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Pa lą się na sto sie
mo je ide ały…

Uczy łem się na stu diach o ety -
ce i de on to lo gii i do dzi siaj to jed -
ne z le piej za pa mię ta nych przeze
mnie za jęć po zakli nicz nych, choć
nie za koń czo nych egzaminem,
a je dy nie za li cze niem. Pan prof.
Wa len ty Lew kow ski ni gdy nie
pozwolił nam za po mnieć kim jest
star szy ko le ga i czym jest
godność czło wie ka. Wiel kie dzię -
ki Pa nie Pro fe so rze! To ta ki ni by
ma ły epi zod z mo je go stu denc -
kie go ży cio ry su, ale jak że cen ny,
jak że waż ny, na wczo raj, na dziś
i na za wsze. Już w pra cy prze ro -
dzi ło się to u mnie w ob se sję czy -
stych rąk, i to nie ta kich tyl ko
chi rur gicz nie, ale ta kich po praw -

dzie i w prze no śni. Ni gdy się nie
roz sta łem z lek cja mi i dla te go nie
mo gę so bie wy obra zić sprze nie -
wie rza nia się tym za sa dom.

Dla cze go więc nie po tra fię za -
ufać, tak na 100 pro cent ty tu łom
czy sta no wi skom? (patrz Ze szyt
Hi sto rycz ny – 100 py tań na stu le -
cie sa mo rzą du le kar skie go w Pol -
sce 1921–2021). Mo że wła śnie
dla te go, że pa mię tam?

Mó wi li mi ko le dzy, na praw dę
ta kie masz od czu cia? Od po wia -
da łem – tak, ab so lut nie, i nie bo ję
się te go po wie dzieć wprost, bo
praw da jest we mnie od tam tych
stu denc kich cza sów. Chciał bym
kie dyś usły szeć od młod szych ko -
le ża nek i ko le gów ta kie sło -
wa – pa nie Pre ze sie, chcie li by śmy
po dzię ko wać za przy swo je nie
nam za sad i cze goś wię cej, cze go
nie da no nam na stu diach, a być
mo że po win no?

Dru gą ka den cję ja ko Pre zes
otwo rzy łem wła ści wie bez wal ki,
by łem je dy nym kan dy da tem, tro -
chę szko da. Mam przed so bą
kon ty nu ację za czę tych spraw
i pro ce sów, i mo że to wła śnie o to
cho dzi ło, by skoń czyć za czę te,
by kie dyś, ktoś ko lej ny na tym
sta no wi sku mógł po wie dzieć, ten
to miał wy zwa nia… ale wy grał.
W koń cu, jak zdą ży li ście się prze -

ko nać, nie ustę pu ję gdy nie mo -
gę, bo obo wią zek i lo jal ność wo -
bec po wie rzo nych za dań i lu dzi
jest u mnie na pierw szym pla nie.
Bę dę Was więc na wie dzał ty mi
szpal ta mi jesz cze przez czte ry la -
ta, bę dę słu chał i do ra dzał, oczy -
wi ście wszyst ko w mia rę ilo ści
cza su i moż li wo ści. Wciąż ma rzę
o sa mo rzą dzie na szym, nie mo -
im, i mam na dzie ję, że ta kich jak
ja jest wśród nas wię cej, że sa -
mo rząd, a zwłasz cza sa mo sta no -
wie nie o na szym za wo dzie
i pra cy oraz ide ałach nie jest tyl -
ko pu sto sło wiem.

W chwi li ode bra nia te go nu -
me ru Skal pe la po win ni śmy
miesz kać już we wła snym do -
mu… do mu, któ ry sta nie się na -
szą pa mię cią, na szą sche dą
i przy sta nią, któ ry bę dzie nasz
na za wsze.

Nie po zo sta je mi nic wię cej
na te raz, jak po wie dzieć – Avan ti
Co lon nel lo al la Vit to ria!

Oczy wi ście bez cy ta tu nie by -
ło by praw dzi we go za koń cze nia,
więc na te raz Geo r ge Or well,
z kul to we go utwo ru:

Nor mal ność nie jest kwe stią
sta ty sty ki.

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

Szpalta Prezesa
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W ostat nim po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko -
wej Izby Le kar skiej VIII ka den cji wzię ło udział 20 jej
człon ków, dy rek tor biu ra Edy ta Klim kie wicz, prze wod -
ni czą cy Są du Le kar skie go Je rzy Alek san dro wicz,
Rzecz nik Od po wie dzial no ści za wo do wej Jan Błasz -
czyk i prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej Krzysz tof
Ha ła sa. Po przy ję ciu po rząd ku ob rad Pre zes RL WIL
A. Płach ta omó wił swo ją dzia łal ność od ostat nie go po -
sie dze nia. Zwró cił uwa gę na dzia ła nia izb le kar skich
i mi ni ster stwa zdro wia w spra wie po mo cy uchodź com
z Ukra iny, bę dą cych le ka rza mi i le ka rza mi den ty sta mi.

W na stęp nym punk cie po sie dze nia na wnio sek
kol. Z. Za rę by, pod ję to 33 uchwa ły w spra wie do ko -
na nia wpi sów do re je stru prak tyk, skre śleń i zmian
ad re su.

Ko le ga 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 jed no gło -
śnie 8 uchwał o zwro cie kosz tów.

W na stęp nym punk cie Ra dy Le kar skiej Głów na
Księ go wa K. Ko wal czyń ska omó wi ła uchwa łę Ra dy
Le kar skiej w spra wie za twier dze nia spra woz da nia
fi nan so we go WIL za 2021 rok. Przy ję to uchwa łę jed -
no gło śnie.

Za opi nio wa no tak że po zy tyw nie kan dy da tu rę
kol. Mi cha ła Ja czew skie go na sta no wi sko or dy na -
to ra od dzia łu – izby przy jęć 7. SzMW z Przy chod nią
SPZOZ w Gdań sku.

Ra da Le kar ska pod ję ła de cy zję o nie wy sy ła niu
swo je go przed sta wi cie la do ko mi sji kon kur so wych
w 105. Kre so wym SzW z Przy chod nią SPZOZ w Ża -
rach.

W na stęp nym punk cie spo tka nia RL za re ko men -
do wa ła do przy ję cia przez XL Spra woz daw czo -Wy -
bor czy Zjazd Le ka rzy WIL na stę pu ją ce uchwa ły:
• w sprawie wspierania czasopisma „Lekarz

Wojskowy”
• w sprawie nabycia nieruchomości w celu

zapewnienia warunków lokalowych i technicznych
działania WIL

• w sprawie zasad dofinansowywania kształcenia
podyplomowego i doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów, członków WIL oraz
podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia.

Na stęp nie omó wio no po stę py prac zwią za nych
z za ku pem no wej sie dzi by WIL.

W ostat nim punk cie po sie dze nia, RL udzie li ła re -
ko men da cji swo im człon kom do ko mi sji XL zjaz du.

Po wy czer pa niu te ma tów Pre zes A. Płach ta za -
koń czył po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 17.03.2022 r.
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W pierw szym po sie dze niu Ra dy Le kar skiej Woj sko -
wej Izby Le kar skiej IX ka den cji wzię ło udział 21 jej człon -
ków, dy rek tor biu ra Edy ta Klim kie wicz oraz człon ko wie
ko mi sji wy bor czej RL WIL. By ło to pierw sze spo tka nie
Ra dy w IX ka den cji w no wym skła dzie. Ra da Le kar ska
zo sta ła zwo ła na na wnio sek pre ze sa Ar tu ra Płach ty,
wybranego na to sta no wi sko w dniu 18.03.2022 r.
na XL Spra woz daw czo-Wy bor czym Zjeź dzie Le ka rzy
Woj sko wej Izby Le kar skiej. W skład Ra dy Le kar skiej
WIL wy bra nej przez de le ga tów na zjazd we szli: Ste fan
An to sie wicz, Wi told Bro now ski, Re mi giusz Bu dził ło,
Adam Dur ma, Piotr Dzię gie lew ski, Ma riusz Go nie wicz,
Piotr Jam ro zik, Kazimierz Ja nic ki, Grze gorz Ka de,
Grze gorz Ka miń ski, Ma ciej Ko nar ski, Krzysz tof
Kopocinski, Ma ria Ku rza wa, Kon rad Mać ko wiak, Piotr
Ra piej ko, Artur Ry dzyk, Jan Sa pież ko, Piotr So kół,
Romam Theus, Ja cek Wosz czyk, Ry szard Za char,
Stanisław Żmu da.

Na wnio sek kol. A. Płach ty przy ję to na stę pu ją ce
uchwa ły nie zbęd ne do funk cjo no wa nia biu ra i ca łej
izby:
• określającą liczbę członków prezydium (jeden

głos wstrzymujący się)
• reprezentowania prezesa w razie jego

nieobecności (jednogłośnie)
• upoważnienia dla dyrektora biura WIL i głównej

księgowej do obsługi finansowej izby
(jednogłośnie)

• postępowania ze zbędnymi składnikami izby
(jednogłośnie)

• w sprawie realizacji uchwały 6/20/IX w sprawie
zakupu nieruchomości na siedzibę izby (jeden
głos wstrzymujący się)

• w sprawie reprezentowania izby w razie
nieobecności prezesa (jednogłośnie)

Na stęp nie prze pro wa dzo no wy bo ry Pre zy dium
Ra dy Le kar skiej. Wy bra no na stę pu ją ce oso by:
• wiceprezesi:

1. Jacek Woszczyk
2. Mariusz Goniewicz
3. Piotr Jamrozik

• skarbnik: Remigiusz Budziłło
• sekretarz: Stefan Antosiewicz
• zastępca sekretarza: Grzegorz Kade.

Rzecz ni kiem Pra so wym zo stał Grze gorz Ka de.

Na stęp nie po wo ła no na stę pu ją ce ko mi sje pro -
ble mo we i ich prze wod ni czą cych:
• rejestru praktyk i prawa wykonywania zawodu

– Roman Theus
• budżetowa – Piotr Dzięgielewski
• kształcenia – Stefan Antosiewicz
• stomatologiczna – Stanisław Żmuda
• etyki – Artur Rydzyk
• historyczna – Zbigniew Kopociński
• organizacyjno-legislacyjna – Piotr Jamrozik
• opiniowania na stanowiska kierownicze

– Piotr Jamrozik
• kultury i sportu – Grzegorz Kamiński
• młodych lekarzy – Maria Kurzawa
• emerytów i rencistów– Konrad Maćkowiak

Po wy czer pa niu te ma tów Pre zes A. Płach ta za -
mknął po sie dze nie Ra dy Le kar skiej.

ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL
w dniu 19.03.2022 r.

Spro sto wa nie
W 3. nu me rze Skal pe la zo stał opu bli ko wa ny ma -

te riał kol. Piotr Bia ło ko zo wi cza za ty tu ło wa ny
„Zjazd VII kur su z oka zji 50-le cia uzy ska nia dy plo -
mu”.

W zda niu „W imie niu Ab sol wen tów VII kur su
Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej za brał głos prof.

dr med. Je rzy Grusz czyń ski…” wkradł się błąd au -
to ra tek stu. Po in ter wen cji wy mie nio ne go w ar ty ku -
le za miesz cza my spro sto wa nie.

