ty wraz z ko le gą prze je -

cha li śmy ro we ra mi Ścia nę Wschod nią od Prze my śla
do Eł ku, „śli zga jąc” się po na szej wschod niej gra ni -
cy. Mo je wspo mnie nia są tak sa mo cie płe, jak wspo -
mnie nia au to ra, in ny świat, in ni lu dzie. Kra jo bra zy
prze sy co ne spo ko jem, cie płe, no stal gicz ne, in ni lu -
dzie, wto pie ni w tę kra inę. Wia do mo, że ten świat od -
szedł lub na dal od cho dzi, wspo mnie nia te go nie
cof ną, ale są w sta nie za trzy mać go w pa mię ci, je śli
jest ta ka moż li wość, na pi śmie, dla ro dzi ny, dla na -
stęp nych po ko leń. Je śli ja kiś ka ta klizm nie wy wró ci
świa ta do gó ry no ga mi, to w każ dym po ko le niu znaj -
dą się lu dzie, któ rzy lu bią my śleć, się gać do swo ich
ko rze ni, za da wać so bie py ta nie – skąd po cho dzi my,
ja ka jest hi sto ria kra iny, w któ rej przy szło im miesz -
kać? Wia do mo, że te go ty pu my śli „na cho dzą” czło -
wie ka prze waż nie w wie ku doj rza łym lub moc no
doj rza łym, w okre sie, w któ rym, chcąc czy nie chcąc,
pod su mo wu je my swo je ży cie, nie któ rzy za sta na wia -
ją się, co by by ło gdy by? Te go nikt nie wie, a pa sjo -
nu ją się tym zwo len ni cy hi sto rii „al ter na tyw nej”,
za któ rą nie prze pa dam, nie czy tam, ale za li czam
do baj ko pi sar stwa. Wy star czy przy po mnieć so bie

Radość czytania
Co można znaleźć w białostockiej

księgarni?

Wrażenia po lekturze książki pułkownika lekarza
Piotra Białokozowicza z Kursu VII Wydziału

Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej
w mieście Łodzi.
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Pan de mia prze szła w ga lop. Wie lu z nas już nie
tyl ko pra cu je, ale czu je się jak koń w kie ra cie. Py ta -
nie jest tyl ko jed no – czy ktoś lub coś jest w sta nie
po sze rzyć nam ko ry tarz w ciem nej ko pal ni za ra zy,
aby śmy mo gli jak Ły sek z po kła du Idy wy do stać się
na ze wnątrz i zo ba czyć wresz cie słoń ce?

Zo sta je nam tyl ko, w chwi lach krót kich przerw
w pra cy, uciec my ślą do wspo mnień. Ja pro po nu ję
zro bić to z kie lisz kiem wi na.

Po zo sta jąc w hi picz nej te ma ty ce, przy po mi na ją
mi się sło wa mo je go nie co star sze go ko le gi, obec -
nie rów nie cięż ko za pra co wa ne go ane ste zjo lo ga,
któ ry po rów ny wał WAM do za wo dów jeź dziec kich.
Mar cin twier dził za wsze, że WAM to nie Wiel ka Par -
du bic ka, a my nie ko nie, dla te go też każ dą prze -
szko dę w po sta ci eg za mi nu moż na po ko nać
za pierw szym, dru gim czy trze cim ra zem, by le sku -
tecz nie. Rów nie do brze moż na prze cież być pięk -

nym ko niem cyr ko wym z peł ną ga mą wszel kich tri -
ków i w prze my śla ny spo sób po ko nać trud no ści. Tak
też wie lu z nas czy ni ło na mniej szą czy więk szą ska -
lę, do ko nu jąc akro ba tycz nych wręcz sztu czek, aby
do trzeć do me ty te go wy ści gu. A na ko niec, mo że
nie jak koń być po kle pa nym po za dzie, ale z wiel ką
pom pą zo stać po kle pa nym sza bel ką po ra mie niu
w trak cie uro czy stej pro mo cji.

Za czy na jąc swo je do ro słe le kar skie i ofi cer skie
ży cie li czy li śmy, z per spek ty wy cza su nie co na iw -
nie, że te raz wo kół nas roz go ści się lo gi ka. Szyb ko
jed nak wszyst ko sta ło się ja sne. Mój ko le ga tra fił
do swo jej pierw szej pra cy w jed no st ce w mia stecz -
ku na gra ni cy Po je zie rza Draw skie go i Szcze ciń skie -
go, a jed nost ka do któ rej tra fił po pu lar nie by ła
na zy wa na cyr kiem. Mnie los po kie ro wał do pięk nej
Brod ni cy nad Drwę cą na tzw. etat zbior czy, bo wów -
czas ilo ści le ka rzy woj sko wych by ły nie prze bra ne.

Ve ni, vi di, vi num (cz. XXIX)
Winny galop czy cyrkowa sztuczka?

naj waż niej sze wy da rze nia, naj waż niej sze „za krę ty”
swo je go ży cia. W ilu za de cy do wał zwy kły przy pa -
dek? Czę sto ja kaś „na oko” zła zmia na owo co wa ła
po pew nym cza sie nie spo dzie wa ną zmia ną na lep -
sze. Po dró że w cza sie, czy li po dró że po swo jej pa -
mię ci wy ostrza ją tę pa mięć, zmu sza ją
do prze glą da nia ksią żek, swo ich za po mnia nych za -
pi sków. Je den nie prze wi dy wal ny ślad sta je się po -
cząt kiem co raz po waż niej szych po szu ki wań. Przy
od twa rza niu hi sto rii swo jej wsi i swo jej ro dzi ny, Piotr
Bia ło ko zo wicz za nu rzył się i to sku tecz nie, w świat ar -
chi wal ne go ku rzu, ob co wał z ludź mi i wy da rze nia mi
za po mnia ny mi lub zu peł nie dla nie go no wy mi, mi -
mo, że sprzed kil ku stu le ci, wy ła nia ją cy mi się z po -
żół kłych stro nic hi sto rii. Z każ dym dniem wie dział
wię cej, ukła dał swo je „zna le zi ska” chro no lo gicz nie,
po wo li to wszyst ko na bie ra ło sen su, czuł się pew niej.
Po pew nym cza sie stał się ro dzin nym au to ry te tem
ge ne alo gicz nym, do nie go zwra ca no się po ra dę, bo
„on na pew no bę dzie wie dział”. Au tor swo ją dro gę
ży cio wą ob rał po śla dach bra ta Ja na, któ ry po ukoń -
cze niu Ofi cer skiej Szko ły Fel czer skiej (OSF), pod jął
stu dia w Woj sko wym Cen trum Wy szko le nia Me dycz -
ne go (WCWMed), po przed ni ka Woj sko wej Aka de mii
Me dycz nej. Swo ją służ bę woj sko wą za koń czył w Ko -
mi sjach Woj sko wych (WKL). Nie wąt pli wą chlu bą ro -
dzi ny po zo sta je zmar ły brat Ba zy li, ab sol went
ru sy cy sty ki i hi sto rii w ZSRR. Zdo by wał ko lej ne stop -

nie na uko we do pro fe so ra zwy czaj ne go w Uni wer sy -
te cie War szaw skim i Pol skiej Aka de mii Na uk, był bar -
dzo ak tyw nym sla wi stą kra jo wym i eu ro pej skim,
pro mo to rem wie lu prac dok tor skich, wie le pi sał, wy -
kła dał na wie lu uczel niach pol skich i za gra nicz nych,
re da go wał pe rio dy ki sla wi stycz ne. Naj młod sza sio -
stra, Lu bo mi ra, po ukoń cze niu war szaw skiej AWF,
ca łe swe ży cie, aż do eme ry tu ry prze pra co wa ła
w mie ście Ło dzi.

Wspa nia ła ro dzi na, ca łe ży cie zwią za na emo cjo -
nal nie ze swo ją Oj czy zną i swo ją Ma łą Oj czy zną, ży -
ją ca jej ży ciem, ży ją ca jej hi sto rią, ży ją ca jej
pro ble ma mi, mó wią ca jej ję zy kiem. Wra ca ją ca
do niej, aby po od dy chać jej świe żym po wie trzem.
Po słu chać szu mu jej drzew, jej wy so kich traw, po -
słu chać śpiew nej mo wy. Po zna jąc hi sto rię tej kra -
iny, tej wsi, tej ro dzi ny, czło wiek sta je się lep szy,
pa trzy sze rzej, wi dzi wię cej, wie le spraw wi dzi le piej,
wie le spraw sta je się prost szych. Dzię ku ję Ci
„Pietrze” za wspa nia łą książ kę, za no stal gicz ny kon -
cert gra ny na stru nach ser ca!

Je stem dum ny, że Au tor jest mo im Ko le gą z Kur -
su VII WAM.

Włodzimierz „Wowka” Kuźma
Kurs VIII „Ciemiorków”

M.p. 17.03.2021
w Dniu Łodzi Podwodnej
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Póź niej los wspa nia ło myśl nie po zwo lił nam spę dzić
kil ka wspól nych lat w szpi ta lu woj sko wym w Byd -
gosz czy. Obec nie obaj już od ja kie goś cza su je ste -
śmy by ły mi ofi ce ra mi, nie pra cu je my już ra zem, ale
ma gicz ne sztucz ki na dal nas ota cza ją.

Mą drość czło wie ka prze ja wia się mię dzy in ny mi
w prze wi dy wa niu przy szło ści. Mo im zda niem mój
ko le ga prze wi dział, że ota cza ją cy nas świat, szcze -
gól nie ten obec ny, ma wie le z La ta ją ce go Cyr ku
Mon ty Pay to na, a mi po zo sta je tyl ko zgo dzić się
z mą drym dru hem.

Czas jed nak koń czyć ten spo -
koj ny stęp wspo mnień i ru szyć
kłu sem do dzi siej sze go wi na. Że -
by by ło w te ma cie, bę dzie dzi siaj
o Châte au Che val Blanc
z fran cu ska, w wol nym tłu ma cze -
niu „za mek bia łe go ko nia”.
Châte au Che val Blanc to obok
Châte au Angélus, Châte au
Au so ne i Châte au Pa vie jed -
na z czte rech po sia dło ści
w Sa int -Emi lion, po  sia da -
ją ca sta tus Pre mier
Grand Cru Clas se A.
Oczy wi ście wi na te
sta no wią eks tra kla -
sę, tak że ce no wą,
pra we go brze gu
rzek Do rdo gne
i Ga ron ny (łą czą -
cych w Gi ron de)
w słyn nym i chy -
ba naj bar dziej
zna  nym re gio -
nie wi niar skim
świa ta Bor de -
aux. Ale nie
bę dę wcho dził
w szcze gó ły
ape la cyj ne te -
go re gio nu, ale
opo wiem wam
o do mi nu ją cej od -
mia nie wi no gron w ca łym Bor de aux, a szcze gól nie
po je go pra wej stro nie, czy li o mer lo cie. W ra mach
przy po mnie nia do dam tyl ko, że po zo sta łe od mia ny
bor dow skie to ca ber net sau vi gnon, ca ber net franc
i zni ko me ilo ści mal be ca, pe tit ver dot oraz car me ne re.

