
A
ngażują się w pracę bez resz-
ty, pacjentów znają po imie-
niu, ich praca nie kończy się 
po wyjściu z poradni czy szpi-
tala, bo gotowi są pomagać 

także poświęcając na to wolny czas – na-
si niesamowici lekarze, położne i pielęgniar-
ki. Plebiscyt Hipokrates przerósł nasze 
oczekiwania, nie spodziewaliśmy się tak 
dużej liczby zgłoszeń, tak wielu głosów od-

danych przez pacjentów. Gratuluję zwy-
cięzcom, ale także wszystkim, którzy bra-
li udział w plebiscycie – zostali Państwo do-
strzeżeni i wyróżnieni przez Waszych po-
dopiecznych. Zachęcam do uważnej lek-
tury rozmów z laureatami Hipokratesa 
– to osoby pełne pasji i oddania zawodo-
wi. Czytelnikom Dziennika dziękuję 
za udział w naszym plebiscycie, Państwa 
zaangażowanie jest dla nas ważne. 

W tym dodatku Czytelnicy Dziennika 
Łódzkiego znajdą także rozmowy z dr El-
żbietą Lasotą i pielęgniarką Grażyną 
Chmielecką, których empatia, czujność 
i determinacja uratowały 3-miesięczną bi-
tą dziewczynkę. Zadecydowaliśmy, aby ich 
głos także był słyszany w gronie osób naj-
bardziej cenionych przez pacjentów. Wy-
wiady z obiema paniami zamieściliśmy 
na okładce dodatku. 

Już na początku nowego roku posta-
nowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na to, 
jak ważne jest dbanie o piękny, zdrowy 
uśmiech. Nasz poradnik przypomina, na ja-
ką bezpłatną pomoc stomatologiczną mo-
gą Państwo liczyć w ponad 500 poradniach 
stomatologicznych w Łódzkiem. 

  
Artur Olsiński, 
dyrektor ŁOW NFZ
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Gdzie się leczyć 

Sprawdź adresy poradni ortodontycznych 
oraz protetyki stomatologicznej w naszym 
województwie

dodatek do „Dziennika Łódzkiego”

Co przysługuje u stomatologa 

Jaki zakres usług stomatologicznych 
należy się dorosłym, dzieciom, 
kobietom w ciąży, niepełnosprawnym
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Jak się Pani czuje, jako naj-
lepszy lekarz? 
Jest mi oczywiście bardzo miło 
i bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy oddali na mnie swój 
głos. Na pewno ten tytuł nie 
wpłynie na to, że nagle stanę 
się innym człowiekiem, czy że 
będę inaczej pracować. Nadal 
jestem tą samą osobą, która 
wykonuje swoją pracę z naj-
większą starannością, wszak 
przysięga Hipokratesa zostaje 
w człowieku na całe życie. Ten 
tytuł pragnę zadedykować 
wszystkim moim pacjentom, 
bo gdyby nie oni, mnie nie było-
by dzisiaj w tym miejscu, w któ-
rym jestem. Pragnę także po-
dziękować mojej rodzinie, która 
mnie bardzo we wszystkim 
wspiera, moim przyjaciołom, 
Ojcu Przeorowi, całemu zako-
nowi, całej dyrekcji szpitala 
z panią prezes Elżbietą 
Błaszczyk na czele, że dali mi 
szansę, by wziąć udział w tym 
konkursie. Z serca dziękuje 
wszystkim współpracownikom 
ze szpitala, ale w szczególności 
mojemu zespołowi z oddziału 
chorób wewnętrznych, leka-
rzom, pielęgniarkom, sekretar-
kom, personelowi pomocnicze-
mu, z którymi pracuje od lat. To 
dzięki takiemu zespołowi, ich 
wiedzy, zaangażowaniu i  odda-
niu swojej pracy możemy 
w sposób najbardziej godny 
pomagać chorym i tworzyć od-
powiednią rangę oddziału. 
Pracuje Pani w Szpitalu Zako-
nu Bonifratrów św. Jana Bo-
żego w Łodzi, gdzie jest Pani 
Ordynatorem Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych. Ilu pa-
cjentów ma Pani doktor 
pod opieką? 
Mamy jeden z największych 
oddziałów w regionie, dysponu-
jemy 76 łóżkami, w tym są też 
łóżka intensywnego nadzoru. 
Hospitalizujemy kilkuset cho-
rych w ciągu miesiąca, kilka ty-
sięcy w skali roku. Trafiają 
do nas pacjenci z okolic, jak 
i z daleka, w związku z czym 
absolutnie nie narzekamy 
na brak zainteresowania. Praca 
jest bardzo ciężka i bardzo 
trudna, możliwa do wykonania 
dzięki bardzo sprawnemu ze-
społowi  i dobrej współpracy 
z innymi komórkami szpitala. 
Skąd takie zainteresowanie 
oddziałem? 
Nie wypada mi mówić dlaczego 
tak jest, na to pytanie winni od-
powiedzieć nasi pacjenci. Nato-
miast sądzę, że tak jak w każdej 
dziedzinie, tak samo w dziedzi-
nie szeroko rozumianej medy-
cyny istnieje pewien ranking, 
informacjami wymieniają się 
też pacjenci, a my ze swojej 