Zda nie to po win no brzmieć:
„W imie niu Ab sol wen tów VII kur su Woj sko wej

Aka de mii Me dycz nej za brał głos prof. dr hab. n.
med. Woj ciech Grusz czyń ski…”

Re dak cja Skal pe la
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Nr i rodzaj posiedzenia Nr uchwały Data posiedzenia Uchwała w sprawie

nr 1 – Rada Lekarska 1/22/IX 19 marca 2022

w sprawie ustalenia liczby członków
Prezydium Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

na okres IX kadencji

nr 1 – Rada Lekarska 2/22/IX 19 marca 2022
w sprawie wyznaczenia osób

uprawnionych do podejmowania
zobowiązań majątkowych

nr 1 – Rada Lekarska 3/22/IX 19 marca 2022

w sprawie upoważnienia Dyrektora
Biura Wojskowej Izby Lekarskiej

i Głównej Księgowej do wykonywania
bieżącej obsługi finansowej
Wojskowej Izby Lekarskiej

w IX kadencji
(2022–2026)

nr 1 – Rada Lekarska 4/22/IX 19 marca 2022

w sprawie zmiany uchwały w sprawie
terminów posiedzeń Rady Lekarskiej

Wojskowej Izby Lekarskiej
w 2022 roku

nr 1 – Rada Lekarska 5/22/IX 19 marca 2022

w sprawie realizacji Uchwały
nr 31/22/IX XL

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej
w sprawie nabycia nieruchomości

w celu zapewnienia warunków
lokalowych i technicznych działania

Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 1 – Rada Lekarska 6/22/IX 19 marca 2022

w sprawie powołania komisji
problemowych Wojskowej Izby
Lekarskiej na okres IX kadencji
i wyboru ich przewodniczących

nr 1 – Rada Lekarska 7/22/IX 19 marca 2022
w sprawie powołania Rzecznika

Prasowego Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 1 – Rada Lekarska 8/22/IX 19 marca 2022
w sprawie wynagrodzenia Prezesa

Rady Lekarskiej Wojskowej Izby
Lekarskiej

nr 2 – Prezydium RL 9/22/IX 31 marca 2022

w sprawie określenia wysokości
wynagrodzenia Przewodniczącego

Sądu Lekarskiego i Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

Wojskowej Izby Lekarskiej

nr 2 – Prezydium RL 10/22/IX 31 marca 2022
w sprawie przyznania nagród

osobom funkcyjnym Wojskowej Izby
Lekarskiej
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich 

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania

członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji

wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.

obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrany został:

lek. Płachta Artur

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu

odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach

oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego

Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się,
że:

na stanowisko Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej na okres IX kadencji 2022–2026

wybrany został:

lek. Dziekiewicz Mirosław

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków

tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały

nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

członkami Okręgowej Rady Lekarskiej
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus

1. lek. Antosiewicz Stefan
2. lek. Bronowski Witold
3. lek. dent. Budziłło

Remigiusz
4. lek. Durma Adam
5. lek. Dzięgielewski Piotr
6. lek. Goniewicz Mariusz
7. lek. Jamrozik Piotr
8. lek. Janicki Kazimierz
9. lek. Kade Grzegorz
10. lek. Kamiński Grzegorz
11. lek. Kopociński Krzysztof

12. lek. Kurzawa Maria
13. lek. Maćkowiak Konrad
14. lek. Rapiejko Piotr
15. lek. Rydzyk Artur
16. lek. Sapieżko Jan
17. lek. dent. Sokół Piotr
18. lek. Theus Roman
19. lek. dent. Woszczyk Jacek
20. lek. Zachar Ryszard
21. lek. dent. Żmuda

Stanisław
22. lek. Konarski Maciej
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków

tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały

nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus

1. lek. Femlak Marek
2. lek. Grabowski Andrzej
3. lek. dent. Mytych Maciej
4. lek. Nowak Zbigniew
5. lek. Obara Daniel

6. lek. Poliwczak Adam
7. lek. Rozumek Grzegorz
8. lek. Serwin Dariusz
9. lek. dent. Skalska Dorota
10. lek. dent. Toczewska Beata
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków

tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik

do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus

1. lek. Aleksandrowicz Jerzy
2. lek. Aleksandrowicz

Włodzimierz
3. lek. Białokozowicz Piotr
4. lek. Błaszczyk Jan
5. lek. Bobruk Artur
6. lek. Chomiczewski Krzysztof
7. lek. Chudzicki Walenty
8. lek. Dzik Andrzej
9. lek. Formuszewicz Radosław
10. lek. dent. Fryca Cezary
11. lek. Gałecki Andrzej
12. lek. dent. Grobelny Adam
13. lek. Hilmantel Karol
14. lek. Jakubczyk Paweł
15. lek. dent. Jakubiec-Norton

Sabina

16. lek. Janicki Dariusz
17. lek. Januchta Maciej
18. lek. Jarczewski Ryszard
19. lek. Kaczorowski Zbigniew
20. lek. Krystek Ryszard
21. lek. Kulej Marek
22. lek. Lipczyński Artur
23. lek. Muczyński Czesław
24. lek. Posobkiewicz Marek
25. lek. Powierża Sławomir
26. lek. Stawowski Ireneusz
27. lek. Stępień Andrzej
28. lek. Szymański Marek
29. lek. Targowski Tomasz
30. lek. Tworus Radosław
31. lek. Wajman Piotr
32. lek. Wojdas Andrzej
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu

wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w

tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.

obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

członkami Okręgowej Komisji Wyborczej
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

1. lek. Kolarz Lesław
2. lek. Młodzianowska Kornelia
3. lek. dent. Mokwa-Krupowies Marzena
4. lek. Plicht Katarzyna
5. lek. Theus Roman

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus
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Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków

tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik

do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

1. lek. Dąbrowska Joanna
2. lek. Hałasa Krzysztof
3. lek. Kiszka Mariusz
4. lek. dent. Myśliński Dariusz
5. lek. Solarek Jarosław

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus



Obwieszczenia 

„Skalpel” 5/2022 13

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej

Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.

o wynikach wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich

(Dz.U. 2018 poz.168) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków

tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik

do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
obwieszcza się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu
zgromadzenia wyborczego XL Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego

Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej ogłasza się, że:

delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy
na okres IX kadencji 2022–2026 wybrani zostali:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Roman Theus

1. lek. Antosiewicz Stefan
2. lek. Goniewicz Mariusz
3. lek. Janicki Kazimierz
4. lek. Kade Grzegorz
5. lek. Kopociński Zbigniew

6. lek. Maćkowiak Konrad
7. lek. Płachta Artur
8. lek. Posobkiewicz Marek
9. lek. Rapiejko Piotr
10. lek. dent. Woszczyk Jacek
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Dnia 18.03.2022 r. w ho te lu Do uble Tree w War sza -
wie od był się XL Spra woz daw czo -Wy bor czy Zjazd
Lekarzy Woj sko wej Izby Le kar skiej, na któ ry przy by -
ło 103 de le ga tów, co da ło bar dzo wy so ką fre kwen cję
(87%) i za pew ni ło moż li wość od by cia się zjaz du.

Zjazd otwo rzył Pre zes RL WIL VIII ka den cji Ar tur
Płach ta, któ ry za rzą dził wpro wa dze nie sztan da ru WIL.
Skła dem Pocz tu Sztan da ro we go do wo dzi ła ab sol -
wentka Wy dzia łu Woj sko wo-Le kar skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go w Ło dzi por. lek. Ma ria Ku rza wa,
jej asy sten tem by ła ppor. lek. Kor ne lia Mło dzia now ska,
a sztan da ro wym ppor. lek. Mi chał Chę ciń ski, człon -
ko wie WIL, ab sol wen ci te go wy dzia łu. Po uczcze niu
mi nu tą ci szy zmar łych w ostat niej ka den cji le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów Ar tur Płach ta przy wi tał przy by łych
go ści: Dy rek to ra Woj sko we go In sty tu tu Me dycz ne go
prof. dr. hab. n. med. Grze go rza Gie re la ka, Pre ze sa
OIL w Ło dzi dr. n. med. Paw ła Cze kal skie go, Pre ze sa
OIL w Kiel cach lek. dent. Paw ła Ba ru chę i Pre ze sa OIL
w War sza wie lek. Łu ka sza Jan kow skie go. Na za koń -
cze nie wy stą pień za pro szo nych go ści do szło do wy -
stą pie nia w for mie wi de okon fe ren cji Pre ze sa
Na czel nej Izby Le kar skiej prof. An drze ja Ma tyi, któ ry
ser decz nie po dzię ko wał za za pro sze nie i stwier dził,
że pro ble my ko mu ni ka cyj ne nie po zwo li ły mu uczest -
ni czyć oso bi ście w na szym zjeź dzie. Po wie dział da -
lej, że współ pra ca mu si być na szym prio ry te tem.
Pro sił o dal sze współ dzia ła nie na rzecz po pra wy
w funk cjo no wa niu sa mo rzą du.

Na stęp nie wy bra no pre zy dium zjaz du:
• przewodniczącego zjazdu – kol. Konrada

Maćkowiaka
• wiceprzewodniczących zjazdu

– kol. Piotra Rapiejko i kol. Piotra Sokoła
• sekretarzy zjazdu – kol. Piotra Jamrozika

i kol. Mariusza Goniewicza

XL Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Delegaci na zjazd z XXXII Kursu, stoją od lewej Piotr Marszałek, S       
Posobkiewicz, Sławomir Wilga, Bogdan Brodacki, Witold Bronow      
Formuszewicz, Artur Rydzyk, Zbigniew Kopociński, w tylnym rzęd        

Od lewej: Prezes OIL W-wa lek. Łukasz Jankowski, Prezes RL WIL lek. Artur Płachta
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Wy bra no tak że ko mi sje: man da to wą, uchwał
i wnio sków oraz skru ta cyj ną.

Po ogło sze niu ko mu ni ka tu prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Man da to wej, kol. K. Ja nic kie go o waż no ści
zjaz du (fre kwen cja 87%) przy stą pio no do przed sta -
wie nia rocz nych i ka den cyj nych spra woz dań:

Prezesa RL WIL, Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści
Zawodowej WIL, Prze wod ni czą ce go Są du Le kar -
skie go WIL, Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej
WIL, Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Wy bor czej WIL
i Skarb ni ka z wy ko na nia bu dże tu WIL za 2021 r.

Zjazd przy jął jed no gło śnie przed sta wio ne spra -
woz da nia.

Po prze rwie obia do wej, przy stą pio no do wy bo -
ru pre ze sa RL WIL i Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go gło so wa nia
Prezesem Ra dy Le kar skiej WIL IX ka den cji zo stał
po now nie kol. Ar tur Płach ta. Na sta no wi sko OROZ
zo stał wy bra ny kol. Mi ro sław Dzie kie wicz.

Na stęp nie Zjazd wy brał Okrę go wą Ra dę
Lekarską IX ka den cji, w jej skład we szli: An to sie wicz
Stefan, Bro now ski Wi told, Bu dził ło Re mi giusz,
Durma Adam, Dzię gie lew ski Piotr, Go nie wicz
Mariusz, Jam ro zik Piotr, Ja nic ki Ka zi mierz, Ka de
Grze gorz, Kamiński Grze gorz, Ko nar ski Ma ciej,
Kopociński Krzysz tof, Ku rza wa Ma ria, Mać ko wiak
Kon rad, Rapiejko Piotr, Ry dzyk Ar tur, Sa pież ko Jan,
So kół Piotr, Theus Ro man, Wosz czyk Ja cek, Za char
Ryszard i Żmu da Sta ni sław

Zjazd wy brał tak że człon ków Są du Le kar skie go
WIL, Za stęp ców OROZ, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji
Wy bor czej oraz De le ga tów na Kra jo wy Zjazd
Lekarzy.