Mer lot to jed na z naj bar dziej po pu lar nych od mian
czer wo nych wi no gron na świe cie. Jak już wy żej
wspo mnia łem, po cho dzi z fran cu skie go Bor de aux,
ale obec nie jest in ter na cjo na łem peł ną gę bą, upra -
wia nym wła ści wie na ca łym świe cie. Doj rze wa wcze -

śnie i da je wi na o bar dzo róż nej struk tu rze, od lek -
kich po na praw dę eks trak tyw ne. Są to za zwy czaj wi -
na o śred niej kwa so wo ści, in ten syw nej bar wie, ale
ak sa mit ne, so czy ste, owo co we i de li kat ne w sma ku.
Mer lot w ku pa żach bor dow skich (z ca ber net sau vi -
gnon i ca ber net franc) słu ży ja ko ten zmięk cza ją cy
i ła go dzą cy ele ment. W sma ku do mi nu je wi śnia, śliw -
ka, ma li na, bo rów ka, ale też nu ty skó ry, drew na ce -
dro we go, nie kie dy przy praw i mię ty. Uda je się
w wie lu kli ma tach, naj le piej zaś w cie płych, ale nie -
zbyt go rą cych. Ze wzglę du na bar dzo róż ne sty le

w ja kich po wsta je, pa su je
do wie lu po traw. Te lek -
kie, nie becz ko wa ne
do po traw z po mi do ro -
wy mi so sa mi, owo co -
we do in dy ka czy
bur ge ra, a te naj cięż sze
o zło żo nej struk tu rze
do wo ło wi ny czy ja gnię -
ci ny.

Na za koń cze nie
opo  wiem wam jesz cze

cie ka wost kę o chy ba naj -
słyn niej szym bor dow skim

mer lo cie po cho dzą cym z pra we -
go brze gu Gi ron de z ape la cji Po me -

rol, mia no wi cie o Cha te au Pe trus.
To słyn ne i bar dzo dro gie wi no (rocz -
nik 2000) wła śnie wró ci ło z ko smo su.

Spę dzi ło 14 mie się cy na mię dzy na ro -
do wej sta cji ko smicz nej i szczę śli -

wie na po kła dzie ko smicz ne go
stat ku to wa ro we go SpaceX
„Dra gon” wró ci ło na zie mię.

12 bu te lek te go słyn ne go trun ku
od by ło tę po dróż, aby oce nić wpływ ga lak tycz nej po -
dró ży na doj rze wa nie wi na. Eks per ci w ilo ści dwu na -
stu oce ni ło i po rów na ło je z ty mi doj rze wa ją cy mi
kla sycz nie w ziem skich wa run kach. Oka za ło się, że
te „ko smicz ne” doj rza ły szyb ciej i cha rak te ry zu ją się
więk szą ilo ścią aro ma tów kwia to wych, ła god niej szy -
mi ta ni na mi i mniej in ten syw ną bar wą.

Czy nie ma rzy cie, że by te raz choć na chwi lę
ode rwać się od rze czy wi sto ści i od być ta ką fan ta -
stycz ną po dróż, nie ko niecz nie ko smicz ną? Ja z ca -
łą pew no ści tak i pew ny je stem, że wpły nę ła by ona
na mnie po zy tyw nie i na pew no wró cił bym też
w lep szej for mie – de li kat niej szy, ła god niej szy, doj -
rzal szy, a mo że na wet bar dziej owo co wy.

Prze my sław Mich na
XXXVI WAM

9.04.2021
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Z re dak cyj nej pocz ty…
W nr 3/2021 Skal pe la Pre zes WIL zo bo wią zał

mnie do od po wie dzi na kil ka py tań, do rzu ca jąc
przy tym no we wąt ki; nie zo rien to wa nym czy tel ni -
kom wy ja śniam, że te ma tem są spra wy dnia co -
dzien ne go: ży cie i śmierć, a wszyst ko za czę ło się
od fe lie to nu, z cy klu o wi nie, ko le gi Prze my sła wa.

Art 2. In te res i do bro isto ty ludz kiej prze wa ża
nad wy łącz nym in te re sem spo łe czeń stwa lub na uki
(Kon wen cja o pra wach czło wie ka i bio me dy cy nie).

Ja ko pierw sze PT Pre zes przy wo łał ak cje pro -li -
fo we. Oso bi ście, z każ dym ty go dniem od no szę co -
raz więk sze wra że nie, że roz kr wa wio ne cia ła to tyl ko
pre tekst do wy ci sza nia wszyst kich ak cji an ty abor -
cyj nych ja ko ta kich, po nie waż es te tycz ne ba ne ry są
rów nież wska zy wa ne ja ko nie na da ją ce się do oglą -
da nia. Na tu ral nie zga dzam się z PT Pre ze sem, że
je że li na fo to gra fiach mar twe pło dy wy glą da ją go -
rzej niż w rze czy wi stość lub zdję cia nie do ku men -
tu ją re al nych abor cji, to oczy wi ście ich war tość
edu ka cyj na znacz nie ma le je (xD). Jesz cze tyl ko za -
uwa że nie, że te mat abor cji jest sys te mo wo wspie -

ra ny przez mię dzy na ro do we kor po ra cje, a oso by,
któ rych, jak się wy da je, ta spra wa w ogó le nie do ty -
czy, pro mu ją mo dę na abor to wa nie – co nie ste ty
upraw do po dab nia te zę o wkra cza ją cej pod strze -
chy no wo cze snej kul tu ry  – cy wi li za cji śmier ci.

Art. 3 Le karz po wi nien za wsze wy peł niać swo je
obo wiąz ki z po sza no wa niem czło wie ka bez wzglę -
du na … wy po sa że nie ge ne tycz ne … lub in ne uwa -
run ko wa nia (Ko deks Ety ki Le kar skiej).

W na stęp nym aka pi cie Ko le ga Pre zes do py tu je
o abor cje za rod ków i pło dów po wsta łych w wy ni ku
prze stęp stwa oraz nie ro ku ją cych prze ży cia lub sa mo -
dziel ne go ży cia po uro dze niu, w aspek cie róż nic
w zdro wiu psy chicz nym mat ki – w sy tu acji, gdy ta
usu nę ła cią że lub prze ciw nie, zde cy do wa ła się uro -
dzić dziec ko. Nie dzi wię się Ko le dze Pre ze so wi, że się
po chy lił nad tym te ma tem, dla mnie też by ło szo ku ją -
ce zo ba cze nie te go dra ma tu w ta kim nie oczy wi stym
aspek cie – tj. czy usu nię cie dziec ka po wsta łe go
z prze stęp stwa jest od po wied nią te ra pią dla skrzyw -
dzo nej ko bie ty, a tak że: czy lep szym do brem dla mat -
ki (i oj ca) oraz cho re go pło du jest prze rwa nie je go
ży cia, czy też prze ży cie ża ło by przez ro dzi ców po na -
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tu ral nej śmier ci dziec ka. W dal szej czę ści PT Pre zes
po ko le żeń sku po uczył, że to co jest usu wa ne pod -
czas cią ży z ma ci cy moż na na zwać na róż ne spo so -
by, ale na pew no nie jest to dziec ko. Czym wpra wił
mnie w dy so nans po znaw czy, bo Ko dek s Ety ki Le kar -
skiej na ka zu je le ka rzo wi każ dej spe cjal no ści:

Art. 39. Po dej mu jąc dzia ła nia le kar skie u ko bie ty
w cią ży le karz rów no cze śnie od po wia da za zdro wie
i ży cie jej dziec ka. Dla te go obo wiąz kiem le ka rza są
sta ra nia o za cho wa nie zdro wia i ży cia dziec ka rów -
nież przed je go uro dze niem.

Ale Ko deks, wia do mo, jak Kon sty tu cja, mo że być
źle zin ter pre to wa ny al bo zmie nio ny. Stań my na grun -
cie na uki: „Za płod nie nie jest pro ce sem łą cze nia się
dwóch ko mó rek: ko mór ki płcio wej żeń skiej i ko mór -
ki płcio wej mę skiej. W wy ni ku tej fu zji na stę pu je prze -
nie sie nie ge no mu z jed nej ge ne ra cji do na stęp nej
i roz po czy na się roz wój no we go or ga ni zmu” (H. Bar -
tel, Em brio lo gia, PZWL, 2020).  Wy ja śnie nie dla tych,
któ rzy za czę li czy tać od te raz: w chwi li za płod nie nia
po wsta je no wy or ga nizm, róż ny od mat ki i oj ca, po -
sia da ją cy wszel kie atu ty wy ro śnię cia na do bre go
czło wie ka (cie ka we jak w na stęp nym wy da niu Em -
brio lo gii bę dą na zwa ne ko mór ki płcio we  – bo jak się
zda je okre śle nia żeń skie i mę skie, tak jak mat ka i oj -
ciec, są w okrą że niu i pod sil ną pre sją). Jak to by wa
w ży ciu, naj prost sze spra wy się kom pli ku ją naj bar -
dziej. Na roz po czę cie ży cia ludz kie go są wska zy wa -
ne rów nież (do wy bo ru): – 14. dzień po za płod nie niu
(im plan ta cja w ma ci cy); – 8. ty dzień (kor ty ka li za -
cja); – po uro dze nie się (oczy wi ście aber ra cje nie któ -
rych ro dzi ców, wy bie ra ją cych mo ment i miej sce
za płod nie nia, mó wią cych czy pusz cza ją cych mu zy -
kę zy go cie nic nie wno szą do po wyż sze go te ma tu;
ale zo sta ło udo wod nio ne, że no wo rod ki pła czą
w swo ich ję zy kach na ro do wych, tj. sły szą i uczą się
już w ży ciu pre na tal nym, a zdo by tą wie dzę wy ko rzy -
stu ją w ży ciu po st na tal nym). Okre śle nie po cząt ku ist -
nie nia czło wie ka ja ko oso by w ży ciu pło do wym, jak
się oka zu je, jest waż ne z kil ku po wo dów, min. rów -
nież mo że być od no śni kiem do okre śle nia prze sła -
nek po zwa la ją cych na za koń cze nie ży cia oso by
do ro słej  – w ja kim stop niu nie sa mo dziel no ści fi zycz -
nej lub psy chicz nej, lub utra ty świa do mo ści, lub ro -
ko wań jest to do pusz czal ne. Po mi mo sze ro kich
opra co wań te ma tu i do stęp no ści wy tycz nych, do -
okre śla ją cych ww. kwe stie oka zu je się nie spo dzia nie,
że nie do pusz czal ną upo rczy wą te ra pią mo że być
kar mie nie pa cjen ta, a roz kład te ry to rial ny eu ta na zji
w Ni der lan dach nie jest rów no mier ny.