strony, każdy na swoim stano-
wisku: lekarze, pielęgniarki, 
personel administracyjny sta-
ramy się wykonywać swoją 
pracę najlepiej jak potrafimy. 
Pamiętajmy, że pracuję w szpi-
talu, który kontynuuje dzieło 
św. Jana Bożego, założyciela 
Zakonu Bonifratrów stąd mot-
to szpitala: miłość zwycięża 
cierpienie. Staramy się patrzeć 
na pacjenta holistycznie. Wi-
dzieć coś więcej poza choroba. 
Interesujemy się również śro-
dowiskiem, w którym pacjent 
żyje, czy po powrocie ze szpita-
la będzie miał zapewnioną 
opiekę w domu. Jeśli nie ma ta-
kowej szukamy innych alterna-
tyw. 
A ludzi starszych potrzebują-
cych opieki zapewne przyby-
wa, szczególnie w naszym re-
gionie? 
Tak, w Łódzkiem mamy naj-
większy odsetek ludzi star-
szych, jesteśmy najstarszym 
społeczeństwem w Polsce. 
W związku z tym, mamy na od-

dziale dużo chorych w wieku 
80 czy 90 lat . Naszym sukce-
sem jest wypisanie z oddziału 
pacjentki w wieku 102 lat. Gra-
nica wieku życia, w ostatnich 
latach bardzo się przesunęła, 
ale wraz z nią zwiększyła się 
ilość schorzeń, które dotykają 
ludzi starszych. Można dobrze 
wyglądać czy dobrze funkcjo-
nować, ale nasze stawy, nasze 
serce czy cały układ krążenia, 
nasze narządy wewnętrzne – 
one funkcjonują stosownie 
do naszego wieku i wymagają 
już pewnego wsparcia jeśli cho-
dzi o farmakologię, opiekę psy-
chologiczną, czy fizykoterapię. 
Z jakimi schorzeniami trafiają 
na oddział pacjenci? Czy ich 
lista zmieniła się na prze-
strzeni ostatnich lat? 
Przekrój naszych pacjentów 
jest bardzo szeroki, obejmuje 
wszystkie działy szeroko rozu-
mianej interny. Niewątpliwie 
najwięcej pacjentów mamy jed-
nak z chorobami układu krąże-
nia i chorobami nowotworowy-

mi. W ostatnich latach obser-
wujemy znaczący postęp 
w diagnostyce chorób nowo-
tworowych, tym samym mamy 
większe możliwości leczenia 
i wyleczenia, co jest bardzo 
istotne. W tym miejscu chciała-
bym zaapelować do wszystkich 
o to, by się systematycznie ba-
dać. Im wcześniej choroba zo-
stanie wykryta, tym w konse-
kwencji mniej powikłań i więk-
sze szanse na wyleczenie. Jest 
naprawdę sporo różnych pro-
gramów, z których można sko-
rzystać za darmo, bo finansuje 
je Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Pozostaje tylko kwestia na-
szych chęci. Pamiętajmy, że je-
śli nie odczuwamy w danym 
momencie żadnych dolegli-
wości, to wcale nie znaczy, że 
jesteśmy zdrowi. 
Pani Doktor jest wielką orę-
downiczką programów profi-
laktycznych. 
Tak, ponieważ choroba wykryta 
w odpowiednim momencie 
pozwala na bardziej skuteczne 