Sala obrad, trwa głosowanie

           Sławomir From, Tomasz Targowski, Krzysztof Kopociński, Marek
      wski, Adam Wesołowski, Grzegorz Kade, Radosław
       dzie w mundurze Radosław Tworus z XXXI Kursu.
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Na stęp nie Skar bnik WIL przed sta wił pro jekt bu dże -
tu WIL na rok 2022, któ ry zo stał przy ję ty przez Zjazd.

Zjazd przy jął tak że na stę pu ją ce uchwa ły:
1. Uchwałę nr 28/22/IX z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie wspierania czasopisma „Lekarz

Wojskowy” – z 15 głosami przeciw i 12 głosami
wstrzymującymi się;

2. Uchwałę nr 29/22/IX z dnia 18 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu RL WIL
i Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie;

Przemawia Dyrektor WIM gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gierelak

Prezydium zjazdu, od lewej: M. Goniewicz, P. Jamrozik, P. Rapiejko, P. Sokół, K. Maćkowiak



3. Uchwałę nr 30/22/IX z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie zasad dofinansowania kształcenia
podyplomowego i doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów, członków WIL oraz
podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego
kształcenia – przy 3 glosach wstrzymujących się;

4. Uchwałę nr 31/22/IX z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie nabycia nieruchomości w celu
zapewnienia warunków lokalowych i technicznych
działania WIL – jednogłośnie.

Za bie ra jąc na za koń cze nie głos Pre zes WIL
A. Płach ta ser decz nie po dzię ko wał ko le gom de le ga -
tom za przy jazd i uczest nic two do koń ca w na szym
zjeź dzie i ży czył wszyst kim de le ga tom bez piecz ne -
go po wro tu do miejsc za miesz ka nia.

Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad pro wa dzą cy ob ra -
dy Prze wod ni czą cy Zjaz du kol. K. Mać ko wiak za mknął
ob ra dy XL Zjaz du Le ka rzy Woj sko wej Izby Le kar skiej.

red. na czel ny
ppłk rez. lek. dent. Ja cek Wosz czyk

XL Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy WIL
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Sala obrad

Nowa rada Lekarska WIL
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Z re dak cyj nej pocz ty…

Do po le mi ki
Ar ty kuł Hie ro ni ma Bar tla za miesz czo ny w Skal -

pe lu nr 7–8/2021 przy wo łał wspo mnie nia i spro wo -
ko wał po le mi kę w związ ku z pew ny mi
nie ści sło ścia mi w tek ście. Mię dzy in ny mi – „Nie ten
ge ne rał”.

Spro sto wa nie i „prze pra szam” jest aż nad to sa -
tys fak cjo nu ją ce, bo pod pi sa ne przez au to ra „ple no
ti tu lo”.

Po le mi ka, sa ma w so bie jest do bra, bo świad -
czy, że ży je my i nie jest nam obo jęt ne.

Chciał bym jesz cze raz od nieść się do in for ma cji
z pierw sze go ar ty ku łu, jak i spro sto wa nia P.T. Hie ro -
ni ma Bar tla. Nie w spo sób kry tycz ny. Mo że uzu peł -
nia ją cy i re flek syj ny.

Wspo mnia na gło dów ka na sze go rocz ni ka w ma -
ju 1958 ro ku by ła na praw dę wiel kim wy da rze niem.
Strajk gło do wy na uczel ni woj sko wej w LWP, w tam -
tych cza sach, to po li tycz ny wstrząs. Dla nas kon se -
kwen cje mo gły być bar dzo cięż kie.

Do kład niej wy glą da ło to tak. Ofi cer do cho dze -
nio wy z In for ma cji Woj sko wej pod cho dził do sto li ka
i za da wał py ta nie – Cze mu pod cho rą ży nie je -
cie? – Bo nie mam ape ty tu, nie je stem głod ny.
Albo – bo li mnie brzuch po zje dze niu cze goś
z pacz ki z do mu. – Na ma wiał was ktoś do te -
go? – in da go wał śled czy. – Nie, skąd. Bo li mnie
brzuch, nie mam ape ty tu – od po wia da li śmy. Nie pa -
dło żad ne na zwi sko.

– Je że li nie za cznie cie jeść pod cho rą ży, bę dzie -
cie wy rzu ce ni z uczel ni – gro zi li.

Nikt nie prze rwał gło dów ki.
– Je że li kurs nie prze rwie gło dów ki, bę dzie roz -

wią za ny i wszy scy tra fi cie do jed no stek woj sko wych
ce lem od słu że nia kosz tów ja kie woj sko dla was po -
nio sło – pa da ło ul ti ma tum.

Kurs nie prze rwał gło dów ki, mi mo że na praw dę
by li śmy nie pew ni swo je go lo su i ba li śmy się.
Zwierzch ni cy „do rwa li” dzie się ciu au to rów pe ty cji
z lip ca 1958 ro ku i wsa dzi li do aresz tu w cza sie na -
sze go urlo pu. Są dzi li, że to oni mo gli od gry wać zna -
czą cą ro lę w straj ku. Wiel ki sza cu nek dla nich.

Te raz się jed nak tro chę przy cze pię – do pie ca,
któ ry miał stać na środ ku sa li na kil ka dzie siąt osób.
Po miesz cze nie mo gło zmie ścić i 100 łó żek. Piec stał
przy ścia nie no śnej, ja ko że piec mu siał mieć od -
pro wa dze nie dy mu do ko mi na na wet za ca ra.

Wspo mi nam o pie cu tyl ko dla te go, że bę dzie mi
po trzeb ny w dal szej czę ści wy po wie dzi.

Z prze sła ne go spro sto wa nia P.T. Hie ro ni ma Bar -
tla, ze smut kiem do wie dzia łem się, że wspo mnia ny
w nim nasz ko le ga Apo lo niusz Ma dej, nie ży je.

Od cho dzi my po ci chu i ja kaś drob na wzmian ka
o zda rze niu mo że umknąć uwa dze. Nie czu ję te go
jak chce po eta, że od cho dzi my na „wiecz ną wach -
tę”, czy „wiecz ną służ bę”. My po pro stu umie ra my.

Chciał bym Po ld ko wi po świę cić kil ka zdań. Z ko -
le gą ostat ni raz wi dzia łem się w Kli ni ce Psy chia -
trycz nej WAM, gdzie był asy sten tem, a ja
od by wa łem staż kli nicz ny do dru giej spe cja li za -
cji – psy chia trii, pięć dzie siąt lat te mu.

Jak wiem Apo lo niusz Ma dej był zna ko mi tym le -
ka rzem psy chia trą i psy cho te ra peu tą sto su ją cym
w le cze niu hip no zę. Wspo mnę tyl ko je go pu bli ka -
cję spo śród wie lu – „Le czyć jak to ła two po wie -
dzieć”.

Miał bym też wy ja śnie nie do spa da ją ce go ob ra -
zu Ro kos sow skie go wspo mi na ne go przez P.T. Ka zi -
mie rza San to row skie go. Hip no zy nie mo że na uczyć
się każ dy. Trze ba mieć do te go wro dzo ne pre dys -
po zy cje. A więc Po ldek miał ta kie zdol no ści już ja -
ko pod cho rą ży i to on wpa tru jąc się w ob raz
za hip no ty zo wał Ro kos sow skie go na ka zu jąc mu
spa dać. To ty le smut ne go żar to wa nia.

Po ldek ja kie go zna li śmy na stu diach był wy so -
kie go wzro stu, nie zbyt umię śnio nym chło pa kiem.
Ko le gą de li kat nym, wraż li wym, o wy so kiej kul tu rze
oso bi stej. Po ostrzy że niu na pa łę, wło sy od ra sta ły
mu krę cąc się w chło pię ce locz ki.

Po cho dził z do brej ro dzi ny. Stąd gru biań stwo,
wul ga ry zmy by ły mu ob ce. Sły sząc je z ust prze ło -
żo nych czuł się wy jąt ko wo nie kom for to wo. Sam
po słu gi wał się pięk ną czy stą pol sz czy zną. Je że li
któ re muś z nas wy rwa ło się coś na „p”, „d” czy „k”,
był wy raź nie za że no wa ny i re ago wał – No wiesz.
Nie wy ra żaj się.

Do pie ca zwa ne go We zu wiu szem wy zna cza ni
by li pa la cze z po szcze gól nych plu to nów. Zda rzy ło
się, że z pierw sze go plu to nu pa la czem zo stał
Poldek, a ja z dru gie go. Do na szych obo wiąz ków na -
le ża ło roz ła do wa nie do sta wy wę gla i prze rzu ce nie
go do piw nic. Kil ku go dzi nna cięż ka pra ca. Po ja kiejś
go dzi nie Po ldek opadł z sił i spo co ny przy siadł na ło -
pa cie po ło żo nej na pry zmie wę gla. Na tych miast po -
ja wił się sier żant Ki ry luk – szef kur su, któ ry
szcze gól nie nie lu bił de li kat nych, in te li gent nych pod -
cho rą żych. Sta nął nad Po ld kiem: – Ma dej, za ło pa -
tę i do ro bo ty! Ma dej po wstań! Do ro bo ty Ma dej!
Po ldek nie re ago wał. – Ma dej bierz cie ło pa tę i do ro -
bo ty! Po ldek uniósł się po wo li. Wzro stem rów nał się
z umię śnio nym, wy so kim sier żan tem. Otarł pot, od -
rzu cił lo czek z czo ła i pa trząc pro sto w oczy sier żan -
to wi, po wie dział z de spe ra cją, do bit nie, ale też ja koś
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Moje wspomnienie
Bę dąc stu den tem Woj sko wej Aka de mii Me dycz -

nej XX kur su w I se me strze stu diów 1977/1978 do -
wie dzia łem się, że ist nie je w WAM Ko ło
Fi la te li stycz ne „MEDYK”, pro wa dzo ne przez eme ry -
to wa ne go sto ma to lo ga. Za pi sa łem się do te go ko ła
i dok tor po znał się na mo jej pa sji fi la te li stycz nej.

Dok tor prze ka zał mi do ku men ta cję człon ków
i mia no wał kie row ni kiem ko ła fi la te li stycz ne go. W trak -
cie pro wa dze nia prze ze mnie ko ła po zna łem wie lu
pra cow ni ków WAM: dok to rów, do cen tów, pro fe so rów.

Na za koń cze nie, kie ro wa nie ko ła fi la te li stycz ne -
go w związ ku ze skoń cze niem stu diów prze ka za łem

mgr. An drze jo wi Mar kie wi czo wi pra cu ją ce mu w Za -
kła dzie Szko le nia Sa ni tar ne go przy ul. Że li gow skie -
go, zaś dzię ki uprzej mo ści pro fe so ra Ja śmia no wa
zor ga ni zo wa łem w związ ku z ju bi le uszem XXV le cia
WAM wy sta wę fi la te li stycz ną w Mu zeum Pol skiej
Woj sko wej Służ by Zdro wia przy ul. Że li gow skie go.