W dru giej czę ści Li stu au tor przed sta wia sy tu ację
ob rad Ko mi sji do ty czą cych klau zu li su mie nia, w któ -
rej był je dy nym gi ne ko lo giem, bez pra wa gło su. Ro -
zu miem tę fru stra cję; sam prze ży wa łem po dob ne,

cho ciaż nie w ta kiej ska li: przy przej mo wa niu kon -
tro li nad ar mią przez cy wi lów ;). Tłu ma czy łem so bie
wte dy, że ku charz nie mu si py tać rzeź ni ka o prze pis
na zro bie nie ko tle ta.

Naj więk szą bom bę PT Pre zes przy go to wał na ko -
niec, cho ciaż przy bliż szym przyj rze niu to ra czej kla -
sycz na mi na po śli zgo wa, pro sząc mnie oso bi ście
o wska za nie osób nie he te ro sek su al nych, któ rzy w tym
kra ju są sza no wa ni i któ rym się świet nie po wo dzi.
Za bar dzo nie za glą dam in nym do łóż ka, ani nie chcę
być na si łę uświa da mia ny o pre fe ren cjach współ o by -
wa te li. Wska zu ję Ko le dze Pre ze so wi, że oso by, mó wią -
ce o so bie ja ko mniej szość sek su al na, są zna ne
prze cięt ne mu czy tel ni ko wi Skal pe la, po nie waż al bo są
opi sy wa ne, al bo sa me pu bli ku ją w ogól no do stęp nych
in ter ne to wych wy da niach ga zet co dzien nych oraz por -
ta lach in for ma cyj nych, pod kre śla jąc wła sne sek su al ne
zwy cza je. Zresz tą, cóż zresz tą wła ści wie zna czy w tym
kra ju osią gnąć suk ces, i czy suk ces w XX w. też jest suk -
ce sem w XXI w.? Czy oso bą suk ce su, w la tach 90. ze -
szłe go wie ku, mógł być hi po te tycz nie np. ad iunkt
w kli ni ce, w pew nym szpi ta lu przy Że rom skie go, or ga -
ni zu ją cym za li cze nia u sie bie w miesz ka niu (po łą czo ne
z ko la cją i śnia da niem) al bo pod cho rą ży XXXII/ XXXIII
kur su pew nej uczel ni. A czy obec nie kry te ria osią gnie -
cia suk ce su mo że speł niać np. kry tyk fil mo wy, na gra -
dza ny pi sarz, tan cerz i ju ror w pro gra mach tv,
rzecz nicz ka pra so wa par tii po li tycz nej, (trans -) po słan -
ka na Sejm VII ka den cji, pre zy dent mia sta, a na stęp nie
eu ro po seł lub je go na rze czo ny – po seł na Sejm obec -
nej ka den cji; je śli nie po wyż sze przy kła dy moż li wo ści
suk ce su, to mo że czło wie kiem suk ce su mógł by być np.
le karz, np. gi ne ko log, np. w Col le gium Me di cum UMK
w Byd gosz czy, kie row nik Od dzia łu Po łoż ni czo -Gi ne ko -
lo gicz ne go Szpi ta la św. Woj cie cha w Gdań sku, ale czy
je go part ner, rów nież le karz, tak że? Zo sta wiam to
do oce ny PT Pre ze sa (i czy tel ni ków). Na ko niec re lak -
su ją ca psy cho za ba wa:

– czy w XXI w., kie dy pla nu je my prze stać wy zy ski -
wać da ją ce mle ko kro wy, etycz ne jest śre dnio wiecz ne,
za co fa ne, pro sto z ciem no gro du za bi ja nie zy got/ pło -
dów ludz kich, ja ko me to da za po bie ga nia uro dze niu się
nie chcia nych dzie ci/ lu dzi?

– gdy do przy chod ni zgło si się oso ba z bi kor nem
na gło wie, po da ją ca się za Na po le ona, to re je stra cja ma
za mó wić bi let do Pa ry ża, czy wi zy tę w PZP?

– czy two rzą cy no wą rze czy wi stość Król jest na gi?
(za da nie do dat ko we, abs trak cyj ne).

Nie za leż nie od od po wie dzi na po wyż szy qu iz mi -
nio ne Świę ta umac nia ją opty mi zmem, więc we so łe -
go Al le lu ja.

Ziemowit Budek
XXXIII kurs, ortopeda

Polemika
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W ie czo rem w ka sy nie ko la cja, drink i czę sto,
oko ło 20:00 film. Jest też do dys po zy cji bi lard

ame ry kań ski, te nis sto ło wy. A raz w ty go dniu przy -
by wa ze spół mu zycz ny i dziew czyn ki ma ją ce uka -
zy wać swo je wdzię ki.

W ka sy nie (mes sie) czte ry de le ga cje na ro do we
za sia da ją przy czte rech od ręb nych, du żych okrą -
głych sto łach, na wy god nych obi tych skó rą fo te lach.
Sto łu nie moż na zmie niać. Każ dy jest ozna czo ny
pro por czy kiem w bar wach na ro do wych. Nasz pol -
ski wy pa da ostat ni od wej ścia. Przed na mi już tyl ko
„par kiet” na tań ce i sce na, za na mi sto li ki ame ry kań -
skie w dwóch rzę dach i bu fet ba ro wy, jak by żyw cem
wy ję ty z ame ry kań skie go fil mo we go we ster nu.

Każ dy każ de mu się kła nia i po zdra wia, choć by
po wta rza ło się to kil ka ra zy dzien nie. Po zdra wia się
sło wem, mi łym uśmie chem i ge stem jed no cze śnie.
Wśród człon ków ICCS jest to wręcz obo wiąz kiem,
ale wkrót ce oka zu je się, że tak że po mię dzy na mi
i Ame ry ka na mi za cho dzą cy mi do mes sy. Przy znam,
że nam Po la kom spra wia to pew ną trud ność. Je ste -
śmy jed nak po nu ra ka mi. Po cząt ko wo sły szę wśród
swo ich – po co dzie sięć ra zy się kła niać? Po cząt ko -
wo brak nam uśmie chu, ta kie go zwy kłe go i co dzien -
ne go. Ale in ni swym za cho wa niem zmu sza ją nas
do przy ję cia tych norm. Po pew nym cza sie nie mam
wąt pli wo ści, że to bar dzo mi łe i bar dzo po trzeb ne
w kon tak tach mię dzy ludź mi. W pierw szych dniach
pew ne for my za cho wań, tam obo wią zu ją ce, by ły
nam ob ce.

Któ re goś ra zu mu sia łem z sze fem pójść na spo -
tka nie z ca łym ICCS w Re gio nie i z de le ga cją ame -
ry kań ską – by ły to ru ty no we, co ty go dnio we
ze bra nia dla roz pa trze nia skarg na dzia ła nia par ty -
zant ki ko mu ni stycz nej. Każ da de le ga cja mu sia ła się
skła dać z co naj mniej dwóch ofi ce rów; te go dnia
do dys po zy cji sze fa by łem je dy nie ja… Spo tka nie
by ło nie zbyt dłu gie, ale nie co burz li we. W tym cza -
sie by ło mnó stwo skarg na dzia łal ność par ty zant ki
Viet Cong. Nasz szef miał in struk cje, któ re nie po -
zwa la ły mu na do pusz cze nie do dys ku sji na te mat
zbrod ni czych wy czy nów par ty zan tów. Mu siał od rzu -
cać już sa mą agen dę kon fe ren cji; np. dla te go, że
w skar gach na zy wa no par ty zan tów „czer wo ny mi
ban dy ta mi”. W ten spo sób by ły zry wa ne te spo tka -
nia. Ame ry ka nie na ci ska li na na sze go sze fa i sze fa
wę gier skie go. Mie czy sław za wsze się nie mi ło sier -
nie wku rzał… A co za uwa ży łem i usły sza łem po wyj -
ściu z sa li ob rad? – szef de le ga cji ame ry kań skiej
pod cho dzi do Mie czy sła wa, kle pie go po ra mie niu

i za pra sza na wspól ne go drin ka, do ka sy na; Mie czy -
sław jesz cze wy raź nie zde ner wo wa ny chce od mó -
wić, na co Ame ry ka nin po wie dział – Mie czy sław,
na tam tej sa li by li śmy stro na mi, któ re nie mo gły się
po ro zu mieć, ale te raz, po kon fe ren cji, je ste śmy
prze cież na dal ko le ga mi – spra wy służ bo we to jed -
no, a spra wy ko le żeń skie to dru gie. No i po szli śmy
do ka sy na.

Za cho wa nia Ame ry ka nów bar dzo czę sto, nie kie -
dy w drob nych na wet spra wach, mnie za ska ki wa ły
i cze goś też uczy ły.

Nie zna jo mość jed nak wie lu spraw czę sto by ła
przy czy ną drob nych i więk szych nie po ro zu mień.
W mo im przy pad ku nie zna jo mość stop ni ofi cer skich
w Ma ry nar ce Wo jen nej USA (US NAVY) spo wo do -
wa ła, że by łem uwa ża ny za rów ne go ran gą puł kow -
ni ko wi/ko man do ro wi. By łem wów czas ka pi ta nem
i no si łem mun dur Ma ry nar ki Wo jen nej z oczy wi ście
pol ski mi dys tynk cja mi. Dys tynk cje pol skie go ka pi ta -
na MW są iden tycz ne z dys tynk cja mi ko man do ra
czy li „cap ta in na vy” w ma ry nar kach np. bry tyj skiej,
duń skiej i w wie lu in nych flo tach wo jen nych państw
NATO. Tak że są bar dzo po dob ne do dys tynk cji ame -
ry kań skich ofi ce rów flo ty wo jen nej, ty le że ame ry -
kań skie są bez pę tel ki przy gór nym pa sku,
na to miast ma ją po nad pa ska mi ma łą gwiaz dę.