leczenie, a niejednokrotnie ra-
tuje pacjentowi życie. Każdy, 
kto wykonuje sobie badania, 
czy to kobieta, która robi profi-
laktyczną mammografię, czy 
osoby robiące sobie 
kolonoskopię, czy też badania 
biochemiczne typu oznaczanie 
poziomu glikemii, badanie 
lipidogramu, mężczyźni  bada-
jący gruczoł krokowy, czy też 
pomiary ciśnienia tętniczego 
świadomie pozwalają nam le-
karzom dostrzec pewne pato-
logie we wczesnym etapie. Tym 
samym szybko wdrożone le-
czenie będzie gwarantowało 
zmniejszenie liczby powikłań 
i pozwoli na wyleczenie pacjen-
ta. 
Co jest najważniejsze w kon-
taktach z pacjentem? 
Najważniejsza jest empatia i to, 
żebyśmy kochali ludzi. Lekarz, 
który nie kocha ludzi, nie bę-
dzie dobrym lekarzem, bo 
można mieć bardzo dużą wie-
dzę, można być utytułowanym 
lekarzem, ale jeśli człowiek nie 
ma otwartości na drugiego 
człowieka, nie znajdzie chwili, 
aby z pacjentem porozmawiać, 
to nie zawsze będzie cieszył się 
zaufaniem ze strony chorych. 
Czy lekarz powinien przypo-
minać pacjentom o profilak-
tyce? 
Każdy pacjent, który przycho-
dzi do szpitala jest zbadany, 
ma wykonane badania i w dniu 
wypisu otrzymuje kartę infor-
macyjną z bardzo szczegółową 
adnotacją, jak ma zażywać leki 
i jak ma żyć tzn. jaką ma stoso-
wać dietę i jaki prowadzić styl 
życia. Bardzo dużo rozmawia-
my z pacjentami na ten temat. 
Tak naprawdę nie ma diety 
na dzisiaj cukrzycowej, wrzodo-
wej i innej. Dzisiaj jest jedna 
dieta, która obowiązuje nas 
wszystkich – to zdrowe odży-
wianie i temu zdrowemu odży-
wianiu powinni się podporząd-
kować wszyscy, poczynając 
od dzieci na osobach starszych 
kończąc. Moja babcia zawsze 
mówiła, że na dobrą starość 
pracuje się całe życie, pamię-
tajmy więc o wprowadzaniu 
zdrowych nawyków od naj-
młodszych lat. Leczenie farma-
kologiczne jest ważne, ale rów-
nie ważne jest postępowanie 
niefarmakologiczne, bo można 
chodzić do najlepszych lekarzy, 
zażywać najdroższe leki, ale je-
śli nadal będziemy siedzieć 
przed telewizorem trzymając 
w ręku dwa piloty, zajadając 
chipsy i orzeszki, to absolutnie 
zdrowia nam nie przybędzie. 
Czy pamięta Pani jakiegoś 
szczególnego pacjenta, któ-
remu udało się pomóc? 