Wy sta wa cie szy ła się du żym za in te re so wa niem
miesz kań ców. Po mo gli mi ją zor ga ni zo wać ko le dzy
fi la te li ści z okrę gu Łódz kie go PZF przy ul. Wól czyń -
skiej. Mi mo, że upły nę ło spo ro lat pa sja fi la te li stycz -
na do tej po ry mnie nie opusz cza.

PS
W za łą cze niu ko per ta oko licz no ścio wa z wy sta wy.

Wło dzi mierz Naj szner ski

de li kat nie – Ta ki ch -j sze fie! Wy ko nał przy tym gest,
zwa ny po la tach ge stem Ko za kie wi cza. Od wró cił się
nie śpiesz nie i od szedł. Trwa ło tro chę za nim Ki ry luk
od zy skał mo wę. – Ma dej stój! Ma dej wróć! Po ldek
nie sta nął, nie wró cił. Po szedł od po cząć. Do dat ko -
wo do stał trzy dni „od po czyn ku” ści słe go.

Po ldek, Przy ja cie lu. Że gnaj. Nie wie dzia łem, że
umar łeś. Jest mi bar dzo smut no. Tym ser decz niej po -
zdra wiam: Jan ków, Nol ków, Em ków, Zbysz ków, Bog -
da nów, Jur ków, Cześ ków, Ryś ków, Staś ków…
nie do bit ków mo je go kur su. Kur su WAM – bez nu me ru.

Wła dy sław Amie lań czyk



2 grud nia 2021 ro ku prze wod ni czą ca Ko mi sji
Europejskiej Ur su la von der Ley en, przy wspar -

ciu naj wy bit niej szych eu ro pej skich he pa to lo gów,
wystąpiła z ape lem o po pra wę opie ki nad oso ba mi
z cho ro ba mi wą tro by w Eu ro pie. Wy stą pie nie to,
wraz z to wa rzy szą cą pu bli ka cją na ła mach „Lan ce -
ta”, pod kre śla zna cze nie he pa to lo gii. Cho ro by wą -
tro by są dru gą po cho ro bie wień co wej przy czy ną
ab sen cji w pra cy lu dzi w wie ku pro duk cyj nym.
Ponadto co ro ku w Eu ro pie z po wo du po wi kłań
cho rób wą tro by umie ra bli sko 300 ty się cy osób,
z któ rych więk szość moż na by ura to wać, gdy by roz -
po zna nie po sta wio no wcze śniej i wdro żo no od po -
wied nie le cze nie.

Prze wle kłe za pa le nie wą tro by C jest tu taj do sko -
na łym przy kła dem. Cho ro ba, któ rej skut kiem mo że
być roz wój mar sko ści wą tro by i ra ka wą tro bo wo ko -
mór ko we go, naj czę ściej przez de ka dy prze bie ga
bez ob ja wo wo, a co za tym idzie – po zo sta je nie roz -
po zna na. Tym cza sem współ cze sne te ra pie cha rak -
te ry zu ją się bli sko 100% sku tecz no ścią era dy ka cji
HCV i moż li we są do bez piecz ne go za sto so wa nia
u nie mal każ de go cho re go.

Pol ska za li cza się do kra jów o ni skiej czę sto ści
wy stę po wa nia za ka że nia HCV (<0,5% po pu la cji).
Sza co wa na licz ba za ka żo nych nie prze kra cza 150
ty się cy osób. W przy wo ła nej we wstę pie pu bli ka cji
sza cu je się, że 80% Eu ro pej czy ków ży ją cych z HCV
nie jest świa do mych za ka że nia. Po dob nie jest
w Pol sce. Wła śnie ta ni ska wy kry wal ność HCV po -
zo sta je głów ną ba rie rą w eli mi na cji te go wi ru sa z na -
szej po pu la cji.

Świa to wa or ga ni za cja zdro wia (WHO) zo bo wią -
za ła kra je do pod ję cia sta rań, aby do 2030 ro ku
prze wle kłe wi ru so we za pa le nia wą tro by sta ły się
rzad kim pro ble mem (tzw. eli mi na cja HCV). Aby cel
ten zre ali zo wać w Pol sce, wo bec do stęp no ści nie li -
mi to wa nych i w peł ni re fun do wa nych te ra pii, na le -
ży przede wszyst kim zwięk szyć te sto wa nie,
po pra wia jąc wy kry wal ność za ka żeń.

Dia gno zo wa nie
Roz po zna nie HCV utrud nia fakt, że ostre za pa le -

nie wą tro by ty pu C rzad ko da je in ne ob ja wy niż gry -
po po dob ne. Prze wle kłe za pa le nie zaś naj czę ściej
po zo sta je cał ko wi cie bez ob ja wo we przez wie le lat.

Tak zwa ne po wi kła nia po za wą tro bo we za ka że nia
HCV, mi mo że stwier dza ne na wet u 2/3 cho rych,
z racji swo jej ni skiej spe cy ficz no ści, w prak ty ce kli -
nicz nej rzad ko na pro wa dza ją na wła ści we roz po zna -
nie. Nie mniej war to za cho wać czuj ność
dia gno stycz ną i w kla sycz nych sy tu acjach – np. krio -
glo bu li ne mii czy li sza ja pła skie go – pa mię tać o ozna -
cze niu prze ciw ciał antyHCV. Rów nież nie któ re
chło nia ki nie ziar ni cze (przede wszyst kim stre fy brzeż -
nej i DLBCL) ma ją zwią zek z za ka że niem HCV i są
za li cza ne do po wi kłań po za wą tro bo wych. Z po wyż -
szych po wo dów za ka że nie HCV naj czę ściej roz po -
zna je się przy pad ko wo, np. w cza sie ba dań
wy ko ny wa nych w cią ży czy przed pla no wa nym za -
bie giem ope ra cyj nym. AOTMiT wy dał w 2017 ro ku
re ko men da cję uza sad nia ją cą prze sie wo we wy ko na -
nie antyHCV wśród cho rych, któ rzy:
• otrzymali przetoczenie krwi przed rokiem 1992,
• używają teraz lub używali w przeszłości dożylnych

środków odurzających,
• byli hospitalizowani więcej niż 3 razy w życiu,
• przebywali w placówkach karnych,
• zgłaszają się do punktów anonimowego testowania

w kierunku zakażenia HIV,
• mają podwyższone aktywności aminotransferaz,
• mają postawione podejrzenie jakiejkolwiek

choroby wątroby.
Po wy ka za niu obec no ści prze ciw ciał antyHCV

na le ży wy ko nać test po twier dze nia – ba da nie RNA
HCV tech ni ką re al -ti me PCR. Do pie ro po twier dze -
nie obec no ści ma te ria łu ge ne tycz ne go wi ru sa
świad czy o ak tyw nym za ka że niu. Prze ciw cia ła
antyHCV mo gą utrzy my wać się na wet do koń ca ży -
cia u cho rych, któ rzy wy le czy li się z za ka że nia spon -
ta nicz nie lub w wy ni ku za sto so wa nej te ra pii.

Le cze nie
Dia gno sty ką i le cze niem wi ru so wych za pa leń

wą tro by zaj mu ją się Po rad nie Cho rób Za kaź nych
re ali zu ją ce pro gra my le ko we Mi ni ster stwa Zdro wia.
Dla te go wła śnie do tych pla có wek na le ży skie ro wać
cho rych z do dat nim wy ni kiem antyHCV. Ca łość dia -
gno sty ki oraz te ra pia jest w peł ni re fun do wa na i nie -
li mi to wa na. Czas ocze ki wa nia na roz po czę cie
le cze nia nie prze kra cza zwy kle kil ku ty go dni-mie się -
cy, a sa ma te ra pia trwa 8–12 ty go dni. Opar ta jest

Pu bli ka cja – hepatologia
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na po da wa nych do ust nie tzw. le kach bez po śred nio
dzia ła ją cych na wi ru sa (di rect ac ting an ti vi rals,
DAAs). Cha rak te ry zu ją się one bra kiem istot nych
dzia łań nie po żą da nych, bez piecz nym pro fi lem in te -
rak cji le ko wych oraz, przede wszyst kim, nie zwy kle
wy so ką sku tecz no ścią prze kra cza ją cą 95%.

HCV w cza sie pan de mii SARS-CoV-2
Pan de mia COVID-19 od bi ła się ne ga tyw nie nie -

mal na wszyst kich dzie dzi nach me dy cy ny, ale opie -
ka nad cho ry mi z prze wle kły mi cho ro ba mi
za kaź ny mi, w tym prze wle kłym za pa le niem wą tro -
by C, ucier pia ła w spo sób szcze gól ny z ra cji za an -
ga żo wa nia spe cja li stów cho rób za kaź nych do opie ki
nad pa cjen ta mi z COVID-19. W wie lu ośrod kach za -
mknę ło to cho rym na dłu gie mie sią ce moż li wość
dia gno sty ki i le cze nia prze wle kłe go za pa le nia wą tro -

by C, co nie wąt pli wie do dat ko wo utrud ni re ali za cję
za ło żeń WHO, czy li eli mi na cję HCV do 2030 ro ku.

Co wię cej, jak po ka zu ją mo de le ma te ma tycz ne,
za wie sze nie na rok dia gno sty ki i le cze nia prze wle kłe -
go za pa le nia wą tro by C przy nie sie w ska li świa ta,
w cią gu naj bli żej de ka dy, kon se kwen cje w po sta ci
po ja wie nia się do dat ko wo po nad 44 ty się cy przy pad -
ków ra ka wą tro bo wo ko mór ko we go oraz 72 ty się cy
zgo nów zwią za nych z cho ro ba mi wą tro by.

dr n. med. Jakub Klapaczyński
Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii

Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA,
Poradnia Chorób Wątroby Hepatolodzy.pl

PL-UNB-0135 Data przygotowania: luty 2022 r.
Artykuł przygotowany przy współpracy z Gilead
Sciences Poland
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B ył sty czeń 1991 r., prze by wa łem w sa na to rium
w Ląd ku Zdro ju. Któ re goś dnia „ści gał” mnie ko -

men dant sa na to rium – mia łem nie zwłocz nie za dzwo -
nić do Po zna nia. No i za dzwo ni łem. Ko men dant
me go szpi ta la prze ka zał mi, że pil nie po szu ki wa ny
jest le karz or to pe da do wy jaz du na ope ra cję „Pu styn -
na Bu rza”, do Ara bii Sau dyj skiej.

Po noć w pol skiej ar mii nie by ło chęt ne go mło de -
go or to pe dy! Tra fi ło więc na mnie. By łem tro chę
w doł ku, więc wy ra zi łem zgo dę. Wcze śniej, je sie -
nią 1990 r., pla no wa no wy słać na woj nę o Ku wejt
pol ski chi rur gicz ny szpi tal po lo wy – osta tecz nie Ara -
bia Sau dyj ska zgło si ła za po trze bo wa nie je dy nie
na me dycz ne wspar cie do swych szpi ta li (po trze ba
by ło chi rur gów, or to pe dy, la ryn go lo ga, pie lę gnia rek
i la bo ran tek). I ta kie trzy gru py po śpiesz nie for mo -
wa no w Kiel cach.