Po mo im przy by ciu do Can Tho nasz szef, rów -
nież w do brej wie rze i przy nie zna jo mo ści dys tynk -
cji i stop ni ame ry kań skich, po dał do szta bu ICCS,
że do Re gio nu przy był le karz B.S. w stop niu „cap -
ta in na vy”. Na za py ta nia ze szta bu z ca łym prze ko -
na niem po twier dzał mój sto pień woj sko wy.
Za py ta no i mnie – ja tak że na py ta nie czy je stem ka -
pi ta nem ma ry nar ki z ca łym prze ko na niem od po wia -
da łem, że tak. Za tem ki wa li gło wa mi, że ta ki mło dy
i już ko man dor czy li puł kow nik i od no si li się do mnie
z du żym sza cun kiem. We dług stop ni ame ry kań -
skich po wi nie nem po dać, że je stem „lieu te nant na -
vy”. Ale w swej nie wie dzy i przy nie wie dzy ko le gów
spra wy swe go stop nia nie po tra fi łem spro sto wać.
No bo jak? Nie pro sto wa łem też, kie dy już po zna -
łem na zwy i dys tynk cje ofi ce rów sił zbroj nych US,
w tym rów nież w ma ry nar ce US. No bo i po co?

Nasz szef (pol skiej de le ga cji) w Re gio nie VII Can
Tho płk Mie czy sław Szysz ka, za raz po na szym przy -
lo cie po in for mo wał, że wie czo rem przy je dzie z wi -
zy tą mi ster Ben Wój cik (o pol skich ko rze niach)
z ame ry kań skie go kon su la tu w Can Tho. Szef
uprze dził, że gość mo że za sko czyć swym za cho wa -
niem, swo ją spon ta nicz no ścią, któ rej nie zna my.

Le karz w służ bie w ICCS (cz. II)
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No i sta ło się. Wpadł Ben i od pro gu, z peł nym
uśmie chem za wo łał – cześć Bog dan, pa trząc bez -
błęd nie w mo ją stro nę. By łem za sko czo ny. Nie tym,
że tak bez po śred nio, ale że tak traf nie. Skąd wie -
dział, kto jest kim? Po dał rę kę i zwró cił się już
do jed ne go z tłu ma czy (przej ścio wo by ło ich
dwóch), po dob nie jak wcze śniej do mnie. I tu bom -
ba. Ja nek K. na stro szył się, spur pu ro wiał i od pa -
lił – „pan wy ba czy, ale bru dzia nie pi li śmy”. Wte dy
i Ben zgłu piał – za sko czy ła go ta ka od zyw ka. Wy -
glą da ło na to, że nie bar dzo w tym mo men cie ro zu -
mie po pol sku. Mu siał in ter we nio wać szef. By ły
pró by wy ja śnia nia te go zaj ścia. Pra wie wszyst ko już
by ło ja sne, kie dy Ja nek K., nie wia do mo dla cze go,
po now nie wy pa lił – „ja nie je stem i nie chcę być
z pa nem po imie niu”. I tak się zresz tą sta ło. Obo je
do koń ca na szej mi sji nie prze pa da li za so bą (po za -
le d wie kil ku ty go dniach Ja nek zo stał prze nie sio ny
do in ne go re gio nu).

Ben oka zał się faj nym fa ce tem. Po dob no je go
ro dzi ce po cho dzi li z Pol ski i stąd dość do brze mó -
wił po pol sku. Pi szę po dob no, bo na si prze ło że ni
róż ne rze czy nam opo wia da li o Ame ry ka nach, któ -
rzy wo kół nas prze by wa li. Ni gdy Be na nie py ta łem
czy rze czy wi ście jest pra cow ni kiem CIA. Pew nie
i był. Ale py ta nie ta kie by ło by bar dzo głu pie. Przede
wszyst kim Ben (a tak że je go ko le dzy) był dla nas
wspa nia łym opie ku nem, ko le gą i w wie lu trud nych
sy tu acjach wy ba wie niem.

Któ re goś dnia za py ta łem Be na skąd po cho dzi
je go ro dzi na. Miał z tym pew ne trud no ści, ale pa -
mię tał, że ro dzi ce po cho dzi li z miej sco wo ści, któ ra
za czy na się na „dż”. Pró bu je my od ga dy wać, ale
Dzier żo nio wi i in nym po dob nym na zwom prze czył.
Roz mo wa prze szła na in ny te mat, gdy na gle Ben
krzyk nął – wiem, wiem! Z Dża sła (Ja sła)! Śmie chu
by ło co nie mia ra…

Pew ne go dnia by łem po pro szo ny na kon sul ta -
cję do szpi ta la cy wil ne go w Can Tho. Pe wien cy wil -
ny pra cow nik ICCS, Wiet nam czyk, ja dąc
służ bo wym sa mo cho dem spo wo do wał wy pa dek,
w na stęp stwie cze go otwar te go zła ma nia pod udzia
do znał nie ubez pie czo ny miesz ka niec Can Tho, ro -
we rzy sta czy też mo to cy kli sta.

Przed bra mą szpi ta la za sko czy ła mnie obec ność
kil ku le żą cych w swych bar ło gach bez dom nych (?)
i cho rych. Kil ka chwil póź niej do wie dzia łem się, że
przy szli lub zo sta li przez ko goś (ro dzi nę?) przy wie -
zie ni. Nie ocze ki wa li na le cze nie. Li czy li na po cho -
wa nie ich w mia rę go dzi wy spo sób na koszt
mia sta – sprzed bra my szpi ta la mia sto na pew no
usu nie cia ła zmar łych i je po cho wa.

Za bra mą, przed bu dyn kiem szpi ta la, był roz le -
gły traw nik oko lo ny dróż ką i krze wa mi – coś w ro -

dza ju szpi tal ne go par ku, oku po wa ne go przez gro -
mad ki lu dzi, sku pio ne przy ma łych ogni skach.

W sa mym szpi ta lu ko lej ne trud ne chwi le. Pa cjen -
ta wi dzia łem, za no to wa łem co trze ba. Czy był to od -
dział chi rur gicz ny? Te go nie wiem. Le że li tam róż ni
cho rzy. W szpi ta lu wszyst ko kosz tu je: łóż ko (ta niej
jest po ło żyć na jed nym łóż ku dwóch pa cjen tów),
po ściel, po sił ki, każ dy opa tru nek, każ da ta blet ka,
każ dy naj drob niej szy za bieg… Per so nel ści śle tych
re guł pil nu je – ko mu mi nę ły opła co ne go dzi ny/dni
za łóż ko, zo sta je usu nię ty z ło ża i uło żo ny pod łóż -
kiem lub obok łóż ka, ra zem ze swą ro dzi ną, któ ra
w sa li rów nież ko czu je. Ko czu je, by po ma gać cho -
re mu, pie lę gno wać go, kar mić… w ogro dzie szpi ta -
la pło ną ogni ska, pa le ni ska – to ro dzi ny pich cą
po sił ki dla swych cho rych, tak jest ta niej. Nie mam
pew no ści czy sam po byt w szpi ta lu jest płat ny; chy -
ba tak – je śli wpła ta nie wpły nę ła do ka sy szpi ta la
pa cjent, nie za leż nie od swe go sta nu zdro wia, jest
wy no szo ny po za bra mę, do tych bez dom nych,
skraj nych nę dza rzy.

To też był Wiet nam Po łu dnio wy… Wy sze dłem
z te go szpi ta la oszo ło mio ny, zdu szo ny, nie by łem
zdol ny do wy po wie dze nia ja kie go kol wiek sło wa.
Nie chcia łem tam wię cej wra cać. Nie te go uczo no
mnie na ety ce i de on to lo gii le kar skiej, nie ta kie by -
ły mo je do świad cze nia.

Praw do po dob nie w szpi ta lu tym by łem ra zem
z Je rzym, na pew no jed nak nie roz ma wia li śmy ze
so bą, po trzeb ny był nam moc niej szy drink.

Wy raź nie ina czej by ło w szpi ta lu woj sko wym
w na szym mie ście. By ło tam wie lu ran nych i cho -
rych żoł nie rzy – mie li jed nak za pew nio ne przy naj -
mniej pod sta wo we le cze nie, wy ży wie nie i opie kę
oraz swo je łóż ko…

By li śmy w Can Tho za le d wie od kil ku ty go dni,
kie dy mia łem swo je „moc ne wej ście”. Któ re goś
dnia (30.08.1974 r.), w po rze lun chu, za sie dli śmy
do swych sto łów aby spo żyć obiad – jak zwy kle pół
kur cza ka z fryt ka mi, sa ła tę z po mi do ra mi i z pod -
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grza ną ba giet ką (przez tych wie le mie się cy zja dłem
w Wiet na mie spo re stad ko kur cza ków). W pew nej
chwi li za uwa ży łem jak przy sto li ku Ame ry ka nów ja -
kiś męż czy zna zsu nął się z krze sła. Za nim za re ago -
wa łem prze le cia ło mi przez myśl – zbyt wcze śnie
i zbyt du żo bie dak wy pił (a sta rym na ka zem w tro -
pi ku jest pi cie al ko ho lu do pie ro po za cho dzie słoń -
ca). Pra wie w tej sa mej chwi li usły sza łem wo ła nie
o le ka rza.

Ze rwa łem się na rów ne no gi – czło wiek le żą cy
obok sto łu, w śred nim wie ku był sza ro -bla dy, po kry -
ty lep kim po tem, pra wie nie od dy chał. Od su ną łem
wia nu szek prze ra żo nych cie kaw skich. Je rze go po -
sła łem do me go miesz ka nia po tor bę z kro plów ka -
mi, le ka mi i Am bu. Na tych miast przy stą pi łem
do po śred nie go ma sa żu ser ca na zmia nę ze sztucz -
nym od dy cha niem, po cząt ko wo „usta -usta”, po tem
przy po mo cy am bu.

Obok stał irań ski le karz, któ ry kie dyś mi mó wił,
że jest kar dio lo giem i nie zna się na do le gli wo ściach
brzusz nych. Ka za łem mu ma so wać ser ce, na co on
mi od po wia da, że jest ga stro lo giem. Więc ka za łem
mu „zjeż dżać”. W tym sa mym mo men cie przy biegł
Je rzy. To on po ma gał mi w ak cji ra tow ni czej. Po sta -
wi łem jed ne go z ga piów ja ko sta tyw do kro plów ki.
Bły ska wicz nie, za pierw szym wkłu ciem by łem w ży -
le – po szła kro plów ka, po da łem do mię śnio wo mor -
fi nę z au to strzy kaw ki (ame ry kań skiej); w tam tych
la tach ru ty no wo po da wa no przy za wa le ser ca mor -
fi nę. Pa cjent nie co się za ró żo wił, pró bo wał otwie rać
oczy. Ka za łem pod je chać ka ret ce pod sze ro kie
drzwi z ty łu ka sy na. No sze i na sy gna le w dro gę
do szpi ta la woj sko we go (wiet nam skiej ar mii Po łu -
dnia). Na sza ak cja by ła szyb ka i spraw na, przede
wszyst kim sku tecz na! Po kil ku go dzi nach sa mo lot
sa ni tar ny US Ar my prze wiózł pa cjen ta do Saj go nu.