To jest bardzo trudne pytanie. 
Pracuję już bardzo długo, aż 
wstyd się przyznać ile i na prze-
strzeni tych lat byli tacy pacjen-
ci, których pamiętam do dzi-
siaj. Nie chciałabym wymieniać 
jednego czy drugiego, ale mam 
pod opieką pacjentów, którzy 
są ze mną od momentu, jak by-
łam jeszcze młodym asysten-
tem i pracowałam w klinice 
z panią profesor Marią Krze-
mińską-Pakułą. Pragnę jednak 
podkreślić, że nie wszystkim 
można pomóc w sposób saty-
sfakcjonujący. Trudne są ro-
zmowy z chorymi , którym 
trzeba powiedzieć o złych wy-
nikach badań, podobnież z ro-
dzinami, które opiekują się 
schorowanymi rodzicami, 
szczególnie wtedy gdy dowia-
dują się, że pacjenta trzeba za-
brać do domu.  Rozumiem, że 
trzeba pracować, że jesteśmy 
zaganiani, ale przecież jeste-
śmy odpowiedzialni za rodzi-
ców. To są bardzo trudne i czę-
sto przykre rozmowy i nie zaw-
sze dobrze postrzegane przez 
rodzinę chorego, ale muszę się 
w tym wszystkim odnaleźć. 
Co Pani daje największą saty-
sfakcję? 
Uważam, że żeby być człowie-
kiem szczęśliwym trzeba mieć 
pewną równowagę między 
pracą a domem, satysfakcją 
z zawodu i szczęściem rodzin-
nym. Ważne jest, abyśmy mieli 
jakieś pasje, cudownych przy-
jaciół. Nie można być tylko 
i wyłącznie skupionym na pra-
cy, aczkolwiek nie przeczę, że 
mnie moja praca zabiera bar-
dzo dużo czasu i nie mogę się 
od niej oderwać nawet w wee-
kend, ponieważ jestem w kon-
takcie z oddziałem, co jest rze-
czą naturalną. Jednak jak mam 
wolne, to staram się z tej wol-
ności korzystać w sposób 
maksymalny i rzeczywiście 
najbardziej zdrowo jak potra-
fię. Chodzę na spacery z mę-
żem i ukochanym pieskiem, 
spotykam się z przyjaciółmi, 
uwielbiam gotować, szczegól-
nie w wolne weekendy. Uwiel-
biam szybkie samochody, jaz-
dę na nartach. Staram się ko-
rzystać z życia, kiedy tylko na-
darza się okazja. Są oczywiście 
takie chwile, że poza kąpielą 
i łóżkiem niczego nie widzę, bo 
jestem tak zmęczona, ale nie 
jestem w tym odosobniona, 
tak samo ciężko pracuje cały 
mój zespół na oddziale i więk-
szość pracowników służby 
zdrowia. Stąd życzę sobie 
i wszystkim moim kolegom 
abyśmy odnaleźli satysfakcję 
z pracy, a przede wszystkim 
czas dla chorego.

Dr n. med. Elżbieta Kędzia-Kierkus pracuje w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi 
od 1994 roku. Jest ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych

Rozmowa z dr Elżbietą Kędzią-Kierkus, która zwyciężyła w kategorii lekarz w plebiscycie Hipokrates
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KATEGORIA LEKARZ ROKU 2016 – MIEJSCE PIERWSZE
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Jak czuje się dziś jedna z naj-
lepszych lekarek w wojewódz-
twie łódzkim? 
Uzyskanie drugiego miejsca 
w plebiscycie, w którym starto-
wali lekarze z całego wojewódz-
twa, jest dla mnie największym 
sukcesem w karierze zawodo-
wej. Prawie 37 tysięcy głosów to 
dla mnie rzeczywista ocena mo-
jej pracy jako lekarza specjalisty, 
wystawiona przez moich pa-
cjentów. Liczba oddanych 
na mnie głosów wzrosła lawino-
wo po publikacji mojego zdjęcia, 
co też może świadczyć o tym, 
że pacjenci sprzed lat zapamię-
tali moją twarz, niekoniecznie 
pamiętając nazwisko. To ogrom-
ne wyróżnienie. 
Pracuje Pani w zawodzie 
od dwudziestu pięciu lat jako 
specjalista radioterapii. Praca 
lekarza uległa znaczniej zmia-
nie przez ten czas, dziś lekarz 
ma lepiej? 
Na pewno ma lepiej biorąc 
pod uwagę wyposażenie gabi-
netów i oddziałów w aparaturę 

medyczną i nowoczesne leki. 
Jest ono nowocześniejsze, 
dzięki czemu nasze możliwości 
diagnostyczne i terapeutyczne 
są znacznie większe. A jak wia-
domo, dobra diagnostyka to 
dobre leczenie. Za tę nowo-
czesność płacimy jednak pew-
ną cenę w kontaktach z pa-
cjentem. Dziś żadna wizyta nie 
odbędzie się bez wpisania jej 
do komputera i umieszczenia 
w systemie, to spowodowało 
pewne odhumanizowanie rela-
cji lekarz - pacjent. Myślę, że 
pacjenci, zaszczycając mnie 
swoimi głosami, uhonorowali  
właśnie ten dawny sposób 
kontaktu, bliskiego kontaktu, 
który ja uważam za niezwykle 
istotny i majacy wpływ na wy-
niki leczenia. 
Leczenie onkologiczne albo 
będzie skuteczne albo skoń-
czy się fiaskiem, nierzadko 
śmiercią. Uświadamianie pa-
cjentów i ich bliskich o możli-
wościach i skutkach leczenia 
to trudna sztuka?  