Ja dąc po przez Po znań do tar łem do Kielc. Spę -
dzi łem tam dwa dni – w tym cza sie kil ka osób zre -
zy gno wa ło z wy jaz du, kil ka no wych osób do łą czy ło
do gru py „stra ceń ców”. Tro chę szko le nia, nie co in -
for ma cji o sa mej Ara bii Sau dyj skiej, po bie ra nie
mun du rów po lo wych, ma sek p. ga zo wych i pa kie -
tów p. che micz nych, spo tka nia z mo ją gru pą,
w ostat nim dniu Msza św. w ko ście le gar ni zo no -
wym, de fi la da, wspól ny obiad, roz mo wa z gen. An -
drze jem Ka li wosz ką.

No cą z 31 stycz nia na 1 lu te go prze jazd au to ka -
rem na Okę cie. Pa nu je so lid ny mróz, a nasz au to -
kar po zba wio ny był ogrze wa nia, prze mar z li śmy
do szpi ku ko ści. Z wy raź nym opóź nie niem star tu je -
my arab skim Her cu le sem do Ara bii Sau dyj skiej.
Lecieliśmy ca ły dzień, by do pie ro póź nym wie czo -
rem wy lą do wać w ba zie lot ni czo -mor skiej w Al Ju -
ba il. Po dro dze by ły dwa przy stan ki – w Ate nach
i w ba zie lot ni czej w po bli żu Dżed dy.

Do wód cą wszyst kich pol skich jed no stek skie ro -
wa nych do Ara bii Sau dyj skiej był ge ne rał bryg. Ber -
nard Woź niec ki (at ta che, po li glo ta, zm. w 2014 r.).
Pod le ga ły mu trzy gru py me dy ków w: Al Ju ba il,
Dah ra nie i w Al Ba ten oraz dwa okrę ty
Marynarki Wojennej: ORP Piast (ra tow ni czy) i ORP
Wod nik (szpi tal ny) – do wód cą ze spo łu okrę tów był
kmdr Zdzi sław Żmu da. Do wód cą gru py w Dah ra nie
był ppłk dr med. Wie sław Pie cho ta, w Al Ba ten ppłk
lek. W. Król, w Al Ju ba il au tor tych wspo mnień.
Siedziba ge ne ra ła znaj do wa ła się w Ri ja dzie. Ra zem
z nim prze by wa ło tam dwóch ofi ce rów – m.in. ppłk

Fran ci szek Gą gor, po la tach Szef Szta bu Ge ne ral -
ne go WP, zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej pod Smo leń -
skiem w 2010 r. Bliż szy z nim kon takt mia łem
w cza sie mo jej mi sji w UNIFIL, kie dy przy jeż dżał
do nas w skła dzie de le ga cji ja ko dy rek tor De par ta -
men tu Spraw Za gra nicz nych MON.

Po przy lo cie mo jej gru py do Al Ju ba il przy wi tał
nas gen. B. Woź niec ki i ja kiś miej sco wy ksią żę i jed -
no cze śnie do wód ca okrę gu woj sko we go (?).

Roz wie zio no nas po kwa te rach. Mnie umiesz -
czo no w du żym miesz ka niu opusz czo nym przez
ewa ku owa ną w głąb kra ju ro dzi nę. Na sze pa nie za -
miesz ka ły w cam pu sie dla ko biet, zgod nie z za sa -
da mi obo wią zu ją ce go w Ara bii S. pra wa sza ria tu.

Ra no wy sze dłem przed ba rak miesz kal ny i uda -
łem się do szpi ta la (wszyst ko w ob rę bie roz le głej
ba zy lot ni czo -mor skiej). W ba zie do dys po zy cji mie -
li śmy „na te le fon” au ta oso bo we i mi kro bu sy.

Po śnia da niu, my le ka rze mie li śmy od pra wę
z dy rek to rem chi rur gicz nym. Kie dy po wró ci łem
do cam pu su… nie mo głem zna leźć swe go miesz -
ka nia. Tro chę to trwa ło, bo wy cho dząc ra no nie
spoj rza łem na wet na nu mer miesz ka nia, a klucz któ -
ry mia łem w rę ce był „go ły”, bez bre locz ka… Po kil -
ku dniach za miesz ka łem w „ka wa ler ce”.

Przy zna ję, że pierw sze go dnia me go po by tu
w szpi ta lu, wy raź nie oszo ło mio ny no wą sy tu acją
w ja kiej się zna la złem – prze cho dząc jed nym z wie -
lu ko ry ta rzy par te ro we go szpi ta la, ce lem po zna nia
to po gra fii lecz ni cy, na tra fi łem na drzwi z na pi sem
„Ope ra tions Ro om”. Ja koś, bez za sta no wie nia, sko -
ja rzy łem tę na zwę z po miesz cze nia mi za bie go wy mi,
bo ni by skąd w szpi ta lu ja kieś spe cjal ne po miesz -
cze nia dla do wo dze nia woj ska mi? Więc z cie ka wo -
ści wsze dłem… we wnątrz za sta łem wie lu ofi ce rów
arab skich, na ścia nach wi sia ło mnó stwo map szta -
bo wych… tro chę mnie to za sko czy ło, za pra sza li
mnie do sto łu, gdy jed nak zro zu mia łem gdzie się
zna la złem i co tam „ope ru ją”, po dzię ko wa łem i…
wy sze dłem. Wresz cie olśni ło mnie i przy po mnia łem
so bie, że blok ope ra cyj ny w no men kla tu rze ame ry -
kań skiej to „Ope ra ting The atre”.

Szpi tal woj sko wy był no wy, no wo cze sny, zbu do -
wa ny nie daw no po noć przez Ja poń czy ków, a wy -
po sa żo ny przez Ame ry ka nów. Na czas woj ny
„usta wio ny” zo stał ja ko szpi tal ewa ku acyj ny. Za sta -
li śmy zu peł nie in ną or ga ni za cję pra cy niż w Pol sce.
Od dział to pie lę gniar ka od dzia ło wa i pod jej za rzą -

Operacja „Pustynna Burza”
we wspomnieniach lekarza wojskowego
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dem pie lę gniar ki, sa le cho rych i cho rzy/ran ni, bez
przy pi sa nych do od dzia łów or dy na to rów. Na czas
woj ny nie ma od dzia łów in nych niż chi rur gicz ne i in -
ter ni stycz ne. Przy wej ściu na od dział wi docz na jest
spo ra ta bli ca za pi sa na na zwi ska mi pa cjen tów i ich
le ka rzy. Każ dy z nas znaj du je swych pa cjen tów
na kil ku od dzia łach. Od dzia ły chi rur gicz ne ozna czo -
ne są na czer wo no, in ter ni stycz ne na nie bie sko.

Na szą pol ską gru pę me dycz ne go wspar cia
w tym szpi ta lu sta no wi 40 osób – pię ciu le ka rzy:
chirurg woj sko wy dr Mi ro sław Bat ko, la ryn go log
z Marynarki Wojennej dr Grze gorz Sut, chi rurg
cywilny dr Ed mund (nie pa mię tam je go na zwi ska),
le karz cy wil ny bez spe cja li za cji Ta de usz G. i ja or to -
pe da; po zo sta łe oso by to pie lę gniar ki i pie lę gnia rze
oraz la bo rant ki.

Ten że le karz Ta de usz G. był po noć za kwa li fi ko -
wa ny do wy jaz du ja ko to ra ko chi rurg, na miej scu
oka za ło się, że nie tyl ko nie jest to ra ko chi rur giem,
ale też nie jest chi rur giem.

Je stem w gru pie za bie go wej, chi rur gicz nej. Mam
dy żu ry wy łącz nie noc ne (po 12 go dzin) – tak by ło aż
do koń ca kwiet nia. Dru gi or to pe da, też woj sko wy,
miej sco wy Arab (ppłk Ja la li), oświad czył, że mu si być
w cią gu dnia do dys po zy cji dy rek to ra. Przez kil ka dni
był też cy wil ny or to pe da z ja kie goś kra ju azja tyc kie go
(gdy za czę ła się woj na ze rwał kon trakt i wy je chał
do do mu). Po pew nym cza sie ppłk Ja la li zo stał dy rek -
to rem chi rur gicz nym szpi ta la. W szpi ta lu, po za dy rek -
to rem na czel nym, był dy rek tor chi rur gicz ny i dy rek tor
me dycz ny (in ter ni stycz ny). Dy rek to rom tym pod le ga li
kon sul tan ci i po zo sta li le ka rze. Kon sul tan ci od po wia -
da ją za fa cho wość w da nej spe cjal no ści, cho ciaż służ -
bo wo nie pod le ga ją im po szcze gól ni le ka rze – każ dy
pra cu je na swo je kon to. Ostat nie dwa mie sią ce, już
w cza sie po ko jo wym, by łem w szpi ta lu kon sul tan tem
w za kre sie or to pe dii (mo że dla te go, że by łem sam).

Ara bia Sau dyj ska to, w mej oce nie, bar dzo dziw -
ny kraj, naj bar dziej kon ser wa tyw ny, or to dok syj ny
kraj mu zuł mań ski (sun ni tów i wa ha bi tów). Dla mnie
kraj cał ko wi cie su ro wy przy rod ni czo i z trud ny mi
do zro zu mie nia miesz kań ca mi. Jest spo ra róż ni ca
men tal na i kul tu ro wa mię dzy tu byl ca mi i ludź mi
z Eu ro py czy Ame ry ki

Du że mia sta wy glą da ły po dob nie jak eu ro pej -
skie. Ara bię S. prze ci na ła już wów czas do brze roz -
bu do wa na sieć wy god nych au to strad, po któ rych
pę dzi ły no wo cze sne sa mo cho dy ame ry kań skie i ja -
poń skie; nie ste ty, wy pad ki sa mo cho do we by ły
wów czas pla gą te go kra ju.

Kraj ge ne ral nie po li cyj ny, z re li gij ną po li cją mo -
ral no ści na cze le. Ara bom ze wzglę dów re li gij nych
są za ka za ne: kon tak ty z ob cy mi ko bie ta mi, al ko hol
i nar ko ty ki oraz psy, bo pod czas uciecz ki Mahometa

z Mek ki do Me dy ny za ata ko wał go i ugryzł
pies – od te go cza su psy są tam wy klę te, a po sia -
da nie ich za ka za ne. For mal nie nie do pusz czal ne
i ka ra ne są związ ki ho mo sek su al ne. Nie ma też mo -
wy o in nych prak ty kach re li gij nych niż mu zuł mań -
skie, nie wol no no sić me da li ków lub krzy ży ków
(tak że in nym na cjom). Ka ry chło sty, eg ze ku cje, wy -
ko ny wa ne są pu blicz nie.

Ko bie ty sau dyj skie mu szą być cał ko wi cie za kry -
te, nie mo gły wów czas mie dzy in ny mi pro wa dzić sa -
mo cho dów, nie wol no im… i nie wol no im…
Od chwi li po kwi ta nia prze ry wa ją ja ką kol wiek na -
ukę – stąd w Ara bii Sau dyj skiej nie by ło miej sco -
wych le ka rek, pie lę gnia rek, na uczy cie lek, a na wet
sprze daw czyń. Lu ki te wy peł nia ją męż czyź ni oraz
spo ra rze sza pra cow ni ków na jem nych, głów nie z Fi -
li pin, In dii, Pa ki sta nu, nie co mniej z Egip tu.

Na sze pa nie też mu szą wy jeż dżać do mia sta
ubra ne w ga la bi je (bez za kry wa nia gło wy) lub
w mun du rach.