W dro dze po wrot nej do sie dzi by ICCS po czu li -
śmy, Je rzy i ja, do kucz li wy głód – na sto le w mes -
sie, kil ka go dzin wcze śniej, po zo sta ły na sze le d wo
co na po czę te obia dy. Trze ba by ło po wró cić do sto -
łu i co kol wiek prze ką sić. Otwie ra my drzwi mes sy,
a tam spo ra gru pa Ame ry ka nów klasz cze i wy da je
z sie bie okrzy ki ra do ści. Cze goś ta kie go nie ocze -
ki wa li śmy. Uści ski, gra tu la cje, po dzię ko wa nia. Po -
wi ta nie to trwa ło do brych kil ka chwil. Kie dy
usie dli śmy do sto łu przy szedł szef mes sy i za pro -
po no wał nam obiad z drin kiem na koszt fir my. Szum
wo kół nas trwał do syć dłu go. Kie dy wy cho dzi li śmy
do swych miesz kań po now nie że gna ły nas okla ski.
Rze czy wi ście, był to nasz suk ces.

Na za jutrz do wie dzia łem się, że irań skie go le ka -
rza spo tka ły pew ne go ro dza ju przy kro ści ze stro ny
Ame ry ka nów. A pra wie każ de go dnia w mes sie
otrzy my wa łem wia do mo ści co do sta nu na sze go

pa cjen ta. Oka za ło się, że pa cjen tem na szym był
szef re gio nal ne go PAE, p. Bil da. Za dzień lub dwa
przy szedł je go za stęp ca i za pro po no wał mi lep sze
me ble do mo je go miesz ka nia. I w ten spo sób czę -
ścio wo prze me blo wa łem so bie dwa po ko je.

Oczy wi ście na sze po zy tyw ne dzia ła nie od bi ło
się spo rym echem w ICCS w Saj go nie. Zro bi li śmy
ka wał do brej ro bo ty.

Po wie lu ty go dniach po wró cił do Can Tho p. Bil -
da – po dzię ko wał oso bi ście. Do pra cy w na szej
miej sco wo ści jed nak nie po wró cił, pew nie po le ciał
do Sta nów.

Do dzi siaj nie znam po wo du dla któ re go Ame ry -
ka nie nas Po la ków trak to wa li bar dzo ser decz nie
i wręcz po przy ja ciel sku. Mie li śmy te go do wo dy każ -
de go dnia i na każ dym kro ku. Je stem pe wien, że
dzię ki ich po sta wie ła twiej by ło nam prze żyć nie kie -
dy trud ne chwi le. Mie li śmy wol ny wstęp każ de go
dnia i o każ dej go dzi nie do ośrod ka re kre acyj ne go
kon su la tu USA w Can Tho, jak i w in nych miej sco -
wo ściach, gdzie by li Ame ry ka nie i gdzie by ły pla -
ców ki ICCS.

Cie ka wi ło nas jed nak dla cze go Irań czy cy lub In -
do ne zyj czy cy, wów czas sprzy mie rzeń cy USA,
w ogó le nie mie li wstę pu do wy mie nio ne go ośrod -
ka. W koń cu to my by li śmy w czte ro stron nej Ko mi -
sji, ra zem z Wę gra mi, „for mal ny mi” i przy mu so wy mi
sprzy mie rzeń ca mi Pół no cy.

Prak tycz nie ni gdy się te go nie do wie dzia łem. Ben
zby wał ta kie py ta nia. Ale Wę grzy nie by li za do wo le -
ni z wy two rzo nej sy tu acji. Oni mo gli je dy nie przy je -
chać do ośrod ka w okre ślo nym cza sie i tyl ko
po dwie oso by, zresz tą za pra sza no ich nie zbyt czę -
sto. Ni gdy nie by li na pły wal ni w kom ple cie, mu sie li
się wy mie niać. Mie li też o to nie uza sad nio ne pre ten -
sje do nas. Zresz tą tak w ogó le nie ukła da ło się nam
naj le piej z sa my mi Wę gra mi – by ło zu peł nie ina czej
niż w zna nym po wie dzon ku. Dla cze go? Nie wiem.
Być mo że dla te go, że my by li śmy woj sko wy mi, a ich
per so nel, cho ciaż w mun du rach woj sko wych, re kru -
to wał się z „czuj nych” pra cow ni ków ich pań stwo wej
bez pie ki. Za pew ne wie dzie li o tym Ame ry ka nie.

Na pły wal ni raz po raz wi dy wa li śmy jed ne go ame -
ry kań skie go Mu rzy na. Nie wiem kim był. Ale ni gdy
nie wcho dził on do ba se nu. W sa mej ba zie by ło dość
spo ro Mu rzy nów, ale są dząc po od po czy wa ją cych
w ośrod ku re kre acyj nym chy ba Mu rzy ni nie lu bi li te -
go ośrod ka lub też…

Je śli tyl ko nie by ło ja kiejś za wie ru chy, to wy jeż -
dża li śmy na ba sen. Mie li śmy tam wstęp bez ogra -
ni czeń, nie wy ma ga no od nas spe cjal nych
za pro szeń. By nikt z na szych prze ło żo nych w Saj -
go nie nie mógł się cze piać, że opusz cza my miej sce
pra cy w go dzi nach służ bo wych, wpi sa li śmy „pły wa -
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nie” ja ko obo wiąz ko we za ję cie w ra mach WF, każ -
de go dnia. Po kil ku ty go dniach oka za ło się, że by li -
śmy wy mie nia ni ja ko wzór do na śla do wa nia
w za kre sie dba ło ści o tę ży znę fi zycz ną. Do dam tyl -
ko, że za ten dział w mi sji od po wie dzial ny był le karz.

Ośro dek re kre acyj ny kon su la tu USA nie był zbyt
roz le gły. Znaj do wał się przy bar dzo ru chli wej uli cy
pro wa dzą cej z cen trum do ba zy lot ni czej, a więc rów -
nież do ICCS, i da lej do jed ne go z miast pro win cjo -
nal nych. Te ren ośrod ka był oto czo ny bar dzo wy so kim
mu rem z wie życz ka mi war tow ni czy mi. We wnątrz by -
ło kil ka ty po wych „ame ry kań skich” ba ra ków, kil ka sta -
łych drew nia nych pa ra so li po kry tych ga łę zia mi palm,
grill i po środ ku ba sen w kształ cie ner ki. Wo da w nim
za wsze by ła czy sta. Dbał o to pra cow nik wiet nam ski,
któ ry nie ustan nie za mia tał te ren ośrod ka i czy ścił
obrze ża ba se nu, wy ła wiał li ście i owa dy z wo dy. Za -
ska ku ją cą dla mnie cie ka wost ką by ła gra w siat ków -
kę w wo dzie. Chęt ni za wsze by li. I ja po lu bi łem tę
za ba wę, cho ciaż „lą do wym” gra czem w siat kę by łem
kiep skim. Za złe za gra nia ko le dzy z dru ży ny pod ta -
pia li par ta cza. Mo gę je dy nie po wie dzieć, że zbyt czę -
sto nie by łem pod ta pia ny, na to miast czę ściej bra łem
udział przy pod ta pia niu in nych.

Pew ne go ra zu, w trak cie na szej za ba wy w ba se -
nie, ktoś prze rzu cił przez ogro dze nie ła du nek wy -
bu cho wy. Huk był spo ry, ale strat ma te rial nych ani
sa ni tar nych nie wy rzą dził. Praw do po dob nie by ła to
pe tar da rzu co na, by nas po stra szyć. Ale nie prze -
stra szy li nas, po krót kiej chwi li kon ty nu owa li śmy za -
cię ty mecz w siat ków kę (w ba se nie).

Do dać na le ży, że do te go ośrod ka bar dzo rzad -
ko wy bie rał się nasz de pu ty (za stęp ca sze fa) – on
pryn cy pial nie nie chciał pły wać w jed nym ba se nie
z im pe ria li sta mi… No i do brze, i to by ło faj ne…

Wie lo krot nie by li śmy go ść mi w do mu Be na,
z róż nych oka zji i bez oka zji. Za wsze po dej mo wał
nas przy zwo itą ko la cją. Oczy wi ście za stęp ca pro -
gra mo wo nie chciał i tam by wać; przy czym nikt go
nie pró bo wał na wet na ma wiać.

Tak jak i nie wy brał się z na mi w rejs ło dzia mi pa -
tro lo wy mi po Me kon gu – w tym przy pad ku miał i ra -
cję, bo w pew nym mo men cie bar dzo bli sko
na szych ło dzi ode zwa ła się broń ma szy no wa i trze -
ba by ło na peł nym ga zie za wra cać.

Mia łem oka zję za po znać się z wy po sa że niem me -
dycz nym US Ar my, ja kie po zo sta wi li oni dla służ by
zdro wia ICCS. Za ska ki wa ły mnie ra cjo nal nie skom -
ple to wa ne jed no ra zo we ze sta wy me dycz ne – np.
do opra co wa nia ran, zdję cia szwów, cew ni ko wa nia,
na kłu cia lę dź wio we go, apa ra ty do trans fu zji, apa ra ty
tle no we etc. Po otwar ciu ja kie goś ze sta wu za wsze
na wierz chu by ły na są czo ne chu s ty do de zyn fek cji
rąk, w na stęp nej war stwie znaj do wa ły się rę ka wicz ki

chi rur gicz ne, pły ny do od ka ża nia skó ry pa cjen ta, ste -
ryl ne ob ło że nie, a na stęp nie środ ki do miej sco we go
znie czu le nia i na rzę dzia do wy ko na nia kon kret ne go
za bie gu (np. w ze sta wie do punk cji lę dź wio wej znaj -
do wa ły się tak że ste ryl ne pro bów ki do po bra nia ma -
te ria łu prze zna czo ne go do ba da nia la bo ra to ryj ne go),
w dal szej ko lej no ści znaj do wa łem ma te ria ły i środ ki
opa trun ko we.

Dla mnie był to szał – pro sto ta i pe łen kom fort
pra cy le ka rza. Z wy po sa że nia ze sta wów me dycz -
nych w Pol sce wy zie ra ło wów czas ubó stwo ma te -
ria ło wo -tech nicz ne oraz sier mięż ny in te lekt twór ców
tych ze sta wów (naj czę ściej swym ro do wo dem się -
ga ły Ar mii Czer wo nej z cza sów II woj ny świa to wej).
Za sko czo ny po my sło wo ścią, ale i pro sto tą, me -
dycz nych ze sta wów ame ry kań skich – opi sy wa łem
je i opra co wa nia te prze ka zy wa łem do sze fa Służ -
by Zdro wia MON. Przez wie le ko lej nych lat pra cy
w woj sku nie za uwa ży łem, by ktoś z or ga ni za to rów
woj sko wej służ by zdro wia za re ago wał na wzo ry do -
sko na łe go wy po sa że nia ze sta wów me dycz nych,
na po trze by me dy cy ny po lo wej.