To trudne rozmowy. Nie wyo-
brażam sobie, że z pacjentem 
i jego rodziną nie rozmawia le-
karz prowadzący, który planuje 
leczenie. To on wie doskonale, 

na jakie aspekty czy dolegliwoś-
ci chorego należy zwrócić uwa-
gę. To musi być również lekarz, 
który zna pacjenta, a poznał go 
jeszcze na etapie diagnostyki. 

Dzięki temu wie, czy tego pa-
cjenta trzeba zachęcać, przeko-
nywać, czy trzeba go trochę po-
straszyć, że jeżeli nie rozpocznie 
leczenia, efekty mogą być nie 
najlepsze. Nie zawsze możemy 
zaproponować leczenie, które 
zakończy się wyleczeniem. Cza-
sem dochodzi do pogorszenia 
stanu zdrowia pacjenta jeszcze 
w trakcie leczenia, wtedy trudno 
wyjaśnić rodzinie, że mimo na-
szych starań, niestety nie ma 
poprawy. 
Co zatem powinno cechować 
dobrego lekarza, który spro-
sta zarówno oczekiwaniom 
pacjentów, jak i profesjonali-
zmowi swojej pracy? 
Profesjonalizm dotyczy każdej 
dziedziny, nie tylko medycyny. 
W pracy lekarza ważna jest 
cierpliwość, ale z latami można 
tę cechę niewątpliwie rozwinąć, 
przy dobrych chęciach. Trzeba 
umieć wysłuchać ludzi, zrozu-
mieć ich potrzeby, wytłumaczyć 
wszystko językiem prostym, 
zrozumiałem. Pacjenci muszą 

wiedzieć, czy leczenie może im 
pomóc i jakimi dolegliwościami 
będzie okupione. Holistyczne 
spojrzenie na pacjenta ważne 
jest w każdej dziedzinie medy-
cyny, nie jest zarezerwowane 
dla radioterapii.  
Miała Pani kiedyś chwile zała-
mania, chciała zrezygnować 
z tego zawodu? 
W latach 90. nastąpił najwięk-
szy kryzys. Ośrodek onkolo-
giczny był przestarzały, trudno 
było zapewnić pacjentom właś-
ciwą na tamte lata opie-
kę. I to był jedyny moment, kie-
dy zastanawiałam się, czy nie 
zmienić specjalizacji. Wpływ 
na pozostanie tutaj i kontynuo-
wanie tej trudnej dziedziny mia-
ły trzy aspekty. Dyrektorem 
szpitala został Wojciech 
Szrajber, jeden z najwybitniej-
szych menadżerów w służbie 
zdrowia, a do Łodzi przybył 
prof. Jacek Fijuth, jeden z naj-
bardziej znanych specjalistów 
i objął merytoryczny nadzór 
nad łódzką radioterapią.

Lek. med. Beata Chmielewska-Pytka, specjalista radioterapii 
onkologicznej w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi. 
Lekarka zdobyła drugie miejsce w plebiscycie „Hipokrates”

Rozmowa z lek. med. Beatą Chmielewską-Pytką, która zajęła drugie miejsce w kategorii „Lekarz roku 2016”
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Pacjenta trzeba wysłuchać 

KATEGORIA LEKARZ ROKU 2016 – MIEJSCA DRUGIE I TRZECIE

Czy może Pani scharakteryzo-
wać swoich pacjentów? 
Opiekuję się osobami od 18. roku 
życia aż do starości. Czasami le-
czę również dzieci.  
Od ilu lat Pani leczy? 
Od 35 lat. 
Czy pamięta Pani jakiegoś 
szczególnego pacjenta i dla-
czego akurat jego Pani zapa-
miętała?  
Leczę już tyle lat, że z tej per-
spektywy trudno mi mówić 
o jednym konkretnym pacjencie. 
Na pewno udało mi się pomóc 
wielu osobom. Ostatnio był pa-
cjent z zakrzepicą kończyny dol-
nej, którego skierowałam 
do szpitala. Pacjent dziękował 
za trafność diagnozy i szybką re-
akcję. Cieszy mnie każdy zado-
wolony pacjent. W naszym za-
wodzie najważniejsza jest trafna 
diagnoza, umiejętne pokierowa-
nie leczenia i dobry kontakt z pa-
cjentem.  
W jakich okresach trafia do Pa-
ni najwięcej pacjentów i z jaki-
mi schorzeniami? 
W okresie zimowym od grudnia 
do kwietnia, nieraz do maja. Lato 
jest  spokojniejszym czasem. 
A zimą najwięcej mamy do czy-
nienia oczywiście z infekcjami 