Pra ca dla mnie i in nych le ka rzy w cza sie Pu styn -
nej Bu rzy by ła trud na i uciąż li wa. Mo je dy żu ry noc -
ne trwa ły po 12 go dzin. Po dy żu rze zja da łem
śnia da nie w szpi ta lu (wszyst kie po sił ki by ły w szpi -
ta lu), mu sia łem zro bić ob chód swo ich pa cjen tów
i po dać dla nich zle ce nia, zmie nić opa trun ki, ewen -
tu al nie zo pe ro wać tych, któ rzy by li w no cy przy ję ci,
a nie mu sie li być bez po śred nio po przy ję ciu ope ro -
wa ni… po tem mia łem teo re tycz nie wol ne, cho ciaż
naj czę ściej by ła to już po ra obia du lub bli sko obia -
du, więc do swe go miesz ka nia uda wa łem się do pie -
ro po obie dzie. Po tem tro chę snu i po wrót do
szpi ta la na ko la cję, i ko lej ny dy żur (od 20:00
do 8:00).

Każ dy z le ka rzy otrzy mał pa ge ra, przez któ ry by -
li śmy wzy wa ni pod kon kret ny nu mer te le fo nu.
Niezależnie od te go w szpi ta lu po przez ra dio wzy -
wa no imien nie kon kret ną oso bę do zgło sze nia się
w kon kret nym miej scu. To czą ce się ży cie w szpi ta -
lu czę sto prze ry wa ły alar my ra kie to we-che micz ne.
Nie kie dy by li śmy wzy wa ni po za dy żu ra mi, gdy przy -
wie zio no zbyt wie lu ran nych jed no cze śnie – do ty -
czy ło to wszyst kich le ka rzy za bie go wych.
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W cza sie alar mów ra kie to wych per so nel me -
dycz ny mógł szu kać schro nie nia, opusz cza jąc na -
wet sa lę ope ra cyj ną i zo sta wia jąc pa cjen ta
pod opie ką ane ste zjo lo ga. Moi ko le dzy i ja uwa ża -
li śmy, że nie zo sta wia się pa cjen ta w trak cie ope ra -
cji, w ten spo sób tak że „du cho wo” wspie ra li śmy
swą obec no ścią ane ste zjo lo ga (ale zda rzy ło się tak
za le d wie pa rę ra zy). Za wsze jed nak „przy no dze”
mia łem tor bę z ma ską p. gaz, tak jak wszy scy in ni
pra cow ni cy szpi ta la. Przez ca ły okres Pu styn nej Bu -
rzy wszy scy woj sko wi, tak że le ka rze, by li śmy
w mun du rach z ma ską na ra mie niu. Do pie ro wcho -
dząc przez ślu zę na blok ope ra cyj ny prze bie ra li śmy
się w ubra nia le kar skie/chi rur gicz ne. By ło to tro chę
uciąż li we, ale ta kie by ły wy mo gi woj ny. W szpi ta lu
„na bia ło” cho dzi li śmy do pie ro po za koń cze niu
dzia łań wo jen nych.

Or ga ni za cja pra cy wszyst kich le ka rzy, jak i za -
kres dzia ła nia (le cze nia) by ły opi sa ne w dy rek ty -
wach me dycz nych opra co wa nych przez
Ame ry ka nów. Jak się póź niej do wie dzia łem, sze fo -
stwo służ by zdro wia US Ar my przy go to wy wa ło od -
ręb ne dy rek ty wy na każ dą ope ra cję woj sko wą.
Dy rek ty wy za wsze uwzględ nia ły wa run ki na tu ral ne
i kli mat w stre fie prze wi dy wa nych walk, pa nu ją ce
tam wa run ki sa ni tar no -epi de micz ne, cha rak ter walk
i moż li wo ści za bez pie cze nia me dycz ne go tych dzia -
łań w da nej stre fie…

Tak też by ły opra co wa ne dy rek ty wy dla me dy -
ków na czas Ope ra cji „Pu styn na Bu rza”. Dy rek ty wy
te opi sy wa ły or ga ni za cję służ by zdro wia na każ dym
eta pie ewa ku acji ran nych i cho rych, i co naj waż niej -
sze – ści śle okre śla ły spo sób i za kres le cze nia chi -
rur gicz ne go na każ dym eta pie. Jed no znacz nie też
na ka zy wa no sto so wa nie kon kret nych le ków, w tym
an ty bio ty ków i ich da wek. Bar dzo szcze gó ło we wy -
tycz ne by ły opi sa ne dla każ de go od cin ka cia ła, dla
każ de go ro dza ju ob ra żeń i stop nia tych uszko dzeń.
Nie by ło miej sca dla ja kich kol wiek od stępstw w po -
stę po wa niu, dla wła snej in wen cji, czy dla po stę po -
wa nia wy ni ka ją ce go z wła sne go do świad cze nia.

Wszyst ko by ło pod po rząd ko wa ne jed no li te mu
pro ce so wi po stę po wa nia – w ten spo sób by ła za -
cho wa na cią głość le cze nia przez wszyst kich le ka -
rzy, nie za leż nie od te go na ja kim eta pie wy ko ny wa li
swe obo wiąz ki.

I tak na na szym eta pie (szpi tal se gre ga cyj no -
-ewa ku acyj ny) nie wy ko ny wa li śmy za bie gów ope -
ra cyj nych fi nal nych – trze ba by ło zdia gno zo wać
i usu nąć przy czy nę krwo to ku, usu nąć cia ła ob ce
z ran po ura zo wych, usu nąć tkan ki mar twi cze, opra -
co wać chi rur gicz nie ra ny, unie ru cho mić uszko dzo -
ne koń czy ny (w tym miej scu wy li czam je dy nie
nie któ re pro ce du ry z za kre su or to pe dii), sto so wać

ob szer ne se to ny do otwar tych ran, se to ny ob fi cie
na są czo ne spe cjal nym, kon kret nym środ kiem de -
zyn fe ku ją cym, oczysz cza ją cym i jed no cze śnie po -
bu dza ją cym ra nę do ziar ni no wa nia. Za tem i roz le głe
ra ny koń czyn w na szym szpi ta lu by ły le czo ne
„na otwar to”. Po wy rów na niu sta nu ogól ne go pa -
cjen ta i „oczysz cze niu” ran pa cjen ci by li ewa ku owa -
ni do szpi ta li w głąb kra ju, np. do Dah ra nu.

Gdy przy wo żo no do szpi ta la ran nych, cho rych,
wów czas wszy scy dy żur ni by li wzy wa ni po przez ra -
dio i pa ge ry do Izby Przy jęć (Emer gen cy). Nie by ło
to na za sa dach po spo li te go ru sze nia; każ dy miał
ści śle okre ślo ne, wręcz wy ma lo wa ne na pod ło dze
miej sce. Sa ni ta riu sze wy no si li z ka re tek pa cjen tów
na no szach, na wóz kach. Pierw szy do ran ne go
pod cho dził le karz dy żur ny Emer gen cy; i to on do -
pie ro wzy wał sto ją cych za czer wo ną li nią spe cja li -
stów. Spe cja li sta za bie rał pa cjen ta do jed ne go
z pół otwar tych ga bi ne tów – tam naj czę ściej cze ka -
ła przy naj mniej jed na pie lę gniar ka. Każ dy ga bi net
był wy po sa żo ny w apa ra tu rę re ani ma cyj ną z re spi -
ra to rem, miał do pro wa dzo ne ga zy me dycz ne, nie -
zbęd ne in stru men ta rium, środ ki opa trun ko we etc.
Na po dej ściu do tych ga bi ne tów/bok sów od by wa ła
się, zgod nie z dy rek ty wa mi me dycz ny mi, se gre ga -
cja ran nych i cho rych – we dług sta nu ogól ne go pa -
cjen ta, ro dza ju i roz le gło ści ob ra żeń oraz ro ko wa nia
co do moż li wo ści ura to wa nia ran ne go żoł nie rza.
Dla osób po stron nych ta pro ce du ra mo że wy da wać
się nie ludz ka, wręcz okrut na. Nie ste ty, przy na pły -
wie wie lu po ra żo nych se gre ga cja ta ka by ła nie zbęd -
na. A mie li śmy sy tu acje, że do szpi ta la przy wo żo no
jed no cze śnie kil ku lub kil ku na stu ran nych; pa ro krot -
nie w Emer gen cy by ło wię cej po ra żo nych niż le ka -
rzy. Za opa try wa ni by li wszy scy, jed nak w usta lo nej
przez nas ko lej no ści. Nie ste ty, by ły i sta ny ago nal -
ne, ter mi nal ne – i przy du żym na pły wie po ra żo nych,
dla nich naj czę ściej po zo sta wa ło le cze nie w ogra -
ni czo nym za kre sie.

W pierw szej ko lej no ści za opa try wa ne by ły cięż -
kie krwo to ki, ra ny klat ki pier sio wej z uszko dze niem
na rzą dów we wnętrz nych…

Za sa dy okre ślo ne dy rek ty wa mi nie zna czy ły, że
czło wiek nie miał w ta kich sy tu acjach wąt pli wo ści;
przy czym nie moż na by ło się zbyt nio wa hać,
a na pew no już nie roz czu lać nad po szko do wa ny -
mi – de cy zje mu sia ły być po dej mo wa ne szyb ko.
Skru pu ły? Wy rzu ty su mie nia? Ta kie sta ny emo cjo -
nal ne przy cho dzi ły póź niej, nie za wsze po zwa la ły
za snąć. Ra do śniej by ło, gdy wszy scy przy wie zie ni
do Emer gen cy zo sta li za opa trze ni w zgo dzie z za -
sa da mi i w moż li wie peł nym za kre sie; jesz cze ra do -
śniej by ło, gdy za uwa ża ło się „od ży wa nie”
pa cjen tów.
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Na rzę dzia do pla no wa nej ope ra cji na le ża ło sa -
me mu wy bie rać. Aby pa cjent tra fił na blok ope ra cyj -
ny trze ba by ło wy peł nić kil ka dru ków – po za
imie niem i na zwi skiem pa cjen ta, nu me rem sa li cho -
rych, trze ba by ło od no to wać roz po zna nie, ro dzaj
pla no wa ne go za bie gu, ro dzaj po trzeb ne go znie czu -
le nia i ewen tu al nie nie zbęd ne go du że go sprzę tu,
np. to ru wi zyj ne go rtg. Nie ukry wam, że nie zna ne
mi wcze śniej pro ce du ry spra wia ły w pierw szych
dniach pew ną trud ność, tak że z po wo du uży wa nej,
a nie zna nej mi ter mi no lo gii ame ry kań skiej. Ale dość
szyb ko, tak że przy po mo cy pie lę gnia rek za trud nio -
nych na blo ku ope ra cyj nym, sztu kę pla no wa nia
ope ra cji opa no wa łem

Na do bre w mej pa mię ci za pi sał się pe wien cięż -
ko ran ny żoł nierz, czar no skó ry (nie pa mię tam je go
na ro do wo ści, nie pa mię tam też ja kie od niósł ob ra -
że nia – był pa cjen tem chi rur gicz nym). Któ re goś wie -
czo ra, pod czas wi zy ty na jed nym z od dzia łów
chi rur gicz nych, prze cho dząc obok te go pa cjen ta
za py ta łem go jak się czu je – na mo je py ta nie zła pał
mnie za rę kę i zroz pa czo ny od po wie dział py ta niem:
pa nie dok to rze, dla cze go mu szę umie rać, prze cież
je stem bar dzo mło dy. Oczy wi ście po wie dzia łem
mu, że nie umrze. Po dłuż szej chwi li pu ścił mo ją rę -
kę i po sze dłem do in nych ran nych pa cjen tów.
Kiedy przy sze dłem ra no, koń cząc swój noc ny dy -
żur, po wie dzia no mi, że ten ran ny żoł nierz zmarł we
śnie, ci chu teń ko.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych pra cu je my
na dal – szpi tal po wo li wra ca do swe go przed wo jen -
ne go ryt mu i otwie ra się na pa cjen tów tak że cy wil -
nych, głów nie na ro dzi ny żoł nie rzy, otwie ra ne są też
przy chod nie.