Po dob nie, za ska ku ją ce mnie, by ły ze sta wy – pa -
kie ty żyw no ścio we dla żoł nie rzy US Ar my. By ły tak
ge nial ne, jak i pro ste. Na przy kład pa kiet obia do wy
(i in ne pa kie ty z po sił ka mi), po dob nie jak ze sta wy
me dycz ne, za czy nał się od chu s te czek hi gie nicz nych
umoż li wia ją cych wy tar cie rąk. Ko lej no by ły uło żo ne
za pa ko wa ne po sił ki – pusz ka z ziem nia ka mi pod po -
kryw ką za wie ra ła kost kę pa li wa su che go, za pał ki; go -
to wa nie ziem nia ków by ło do syć krót kie, kie dy pa li wo
się skoń czy ło na le ża ło zdjąć ko lej ną po kryw kę pusz -
ki pod któ rą by ło sit ko umoż li wia ją ce od ce dze nie
ziem nia ków; po dob nie by ło z in ny mi po tra wa mi; ze -
sta wy obia do we by ły z róż ny mi ro dza ja mi mięs
i z róż ny mi do dat ka mi; naj bar dziej za sko czył mnie
pa pier to a le to wy uło żo ny na sa mym dnie pa kie tu
wraz z ko lej ną chust ką hi gie nicz ną – a pod tym pa -
pie rem by ła ko lej na nie spo dzian ka: kil ka pa pie ro sów
z za pał ka mi i do wy bo ru cu kier ki mię to we lub owo -
co we. To by ły praw dzi we ze sta wy po sił ków, do pra -
co wa ne w każ dym szcze gó le!

W sie dzi bie VII Re gio nu w Can Tho, w Del cie Me -
kon gu, by li śmy przez dłu gi okres w czwór kę. Był
szef, je go za stęp ca (po li truk), tłu macz i ja. Okre so -
wo prze by wał też ofi cer szta bo wy, ope ra cyj ny.
Nie by ła to jed nak peł na ob sa da Re gio nu. W dwóch
mia stach pro win cjo nal nych (od „pro win cji”, po wia -
tów) by ły utwo rzo ne Gru py Lo kal ne: Vingh Long
i Khan Hung. Wcze śniej by ły trzy gru py lo kal -
ne – naj bar dziej wy su nię ta w stro nę gra ni cy za chod -
niej zo sta ła zli kwi do wa na; nie pa mię tam na zwy tej
gru py. To by ły wy su nię te pla ców ki ICCS. Ko le dzy
skie ro wa ni do tych mia ste czek/miej sco wo ści mie li
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bar dzo cięż ką służ bę. Przede wszyst kim by li tam
po je dyn czo, je dy nie w to wa rzy stwie dwóch/trzech
ofi ce rów z in nych de le ga cji. W po cząt ko wym okre -
sie bar dzo sła bo zna li ję zyk an giel ski, jak więk szość
pol skiej de le ga cji. By wa ło, że przez kil ka dni i no cy
mu sie li sie dzieć w schro nach z po wo du dzia łal no -
ści par ty zant ki Viet Cong.t.

Nie mo gli jed nak wy co fać się do Can Tho, bo
na to nie zga dza ły się wła dze lo kal ne z oba wy
o wtar gnię cie do tych miej sco wo ści od dzia łów czer -
wo nej par ty zant ki. Pla ców ki ICCS by ły pa ra so lem
ochron nym dla tych te re nów. Był to schył ko wy
okres woj ny w Wiet na mie i tzw. TRR (ko mu ni stycz -
ny, tym cza so wy rząd re wo lu cyj ny Po łu dnia) naj czę -
ściej, a prak tycz nie ni gdy, nie prze strze gał już
ja kich kol wiek usta leń z Pa ry ża.

Czę sto by ło mi żal tych ko le gów. Pa ro krot nie
w cią gu dnia mie li śmy z ni mi kon takt po przez ra dio -
li nie, ale z pew no ścią dla osób pod da nych nie -
ustan ne mu stre so wi by ło to bar dzo ma ło.
Pa mię tam, że wie lo krot nie pro si li o moż li wość przy -
jaz du do Can Tho. Ale szef zo bo wią za ny dy rek ty -
wa mi bar dzo rzad ko mógł wy ra zić zgo dę
na opusz cze nie przez nich grup lo kal nych. By li śmy
wszy scy ra zem tyl ko w cza sie świąt i to za le d wie kil -
ka ra zy w okre sie mi sji; w cza sie pa ro dnio wych, nie -
for mal nych urlo pów.

Za sa dy ta kie nie by ły wy my słem pol skiej de le -
ga cji, bo obo wią zy wa ły w ca łej Ko mi sji. O wszyst -
kim prze są dza ły za pi sy w dy rek ty wach. Po wie lu
la tach, w cza sie swej ko lej nej mi sji (w Za to ce Per -
skiej) w 1991 r. zro zu mia łem, że dy rek ty wy to do bra
rzecz, a ich prze strze ga nie je dy nie po ma ga w pra -
cy. Wo bec peł nie nia służ by przez róż ne na cje, róż -
ne ar mie, nie zbęd ne by ły jed no li te za sa dy peł nie nia
służ by w Ko mi sji, tak że w za kre sie me dycz ne go po -
stę po wa nia przez le ka rzy.

Zda rzy ło się, że pew ne go dnia zo sta łem sam
w Re gio nie. Za rów no szef, jak i je go za stęp ca ra no
wy le cie li na swo je od pra wy służ bo we, we zwa ni
do Saj go nu. Nie pa mię tam dla cze go z Can Tho wy -
je chał tak że Ju rek Wi śniew ski. On rzad ko opusz czał
na szą sie dzi bę.

Był to chy ba dru gi lub trze ci mie siąc na szej mi -
sji. Wie czo rem te go dnia za dzwo nił do mnie Sta -
szek (ka pi tan, chy ba ar ty le rzy sta) ze swej sie dzi by
w Khan Hung. Chciał roz ma wiać z sze fem, a w gło -
sie je go wy czu wa łem ogrom ny nie po kój, strach. Po -
in for mo wa łem go gdzie mo że zna leźć sze fa
i uzna łem, że spra wa jest za ła twio na. Krę ci łem się
po cam pu sie, szu ka łem kom pa na do bi lar du.
W pew nej chwi li, przez gło śni ki, we zwa no mnie
do te le fo nu. Był to zno wu Sta szek. Tym ra zem głos
je go brzmiał bar dzo dra ma tycz nie.

Wie dzia łem już, że dzie je się coś bar dzo nie do -
bre go. Jed no znacz nie był „w doł ku”. To by ło pew -
ne, bo pra wie każ de go to do pa da ło, wcze śniej lub
póź niej, naj czę ściej wła śnie po mię dzy dru gim
a trze cim mie sią cem po by tu w Wiet na mie.

Chciał przy je chać do Can Tho lub też by ktoś
z nas na tych miast przy je chał do nie go. Sta ra łem się
spra wę odło żyć do na stęp ne go dnia, usi ło wa łem
przy po mnieć mu, że nie ja je stem do wód cą i nie ja
mo gę po dej mo wać te go ro dza ju de cy zje. Roz mo -
wy prak tycz nie nie by ło, Sta szek był nie ugię ty
w swych żą da niach. Po da łem mu praw do po dob ne
na mia ry do sze fa i odło ży łem słu chaw kę.

W Saj go nie przez ca łą do bę służ bę peł ni li tzw.
ofi ce ro wie kie run ko wi. Mie dzy in ny mi był też ofi cer
kie run ko wy do Can Tho i My Tho (Re gion VII i VIII,
oby dwa w del cie Me kon gu). Za da niem ofi ce ra kie -
run ko we go by ło utrzy my wa nie sta łe go kon tak tu
z re gio na mi, zbie ra nie mel dun ków w cią gu dnia
oraz prze ka zy wa nie roz ka zów i po le ceń z cen tra li.
By li oni po śred ni ka mi mię dzy na szym do wódz twem
w Saj go nie a Re gio na mi. Trze ba też by ło ich in for -
mo wać, gdy od da la li śmy się „spod te le fo nu”.

Dzwo ni łem więc tam, by uzy skać kon takt z sze -
fem. Nie ste ty, szef był nie uchwyt ny – uda li się z ge -
ne ra łem na ko la cję w mie ście (a nie by ła to jesz cze
era te le fo nów ko mór ko wych).

Dłu go nie cze ka łem kie dy Sta szek po now nie po -
łą czył się ze mną. Je go głos prze ra ził mnie. Chcąc
nie chcąc mu sia łem pod jąć de cy zję. Przy rze kłem
mu, że ra no, nie za leż nie od te go czy uzy skam po -
łą cze nie z sze fem, po ja dę do nie go.

Wie dzia łem, że nie wol no mi te go ro bić. Ale zna -
la złem się w sy tu acji bar dzo trud nej – prak tycz nie
nie mia łem „do bre go wyj ścia”. Każ de roz wią za nie
spra wy by ło dla mnie bez na dziej ne w swych skut -
kach. W tam tej chwi li po sta no wi łem jed nak po móc
Stasz ko wi. Noc mia łem bez sen ną. Ra no po no wi łem
pró bę po łą cze nia się z sze fem bę dą cym służ bo wo
w Saj go nie – bez skut ku.

Wy bo ru nie mia łem, mu sia łem ra to wać ko le gę.
Wie dzia łem, że ra tu jąc Stasz ka ła ma łem obo wią zu -
ją ce nas prze pi sy: bez ze zwo le nia opusz cza łem Re -
gion, po zo sta wia łem Re gion bez pol skie go ofi ce ra,
pro wa dzi łem sa mo chód bez wiet nam skie go kie row -
cy, wresz cie do tej miej sco wo ści nie wol no by ło jeź -
dzić sa mo cho da mi ze wzglę du na gro żą ce
nie bez pie czeń stwo. Przez mo ment za sta na wia łem
się czy ubrać mun dur, czy też za ło żyć ciu chy cy wil -
ne. Jed no i dru gie by ło złe.

cdn.

płk w st. spocz. dr n. med. Bog dan Sle bo da
III kurs WAM
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W opie ce nad pa cjen tem za ka żo nym SARS-CoV-2
bez ob ja wo wym lub ską po obja wo wym, prze by -

wa ją cym w do mu moż na sto so wać le cze nie ob ja wo -
we (le ki prze ciw go rącz ko we, prze ciw kasz lo we).
Istot ne jest przyj mo wa nie do ust ne pły nów, co naj -
mniej 2 li trów dzien nie. Nie udo ku men to wa no ko rzy -
ści ze sto so wa nia an ty bio ty ko te ra pii. Nie na le ży
przyj mo wać le ków o nie udo ku men to wa nym dzia ła -
niu prze ciw SARS-CoV-2 jak chlo ro chi na czy aman -
ta dy na. Ko lej nym czę stym błę dem jest sto so wa nie
tle no te ra pii do mo wej z bu tli tle no wej bądź kon cen -
tra to ra tle nu. Wie lo krot nie spo ty ka łam się z pa cjen -
ta mi przy ję ty mi do szpi ta la w cięż kim sta nie
po pró bach sa mo le cze nia tle no te ra pią do mo wą.
Kie dy stan pa cjen ta się po gar sza, ko niecz na jest
ho spi ta li za cja.