Pie lę gniar ką w ga bi ne cie or to pe dycz nym by ła
nie zbyt uro dzi wa, ale mi ła Fi li pin ka, mu zuł man ka.
Pra wie wszyst kie za trud nio ne w szpi ta lu pie lę gniar -
ki by ły Fi li pin ka mi (nie któ re bar dzo ład ne), na to -
miast prze ło żo ny mi i od dzia ło wy mi by ły An giel ki.
Mąż jed nej z tych An gie lek był tech ni kiem or to pe -
dycz nym.

Pa nu ją prze dziw ne zwy cza je w przyj mo wa niu ko -
biet w przy chod ni. Pa cjent ce to wa rzy szy naj czę ściej
ca ła licz na ro dzi na (w tym roz bry ka ne dzie ci),
rzadziej je dy nie mąż. Pa cjent ka sie dzi za ko ta -
rą – w ogó le w szpi ta lu „pa no szą się” ko ta ry/za sło -
ny. Po kil ku zda niach za mie nio nych z fa ce tem py tam
co spro wa dza go do mnie. Wte dy on mó wi, że przy -
pro wa dził swą cho rą żo nę. Sta ram się do wie dzieć
co jej do le ga. Wów czas przez dłuż szą chwi lę trwa
wy mia na słów mię dzy pa cjent ką i jej mę żem
(rzadziej z to wa rzy szą cym do ro słym sy nem, oj cem,
bra tem – ko bie ty bez opie ki męż czy zny nie mo gą
po ru szać się po za do mem). To on mó wi co jej do -

skwie ra. W na stęp nej ko lej no ści mu szę go za py tać,
czy chce bym zba dał je go żo nę – je śli wy ra ża zgo -
dę, to do ba da nia przy go to wu je ją pie lę gniar ka; czy li
za ko ta ra mi ukła da pa cjent kę na ko zet ce, szczel nie
ją okry wa i po zo sta wia do mo ich oglę dzin tyl ko np.
od kry te jed no ko la no lub jed ną sto pę. Gdy pie lę -
gniar ka jest pew na, że ni cze go wię cej nie zo ba czę
niż tyl ko to jed no ko la no, wów czas mnie przy wo łu -
je. Oczy wi ście przede mną wcho dzi mąż pa cjent ki.
Ba da nie od by wa się przez „dziur kę od klu cza”.

W tej sy tu acji istot nym ba da niem jest skie ro wa -
nie pa cjent ki na „X -ray” – i to za rów no w przy pad ku
prze pro wa dze nia ogra ni czo ne go ba da nia przed -
mio to we go, jak i w sy tu acji, gdy mąż nie chce by le -
karz do ty kał je go żo ny (a ta kie sy tu acje się
zda rza ły). Jak wy glą da ło zaś ba da nie gi ne ko lo gicz -
ne lub od by wał się po ród – bra ku je mi wy obraź ni.

Na od dzia le na dal mia łem swych pa cjen tów
jesz cze z cza sów dzia łań bo jo wych (stop nio wo
ewa ku owa li śmy ich do szpi ta la w Dah ra nie) i pa -
cjen tów no wych, przyj mo wa nych już po woj nie.
Szpi tal w Al Ju ba il, w okre sie ope ra cji „Pu styn na
Burza”, był pierw szym od li nii fron tu sta cjo nar nym
spe cja li stycz nym szpi ta lem ewa ku acyj nym.

Przy cho dzi Wiel ki Ty dzień. Ame ry kan ka, Lynn
G., żo na ame ry kań skie go in ży nie ra na kontr ak cie
w ra fi ne rii, czę sto po ka zy wa ła się w szpi ta lu. Zo sta -
ła za an ga żo wa na do bez płat nej na uki ję zy ka an giel -
skie go dla na szej gru py.

W Wiel ki Czwar tek py ta kon spi ra cyj nie, czy
chcie li by śmy w Wiel ki Pią tek mieć taj ne spo tka nie
z ame ry kań skim ka pła nem ka to lic kim (US Ar my)
w jej miesz ka niu pod pre tek stem spo tka nia to wa -
rzy skie go (obia du). Oczy wi ście wie lu z nas chcia ło.

Kil ku Ame ry ka nów swo imi sa mo cho da mi za wio -
zło nas do Lynn. Ksiądz kpt. Stan Do mbrow ski
(Dąbrowski?) przy je chał w ubra niu cy wil nym.
Podzielono nas na dwie ma łe grup ki i ko lej no pro -
wa dzo no do miesz ka nia in ne go Ame ry ka ni na, in ży -
nie ra. Po tem oka za ło się, że był to za kon spi ro wa ny
pa stor ewan ge lic ki (an gli kań ski?) – peł nił po dwój ną
ro lę. Gdy by go na kry to na dzia łal no ści ka płań skiej,
z ca łą pew no ścią tra fił by do wię zie nia.

W je go miesz ka niu ksiądz Sta ni sław chęt nych
spo wia dał – sko rzy sta li śmy z te go, a każ dy spo wia -
dał się jak umiał – po an giel sku lub po pol sku.
Na ko niec na kła dał nam swe rę ce na gło wę i mó -
wił – „Pan Bóg przy szedł do cie bie”. By ła też krót ka
Msza świę ta z ko mu nią.

W Ko ście le ka to lic kim w Wiel ki Pią tek nie od pra -
wia się Mszy św. – to by ła jed nak sy tu acja wy jąt ko -
wa.

I wi no, i ho stie od waż ny ka pe lan przy wiózł ze
swej ame ry kań skiej jed nost ki w dłu gich fiol kach,
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w po głę bio nych spe cjal nie kie sze niach spodni.
Sądzę, że był ase ku ro wa ny przez swych ko le gów.
Tak też w cza sie Mszy św. wo kół do mu pa sto ra „spa -
ce ro wa li” lu dzie z ob sta wy ame ry kań skiej – mie li alar -
mo wać w chwi li za gro że nia. Sam pa stor w cza sie
na bo żeń stwa był za mi ni stran ta u ka pe la na ka to lic -
kie go – to był przy kład praw dzi we go eku me ni zmu.

Po tem ta sa ma spo wiedź i Msza św. by ła dla dru -
giej pa ro oso bo wej grup ki. Był rów nież pro szo ny
obiad u go spo dy ni. Wie czo rem po wró ci li śmy
do swej ba zy szpi tal nej wy raź nie od mie nie ni.

W szpi ta lu od wie dzał nas kmdr ppor. Ro bert G.,
formalnie z Woj sko wej Mi sji Szko le nio wej US Na vy.
Jego za cho wa nie i je go opo wie ści po zwa la ły uznać, że
Robert jest z jed nost ki do za dań spe cjal nych.
Przychodził do szpi ta la dość czę sto. Bar dzo sym pa -
tycz ny fa cet. Ja ko „wy kła dow ca” w Aka de mii Ma ry nar -
ki Wo jen nej Ara bii Sau dyj skiej miał tam swój ga bi net.
Aka de mia MW by ła w bez po śred nim są siedz twie ze
szpi ta lem. Ten że ko man dor, gdy za koń czy ła się woj na,
za pra szał nas do swej ma łej ame ry kań skiej ba zy, któ ra
znaj do wa ła się po za te re nem ko szar sau dyj skich. Jego
jed nost ka by ła oto czo na wy so ki mi mu ra mi. We wnątrz
kil ka ba ra ków miesz kal nych, pię tro we po miesz cze nie
klu bo we, ba sen pły wac ki i bo isko do siat ki (ko sza).
Teren cia sno za bu do wa ny. Tam mie li śmy chwi le od po -
czyn ku, nor mal no ści. Ame ry ka nie przy go to wy wa li
na gril lu zło wio ne przez sie bie du że ry by mor skie. Mie li
też i praw dzi we pi wo z kil ko ma pro cen ta mi. My rów nież
przy no si li śmy coś z so bą (np. mię so do gri lo wa nia).
Była mu zy ka i nie kie dy tań ce. Szlag tra fiał Ara bów
za bra mą. Na te spo tka nia rów nież Ame ry ka nie przy -
wo zi li nas i od wo zi li swy mi służ bo wy mi sa mo cho da mi.
By ła to ma ła jed nost ka, wy raź nie ta jem na, a Ro bert ofi -
cjal nie był w niej za stęp cą do wód cy.

Ma jor za wsze cho dził w ka mi zel ce ku lo od por -
nej – zdej mo wał ją je dy nie u sie bie w ba zie. W szpi -
ta lu też w niej prze sia dy wał. Uzbro jo ny był w pa rę
im po nu ją cych swą wiel ko ścią pi sto le tów. Po za tym
w ka mi zel ce miał ukry ty spo ry nóż (na kar ku) i w sy -
tu acji gdy by ktoś „po pro sił” go o unie sie nie rąk
mógł by bły ska wicz nie za ata ko wać tym no żem.
Sztucz kę tę za de mon stro wał mi rzu ca jąc no żem
w sza fę, czym au ten tycz nie mnie za sko czył.

Ro bert miał bar dzo du żo róż nych prze pu stek.
Ja dąc sa mo cho dem je dy nie zwal niał przy bra mach
(a by ło ich spo ro), ale ni gdy się nie za trzy my wał.
Przez szy bę po ka zy wał prze pust kę i je chał da lej,
war tow ni cy (arab scy) mu sie li usu wać się z dro gi
i szyb ko pod no sić szla ba ny. Mó wił, że za trzy my wać
się nie bę dzie, bo nie mo że. Był bar dzo pew ny sie -
bie, ale tak że bar dzo ostroż ny i czuj ny. Mia łem też
wra że nie, że po dob nie jak w Wiet na mie tak i tu taj
Ame ry ka nie sta ra li się spra wo wać nad na mi pie czę.

Czę sto wy py ty wał o sto su nek go spo da rzy do nas,
o ewen tu al ne kło po ty z ni mi.

Każ dy dzień to by ła „wal ka” z Ara ba mi i nie ste ty
czę sto ze swo imi, któ rzy mie li, jak to zwy kle Po la cy,
bar dzo róż ne po my sły. A ja kie kol wiek dy rek ty wy ro da -
cy, po za le ka rza mi woj sko wy mi, uwa ża li za wy jąt ko wo
głu pie i cał ko wi cie zbęd ne, ogra ni cza ją ce ich w ko rzy -
sta niu z wła sne go do świad cze nia i wła snej wie dzy.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych po wra ca ła
nor mal na pra ca – od dział, przy chod nia szpi tal na
i dy żu ry. Za tem tra fia ły się tak że wol ne po po łu dnia.

W tym okre sie za fun do wa no nam trzy wy ciecz ki
kra jo znaw cze, w tym jed ną dwu dnio wą do Ri ja du.

Ale re gu ły ży cia w tym kra ju mu zuł mań skim z chwi -
lą za koń cze nia woj ny nie ule gły zmia nie. Tro chę nie
na te mat, ale przy po mi na mi się pew na dra ma tycz na
hi sto ryj ka. Już po woj nie, bę dąc kon sul tan tem mia łem
nie co wię cej cza su, więc zda rza ło się, że prze sia dy -
wa łem w ga bi ne cie i prze glą da łem zgro ma dzo ną tam
fa cho wą li te ra tu rę or to pe dycz ną. Oczy wi ście drzwi po -
ko ju mu sia ły być otwar te, jak to w Ara bii Saudyjskiej.

A raz po raz, wą skim ko ry ta rzem prze cho dzi ła,
gło śno o tym do no sząc swy mi tłu ką cy mi szpil ka mi,
czę ścio wo za ma sko wa na zgrab ność, a mo że i pięk -
ność – tak są dzi łem. Po kil ku ta kich prze mar szach,
ośmie lo na mo imi ukło na mi i po zdro wie nia mi, za -
trzy my wa ła się w pro gu i też mnie po zdra wia ła.

I w za sa dzie w tym miej scu po wi nie nem za koń -
czyć tę opo wieść, bo… No do brze, do brze, już nie
pro ście… po wiem wszyst ko, tak do koń ca. Pew ne -
go ra zu, jak zwy kle, za trzy ma ła się w drzwiach i fi -
lu ter nie za ga da ła do mnie; już sam nie wiem czy
po wtó rzyć co po wie dzia ła. A po wie dzia ła, że…
jestem hand som man (tak na praw dę po wie dzia ła,
prze cież nie zmy ślam!). Po dzię ko wa łem i ze swej
stro ny po wie dzia łem z pew nym wy rzu tem – ty mo -
ją twarz co dzien nie wi dzisz, a ja two jej jesz cze ni -
gdy nie wi dzia łem.

Oh, gdy by ta chwi la mo gła nie na stą pić, czas
mógł za wró cić… upew ni ła się, że nikt nie idzie ko -
ry ta rzem i wsu nę ła gło wę do środ ka, jed no cze śnie
zsu wa jąc z twa rzy chust kę. Za ję cza łem, cho ciaż nie
z za chwy tu. Do brze, że ona wzię ła to za jęk roz ra -
do wa nej mej du szy… nie wol no tak mó wić o nie wia -
stach – w tym miej scu chcę zła go dzić swą
wy po wiedź, więc mó wię „nie wia sta” – ona mia ła
pięk ną twarz, ale nie ste ty ina czej.

I od tej chwi li nie mia łem już wąt pli wo ści dla cze -
go Ma ho met, tak na wszel ki wy pa dek, na ka zał ko -
bie tom za kry wać swe wdzię ki. Cho ciaż uwa żam,
że wy da jąc ta ki na kaz wo bec wszyst kich ko biet,
zachował się jed nak jak nad gor li wiec.

Hi sto ria o któ rej opo wie dzia łem do ty czy ła mu -
zuł man ki, ale nie Sau dyj ki – wów czas by ła by ca ła
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ukry ta w czar nych szmat kach. A tak w ogó le to by -
ła bar dzo zgrab na, tyl ko to li co!

I przy szedł wresz cie czas, że bez ża lu wra ca li śmy
do Kra ju – był czer wiec 1991 r. Nie mia łem na so bie
pol skie go mun du ru – w Al Ju ba il za mie ni łem go
na mun dur ame ry kań ski i w ta kim mun du rze z dys tynk -
cja mi ame ry kań ski mi i pol ski mi wra ca łem do Pol ski.

Mu szę w tym miej scu wspo mnieć jak ma ło my ślą -
ce by ły pew ne oso by w sze fo stwie w Pol sce. Wysłali
nas na woj nę po ten cjal nie „ga zo wą”. W związ ku
z tym wy po sa ży li nas w ma ski p. ga zo we no we go ty -
pu z jed ną pa rą za pa so wych po chła nia czy (jed no ra -
zo wych) i z jed nym pa kie tem p. chem. Wy sła łem
więc te le gram do MON z proś bą o szyb kie do sła nie
za pa su pa kie tów p. chem i po chła nia czy do ma sek.
Po pew nym cza sie przy sła no nam du ży kar ton z fla -
ko na mi za wie ra ją cy mi atro pi nę w su chej po sta ci (!).

Win ni śmy do stać pa kie ty z au to strzy kaw ka mi za wie -
ra ją cy mi jed no ra zo wą daw kę atro pi ny. A do sta li śmy su -
chą sub stan cję bez strzy ka wek, igieł i wo dy
w am puł kach. Ktoś mą dry uznał, że je śli bę dzie atak ga -
zo wy, to każ dy z nas zdą ży roz pu ścić su chą sub stan cję
w fiol ce i po dać so bie od po wied nią daw kę! Gdy by na -
wet był czas na to (a prze cież w chwi li ata ku ga zo we go
nie ma ta kie go cza su), to wcze śniej mu sie li by śmy kupić
(po ży czyć?) od Ara bów strzy kaw ki i wo dę w am puł -
kach. Sa mej zaś su chej atro pi ny mie li śmy ty le, że praw -
do po dob nie star czy ło by jej na otru cie lud no ści ma łe go
mia stecz ka. By tak nas za opa trzyć po trze ba by ło tę giej
gło wy oraz wiel kiej wy obraź ni spo rej licz by „uczo nych”.
Na pi sa łem o tym wszyst kim do Sze fa Służ by Zdro wia
MON – od po wie dzi ni gdy nie otrzy ma łem…

Przy pusz czam je dy nie, że me cha nizm te go był
pro sty – wy da no po le ce nie: „wy ślij cie im pil nie atro -
pi nę”. No i skład ni ca bez myśl nie wy sła ła.

Na ko niec chcę po wie dzieć jesz cze jed no. Otóż
w wie lu opra co wa niach (vi de In ter net) z ła two ścią

moż na zna leźć in for ma cje o pol skim udzia le w ope -
ra cji „Pu styn na Bu rza”. Wy ni ka z nich, że za sad ni -
czą ro lę ode gra ły dwa okrę ty – ORP Wod nik
(szpi tal ny) i ORP Piast (ra tow ni czy). Praw dą jest,
że pa ro krot nie okrę ty te wy szły w mo rze na pa tro le,
a po za tym dwu krot nie mu sia ły prze być dłu gą
i uciąż li wą dro gę z Gdy ni do Al Ju ba il i z po wro tem.

Jed nak ORP Wod nik (okręt szpi tal) z peł ną ob sa -
dą me dycz ną, przez trzy mie sią ce po by tu w Ara bii
Sau dyj skiej, nie ho spi ta li zo wał ani jed ne go żoł nie rza
z ob ra że nia mi cia ła do zna ny mi w cza sie walk.

W pra wie każ dym do stęp nym opra co wa niu jest
za to spo ro błę dów od no szą cych się do imien nej
ob sa dy i do pra cy w pol skich ze spo łach me dycz -
nych roz miesz czo nych w trzech szpi ta lach ar mii
sau dyj skiej.

I to co naj bar dziej smu ci i de ner wu je, to mar gi -
na li zo wa nie cięż kiej pra cy me dy ków w tych ze spo -
łach – przy naj mniej w szpi ta lu ba zy mor sko -lot ni czej
w Al Ju ba il, w któ rym z ko le ga mi i ko le żan ka mi pra -
co wa łem.

Okrę ty to du ża rzecz, mo że dla te go tak du żo
o ich mi sji na pi sa no; ja cyś tam me dy cy w ja kichś
tam szpi ta lach lą do wych to drob ni ca – ta kie jest
prze sła nie za war te w więk szo ści opra co wań.

Swy mi po wyż szy mi wspo mnie nia mi chciał bym
przy wró cić wła ści we pro por cje w za kre sie oce ny
udzia łu po szcze gól nych grup pol skich Sił Zbroj nych
w ope ra cji „Pu styn na Bu rza”.

W tym miej scu pra gnę rów nież po dzię ko wać ko le -
żan kom i ko le gom, z któ ry mi w tam tych trud nych
dniach sku tecz nie pra co wa li śmy, za ich ogrom ny udział
w tej pra cy i za cier pli we zno sze nie wszyst kich, nam ob -
cych, ogra ni czeń wy ni ka ją cych z praw sza ria tu.

płk w st. spocz. dr n. med. Bogdan Sleboda
III kurs WAM



Z przy kro ścią in for mu ję, że w dniu 9 mar ca 2022
ro ku zmarł mój oj ciec, płk w st. spocz. prof. dr hab.
n. med. Te les for Pie cuch.

Był on wie lo let nim Kie row ni kiem Kli ni ki Chi rur gicz -
nej 4. Woj sko we go Szpi ta la Kli nicz ne go z Po li kli ni ką
we Wro cła wiu, Głów nym Chi rur giem Ślą skie go Okrę -
gu Woj sko we go, człon kiem Ra dy Wy dzia łu Le kar skie -
go Woj sko wej Aka de mii Me dycz nej w Ło dzi,
we te ra nem Woj ska Pol skie go i uczest ni kiem Mi sji Po -
ko jo wej ONZ na Bli skim Wscho dzie, a tak że człon -
kiem To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich od 1957, w tym
człon kiem za rzą du przez dwie ka den cje oraz człon -
kiem Sek cji To ra ko chi rur gicz nej To wa rzy stwa Chi rur -
gów Pol skich.

Katarzyna Tyszkowska

płk w st. spocz.
prof. dr hab. n. med.

Telesfor Piecuch
(1940–2022)
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Śp.
lek. Piotr Gacek
4.06.1969–3.03.2022

Śp.
lek. Maciej Wróblewski

15.03.1970–15.02.2022
Śp.

prof. dr. hab. n. med.
Telesfor Piecuch
27.02.1928–9.03.2022



W związku z ciągłym poszerzaniem oferty świadczeń

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
– Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28, 29–100 Włoszczowa

zatrudni

Lekarza Specjalistę Chirurga
do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

Kierownik Oddziału:
płk w st. spocz. dr med. Bernard Rajczyk

– specjalista chirurgii ogólnej i torakochirurgii

Oferujemy współpracę na podstawie umowy o pracę lub umowy kontraktowej.
Praca w zespole doświadczonych lekarzy specjalistów.

Zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia negocjowane indywidualnie oraz przyjazną,
koleżeńską atmosferę w pracy.

Zapewniamy możliwość podnoszenia kwalifikacji, w tym operacji z zakresu
chirurgii małoinwazyjnej.

Istnieje możliwość zatrudnienia na stanowisku kierowniczym
– zastępcy Kierownika Oddziału Chirurgicznego.

Oddział Chirurgiczny po generalnym remoncie.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie ZOZ we Włoszczowie

pon.–pt. w godz. 730–1505

lub telefonicznie oraz drogą elektroniczną:
• Sekretariat tel. 41 388 38 00, e-mail: sekretariat@zozwloszczowa.pl

• Kadry tel. 41 388 37 65 lub 41 388 37 71, e-mail: kadry2@zozwloszczowa.pl
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