Wska za nia do ho spi ta li za cji
Pod sta wo wym wska za niem do le cze nia szpi tal ne -

go jest wy stą pie nie ostrej nie wy dol no ści od de cho wej
ma ni fe stu ją cej się kli nicz nie po przez spa dek sa tu ra cji
krwi ob wo do wej. Nie na le ży jed nak za po mi nać, że
COVID-19 jest cho ro bą ogól no ustro jo wą. Ob ja wy ze
stro ny prze wo du po kar mo we go, ta kie jak sil ne nud no -
ści, bó le brzu cha czy bie gun ka mo gą świad czyć o wy -
stą pie niu za pa le nia trzust ki, wą tro by lub prze wo dów
żół cio wych. Ta cy pa cjen ci tak że po win ni być ho spi ta li -
zo wa ni w ce lu oce ny pa ra me trów bio che micz nych. Ho -
spi ta li za cję na le ży po nad to roz wa żyć u osób
z go rącz ką (temp. cia ła >38.5°C) utrzy mu ją cą się po -
wy żej 3 dni.

Jak pro wa dzić pa cjen ta w opie ce szpi tal nej
U więk szo ści pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych ma -

my do czy nie nia z ostrą nie wy dol no ścią od de cho -
wą. Pod sta wą jest wów czas oce na pa ra me trów
ży cio wych nie rza dziej niż dwa ra zy na do bę (RR,
HR, BR, SpO2). Przy przy ję ciu oraz w trak cie ho spi -
ta li za cji na le ży oce niać tak że stan od ży wie nia (np.
NSR), ry zy ko wy stą pie nia cho ro by za krze po wo -za -
to ro wej (np. Ska la Pa dew ska oraz pa ra me try la bo -
ra to ryj ne d -di me ry, INR, fi bry no gen) oraz pa ra me try
za pal ne (CRP, IL-6, fer ry ty na, pro kal cy to ni na). U każ -
de go pa cjen ta z ostrą nie wy dol no ścią od de cho wą
pod sta wą le cze nia jest tle no te ra pia. W od dzia łach
za cho waw czych sto su je się tle no te ra pię bier ną:
przez cew nik do no so wy, ma skę pro stą lub z re zer -
wu arem, sys tem wy so ko prze pły wo wy (High Flow
Na sal Ven ti la tion, HFNO). Przy po dej mo wa niu de -
cy zji o eska la cji tle no te ra pii waż nym ele men tem jest
oce na wy sił ku od de cho we go i czę sto ści od de chów.

W prak ty ce każ da tle no te ra pia zwią za na jest
z unie ru cho mie niem pa cjen ta, a tym sa mym sta no -
wi wska za nie do włą cze nia pro fi lak ty ki prze ciw za -
krze po wej. U wszyst kich ho spi ta li zo wa nych
pa cjen tów wy ma ga ją cych tle no te ra pii sto su je się
ste ro ido te ra pię w daw ce 6 mg i.v. Wy ma ga to re gu -
lar nej oce ny gli ke mii, a w ra zie po trze by po da nia in -
su li ny. U pa cjen tów z uza sad nio nym po dej rze niem
za ka że nia bak te ryj ne go na le ży sto so wać wcze sną
an ty bio ty ko te ra pię em pi rycz ną.

Je że li od pierw szych ob ja wów cho ro by nie mi nę -
ło 10 dni, za sad ne jest sto so wa nie le cze nia przy czy -
no we go rem de si wi rem (opty mal nie 5 dni,

Hospitalizacja pacjenta z COVID-19
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Kochana Pani Krystyno!
Czas ko ro na wi ru sa bar dzo nas po ra nił i zmie nił

ogrom nie na sze spoj rze nie na ży cie, wy zwa la jąc ukry -
wa ne czę sto uczu cia mi ło ści, ser decz no ści i czu ło ści.

Ode szła Pa ni za le d wie pięt na ście dni po śmier ci
mę ża – praw ni ka woj sko we go, puł kow ni ka Je rze go
Se ja, za bie ra jąc ma sę wspo mnień i wpi su jąc się we
frag men ty na szych ży cio ry sów.

Mia łem za szczyt pra co wać z Pa nią po nad 30 lat
i wiem, jak pra co wi tą, su mien ną i bez in te re sow ną
by ła Pa ni oso bą, peł ną życz li wo ści i ser decz no ści.
To nie ła twe ce chy w dzi siej szym „wir tu al nym świe -
cie”, w któ rym lu dzie naj czę ściej nie zna ją się i prze -
cho dzą obok sie bie obo jęt nie.

Cha rak te ry zo wa ła Pa nią ogrom na uczci wość
i rze tel ność, a prze cież w ży ciu waż na jest przy zwo -
itość, waż ne są dni, któ rych nie zna my, waż ni są Ci,
któ rych ko cha my oraz upły wa ją cy czas, któ re go nie
da się za trzy mać…

Sta no wi sko pra cy Pa ni Me ce nas to ma łe biu recz -
ko w ką cie po ko ju, peł ne akt i do ku men tów, bar dzo
skrom ne wa run ki dla Ko bie ty -In sty tu cji, skarb ni cy
wie dzy praw ni czej, na uczy ciel ki i men tor ki, ale wy -
star cza ją ce dla Pa ni życz li wo ści i chę ci po mo cy tym
wszyst kim, któ rzy tej po mo cy po trze bo wa li.

Dzię ki Pa ni ser decz no ści i cie płym wy po wie -
dziom każ dy czuł się waż ny, po trzeb ny oraz miał na -

dzie ję, że nie jest sam i że mo że li czyć na Pa ni po -
moc we wszyst kich pro ble mach.

Nasz wiel ki po eta Cy prian Ka mil Nor wid na pi sał,
że z rze czy te go świa ta zo sta nie tyl ko po ezja i do broć,
ale my ślę, że zo sta nie też mi łość, któ ra wszyst ko zwy -
cię ży, tę sk no ta, któ ra ni gdy nie po zwo li nam za po -
mnieć i na dzie ja, że kie dyś się znów spo tka my.

Trud no wy ra zić sło wa wdzięcz no ści za współ -
pra cę z Pa nią, za te wszyst kie chwi le, któ re wspól -
nie prze ży li śmy.

Na za wsze po zo sta nie, Pa ni Kry siu, w na szych
ser cach wspo mnie nie ele ganc kiej, cza ru ją cej ko bie -
ty, z któ rej ema nu je spo kój, do broć i ogrom na życz -
li wość.

Ma rek Ku lej
Ga bi ne ty Or to pe dii i Re ha bi li ta cji Po li kli ni ki

„CePeLek”

Pamięci Krystyny Sej
– Radcy prawnego, Koordynatora Sekcji Prawnej
i wieloletniego pracownika Wojskowego Instytutu
Medycznego i Centralnej Wojskowej Przychodni
Lekarskiej „CePeLek” SP ZOZ

mak sy mal nie 10 dni). Lek jest prze ciw wska za ny
u pa cjen tów z pię cio krot nie pod wyż szo ną ak tyw no -
ścią en zy mów wą tro bo wych oraz eGFR <30 ml/min.
U pa cjen tów wen ty lo wa nych me cha nicz nie moż na
kon ty nu ować te ra pię rem de si wi rem roz po czę tą
w od dzia le za cho waw czym, nie na le ży jej jed nak
roz po czy nać ze wzglę du na da ne z ba da nia ACTT-1
wska zu ją ce na brak sku tecz no ści w tej gru pie.

Je że li mi mo sto so wa nych te ra pii i przy wy klu cze -
niu in nych in fek cji po za SARS-CoV-2 ob ser wu je my
dal szy wzrost pa ra me trów za pal nych (CRP i IL-6),
za cho dzi po dej rze nie wy stą pie nia tzw. sztor mu cy -
to ki no we go. W wy bra nej gru pie pa cjen tów za sad -
ne jest za sto so wa nie in hi bi to rów re cep to rów
in ter leu ki ny 1 lub 6. W Pol sce do stęp ny jest in hi bi -
tor IL-6 – to ci li zu mab. Prze ciw wska za niem do po da -
nia le ku jest neu tro pe nia oraz ma ło płyt ko wość.

Każ dy pa cjent po cięż kim prze by ciu COVID-19
po wi nien pod le gać po ho spi ta li za cyj ne mu nad zo ro -
wi am bu la to ryj ne mu. Do świad cze nie cięż kiej dusz -
no ści, ho spi ta li za cji w wa run kach in ten syw nej
te ra pii (na wet w od dzia łach za cho waw czych), prze -
wle kłe nie do ży wie nie i nie do tle nie nie na tu ral nie
prze kła da ją się na ry zy ko póź nych po wi kłań nie tyl -
ko fi zycz nych, ale tak że psy chicz nych.

Bi blio gra fia u au tor ki
Ar ty kuł przy go to wa ny we współ pra cy z Gi le ad
Scien ces Po land Sp. z o.o.
PL-COVID-19–2021–03–0012

prof. dr hab. n. med. Justyna D. Kowalska
Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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Dnia 30 stycz nia 2021 r. od szedł na wiecz ną
wach tę nasz Przy ja ciel i Ko le ga, wspa nia ły le karz,
ab sol went Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej,
kmdr por. dr n. med. Ja nusz Sze lu ga.

Ja nusz uro dził się 25.07.1946 r. w Kut nie. Pierw -
sze na uki po bie rał w la tach 1953–1960 w szko le pod -
sta wo wej w Kro śnie wi cach, a na stęp nie po po wro cie
z ro dzi ną do Kut na w la tach 1960–1964 kon ty nu ował
na ukę w li ceum ogól no kształ cą cym. Po zda niu ma -
tu ry i eg za mi nów wstęp nych roz po czął stu dia
na VII Kur sie Wy dzia łu Le kar skie go Woj sko wej Aka -
de mii Me dycz nej w Ło dzi. Sze ścio let nie stu dia roz -
po czę te w ro ku 1964 ukoń czył w ro ku 1970 i zo stał
skie ro wa ny na dwu let ni staż po dy plo mo wy do
7. Szpi ta la Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdań sku -Oli wie.

Po od by ciu sta żu otrzy mał przy dział służ bo wy do
7. Puł ku Lot nic twa My śliw sko-Sztur mo we go Ma ry nar -
ki Wo jen nej w Sie mi ro wi cach, jed nost ki za gu bio nej
w ka szub skich la sach nie opo dal Lę bor ka. W jed no st -
ce nie prze by wał zbyt dłu go. Ze wzglę du na po trze by
służ by zdro wia MW, a jed no cze śnie je go za in te re so -
wa nia, w ro ku 1975 zo stał prze nie sio ny do 7. Szpi ta la
Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdań sku -Oli wie na od dział psy -
chia trycz ny, któ re go or dy na to rem był w tym cza sie
kmdr dr n. med. Jan Pie łow ski. Bę dąc eta to wym pra -
cow ni kiem od dzia łu w ro ku 1982 uzy skał pod kie row -
nic twem dr. n. med. St. Ko ber dy I° spe cja li za cji
w dzie dzi nie psy chia trii, a na stęp nie II° pod kie run kiem
kmdr. dr. n. med. Hen ryk No wa kow skie go.

W la tach sta nu wo jen ne go na zle ce nie Pro ku ra tu -
ry Ma ry nar ki Wo jen nej opra co wy wał opi nie są do wo -
-psy chia trycz ne, któ re wie lu dzia ła czom pod zie mia
de mo kra tycz ne go umoż li wi ły unik nię cie aresz to wań
i dłu go let nich wię zień.

Ja nusz był le ka rzem lu bia nym przez cho rych.
Je go spe cy ficz ny ro dzaj hu mo ru zna ny był nie tyl -
ko wśród cho rych, ale tak że wśród ko le gów le ka -
rzy. Był czło wie kiem o sze ro kich za in te re so wa niach.
In te re so wał się ma lar stwem i po dró ża mi. Wie le z je -
go ma lar skich prac znaj du je się w ko lek cjach ko le -
gów, któ rym da ro wał je przy róż nych oka zjach,
a tak że w stwo rzo nej przez sie bie ga le rii im. prof. dr.
hab. n. med. Zdzi sła wa Ry dzyń skie go.

Uwiel biał po dró że, po zna wa nie in nych za kąt ków
świa ta i od mien nych kul tur. Sied mio krot nie od wie dzał
In die i dwu krot nie Pe ru, kraj, któ ry uzna wał za kra inę
pra wie do sko na łą. Swo je pra ce na uko we, któ rych by -
ło po nad 50, pu bli ko wał nie tyl ko w pi śmien nic twie

me dycz nym, ale tak że w po pu lar no -na uko wym m.in.
w „Żyj Dłu go”. Zwy kle pra ce te do ty czy ły psy cho lo -
gii, zdro wia psy chicz ne go, eko lo gii, sty lu ży cia i pro -
ble mów, któ re nie sie ze so bą cy wi li za cja.

W ro ku 1984 pod kie run kiem prof. dr. n. med.
Zdzi sła wa Ry dzyń skie go obro nił pra cę dok tor ską
pt.: „Stu dium sta nu psy chicz ne go za ło gi stat ku
w dłu go trwa łym rej sie mor skim”. Pra ca po wsta ła
w wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań za ło gi stat ku,
któ rym od był wie lo mie sięcz ny rejs.

Przed wcze śnie zdjął mun dur i prze szedł do pra cy
i dzia łal no ści na od cin ku cy wil nym. Pra co wał m.in.
w Ka te drze Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej WAM
w Gdy ni, kie ro wa nej przez prof. dr. hab. n. med. Ka zi -
mie rza Dę gę, w któ rej pod kie run kiem kmdr. dr. n. med.
Bru no na Kierz ni ko wi cza uzy skał II° spe cja li za cji w dzie -
dzi nie wo jsko wej me dy cy ny mor skiej, a tak że w In sty -
tu cie Me dy cy ny Mor skiej i Tro pi kal nej w Gdy ni,
w któ rym pro wa dził Pra cow nię Elek tro en ce fa lo gra fii.
Po nad to praco wał w licz nych szpi ta lach, przy chod -
niach i spół dziel niach woj. po mor skie go m.in. w Sie -
mi ro wi cach, Lę bor ku, Ba bich Do łach, Li nii, Bra nie wie,
Gnie wi nie, Ostró dzie, Sztu mie oraz Gdań sku, Gdy ni
i So po cie. W cza sie swo jej ka rie ry me dycz nej przy jął
po nad 150 000 pa cjen tów.

Komandor por. dr n. med. Ja nusz Sze lu ga spo -
czął w dniu 13.02.2021 r. na cmen ta rzu Ma ry nar ki
Wo jen nej w Gdy ni -Oksy wiu, od pro wa dza ny z ho no -
ra mi woj sko wy mi przez licz ne gro no wdzięcz nych
pa cjen tów i przy ja ciół.

Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko wspa nia ły le -
karz, przy ja ciel i ko le ga.

Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej

Akademii Medycznej

kmdr por. rez. dr n. med.
Janusz Szeluga

(1946-2021)
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Śp.
lek. dent. Zygmunt Nowak

7.08.1959–30.12.2020

Śp.
lek. Marek Adamczewski

24.09.1948–24.11.2020

Zachowajmy Ich w naszej pamięci

W dniu 30 grud nia 2020 r. w wie ku 61 lat zmarł
le karz den ty sta Zyg munt No wak. Nikt z nas nie
mógł przy pusz czać, że no wa, okrut na cho ro ba po -
ko na wła śnie Je go, tak sil ne go i do bre go czło wie -
ka. Zyg munt był za wsze wzo rem pra co wi to ści,
ofiar ne go za an ga żo wa nia i nie ustan ne go dą że nia
do do sko na ło ści. Sta wiał so bie za wsze wy so kie ce -
le i wy trwa le zmie rzał do ich re ali za cji. Wy dział Sto -
ma to lo gii Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej ukoń czył
z trze cią lo ka tą i dzię ki te mu mógł pod jąć pra cę bli -
sko ro dzin ne go Wał brzy cha. Po stu diach wraz z żo -
ną osiadł w Ole śni cy i z nią zwią zał ca łe swo je
dal sze ży cie. Przez wie le lat był le ka rzem woj sko -
wym, zbie ra jąc ol brzy mie do świad cze nie za wo do -
we, któ re za owo co wa ło uzy ska niem ty tu łu
spe cja li sty w za kre sie pro te ty ki sto ma to lo gicz nej
i awan sem na sto pień ma jo ra. Woj sko umoc ni ło
w nim tak że obo wiąz ko wość, wier ność za sa dom,
a przede wszyst kim po czu cie od po wie dzial no ści,
tak waż ne w pra cy le ka rza den ty sty.

Ko chał swój za wód, pra co wał z pa sją i w tym co
ro bił był za wsze per fek cjo ni stą. Miał nie zwy kle przy -
ja zne po dej ście do pa cjen tów, z któ ry mi na fo te lu
lu bił du żo roz ma wiać. Je go spo kój, de li kat ność i fa -
cho wość spra wia ły, że lęk i ból zni ka ły bez pow rot -
nie. W pra cy ni gdy się nie oszczę dzał, czę sto
pra co wał od ra na do wie czo ra, cie sząc się ogrom -
ną wdzięcz no ścią i uzna niem swo ich pa cjen tów.

Jed nak naj waż niej sza by ła dla nie go ro dzi na, dla
któ rej był wspar ciem i da wał jej du że po czu cie bez -
pie czeń stwa. Wie le ser ca po świę cał naj bliż szym
i bar dzo an ga żo wał się w ich spra wy zdro wot ne
i oso bi ste. Był nie zwy kle ko cha ją cym mę żem, oj cem
oraz do brym sy nem i bra tem. Ostat nio je go naj więk -

szą ra do ścią by ła ma leń ka Ha nia, któ rej uśmiech
prze ga niał naj ciem niej sze chmu ry ostat nie go cza su.

Miał rów nież wie le in nych ta len tów: skoń czył
szko łę mu zycz ną, grał na akor de onie, zna ko mi cie
ra dził so bie na po lu in for ma ty ki, bar dzo po cią ga ło
go roz wią zy wa nie za gad nień ar chi tek to nicz no -bu -
dow la nych, co ro bił z du ży mi suk ce sa mi.

Wie le tych i in nych suk ce sów by ło jesz cze
przed nim, ale dziś mu si my po go dzić się z lo sem
i na uczyć się żyć bez Je go fi zycz nej obec no ści.
Fizycz nej, bo prze cież bę dzie sta le w na szych my -
ślach, bę dzie my sta le wra cać do Je go słów, czy nów
i bę dzie my wciąż czuć, że jest bli sko. „Nie umie ra
ten, kto trwa w pa mię ci ży wych” i dla te go Zyg munt
bę dzie obec ny z na mi… za wsze.

Grze gorz Ma zur

mjr rez. lek. dent.
Zygmunt Nowak

(1959-2020)
XXI kurs WAM



Włodzimierz „Wowka” Kuźma

Deska lipowa
Czerwonym, jasnym ogniem płonie łampada,
Jej światło ślizga się po starych ikonach,
Brodaty święty dziwnym głosem gada,
Twarz Bogarodzicy tak ciepła i spełniona.

Wszystkie postacie w krąg uduchowione,
Ich wzrok nieobecny, przenika przez ciebie,
Stoją, lub idą, każda w swoja stronę,
Czy jeszcze na ziemi, czy też dawno w niebie?

Lipowe deski już dawno powyginał czas,
Ikony wymodlone i od dymów ciemne,
Święci Mikołaj, Włodzimierz, potężny bas,
Wsłuchani w modlitwy i w żale codzienne.

Sceny znane, biblijne, aż nierzeczywiste,
Widać upływ czasu, schodzi farba złota,
Kolory pod spodem wiosenne, jasne, soczyste,
Aby do nich dołączyć wciąż cię bierze ochota.

Złoty nimb otacza głowę z piękną brodą,
Sylwetki długie, szczupłe, na przewlekłej diecie,
Zadziwiają wszystkich widzów dostojną urodą,
Tak by się ta dieta przydała pewnemu poecie!

Im wyżej idziesz w górę, tym bliżej do nieba,
Krzew Gorejący, w nim Jej twarz się chowa,
Wciąż się zastanawiasz, co można, co trzeba?
Lśni złotem, wygięta mocno ta deska lipowa.

(6.12.2020)
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