górnych dróg oddechowych. Na-
stępnym problemem, z którym 
zgłaszają się pacjenci są szeroko 
pojęte schorzenia układu krąże-
nia (nadciśnienie tętnicze, cho-
roba niedokrwienna), cukrzyca, 
otyłość, czyli tzw. choroby cywili-
zacyjne. Coraz więcej pacjentów 
na nie zapada, a wszystko to 
przez stres, brak ruchu, gonitwę 
dnia codziennego, siedzącą pra-
cę, złe odżywianie. Mam także 
specjalizację z chorób płuc, więc 
zajmuję się pacjentami z astmą 
oskrzelową, czy przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc. 
Czy pacjenci często domagają 
się badań diagnostycznych? 
Oczywiście, że bywają tacy pa-
cjenci, czytają dużo w internecie 
i mają konkretne oczekiwania, 
ale często proszą o badania, któ-
rych my nie możemy wypisać 
w przychodniach podstawowej 
opieki zdrowotnej. Zakresy posz-
czególnych badań regulują mini-
sterialne przepisy.  
Co Pani doktor sądzi o bada-
niach profilaktycznych, pa-
cjenci czasami opornie z nich 
korzystają? 
Takie badania są bardzo po-
trzebne, bo pomagają często wy-
kryć chorobę, zanim ta zacznie 

dawać jakieś odczuwalne oznaki. 
Na pewno warto z nich skorzy-
stać. Niezależnie od nich, my 
dbamy o profilaktykę na co 
dzień. W naszej placówce wyko-
nujemy wszystkie badania, które 
są pacjentom potrzebne.  
Jak Pani doktor sobie radzi 
z trudnymi pacjentami, tzn. jak 
przyjdzie taki pacjent i już 
z góry wie, co mu dolega, sam 
sobie postawił już diagnozę 
i przychodzi tylko po jej po-
twierdzenie? 
Przede wszystkim trzeba wie-
dzieć, jak z pacjentem rozma-
wiać. Prawdą jest, że pacjent 
szuka odpowiedzi na trapiące go 
problemy, szuka dróg ich rozwią-
zania. Proces leczenia jest proce-
sem złożonym, wymaga współ-
pracy lekarza i pacjenta. Pod-
trzymywanie dobrych relacji 
z pacjentem jest niezwykle istot-
ne. 
Co jest najważniejsze w kon-
takcie lekarz – pacjent? 
Stworzenie dobrej, zdrowej rela-
cji z pacjentem, takiej płaszczy-
zny, na której można się dobrze 
porozumieć. Trzeba pamiętać, że 
każdy pacjent jest inny i wymaga 
indywidualnego traktowania. Pa-
cjenta przede wszystkim należy 

słuchać i odpowiednio reagować 
na to, co mówi. Tak jak w życiu, 
w pracy lekarza najważniejsza 
jest empatia i zrozumienie. 
Czy zdarzyło się, że pacjenci 
przychodzili z pretensjami, że 
ich zdaniem postawiła Pani złą 
diagnozę? 
Naprawdę wiele lat już przepra-
cowałam i nie pamiętam takiej 
sytuacji. Zawsze pamiętam 
o współpracy z pacjentem. Ni-
czego nie narzucam z góry, 
wspólnie próbujemy rozwiązy-
wać problemy. Zastanawiamy 
się, jakie rozwiązanie wybrać. 
Leczenie to proces, często 
od razu nie można postawić 
diagnozy. Jeśli są jakiekolwiek 
roszczenia, to może jedynie 
z powodu braków efektów lecze-
nia, bo nie wszystkie choroby są 
wyleczalne, a tymczasem pa-
cjent miał nieco inne wyobraże-
nie o chorobie i jej konsekwen-
cjach.  
A jakby miała Pani wybrać 
w swoim życiu jeszcze raz dro-
gę kariery zawodowej, też zo-
stałaby Pani lekarzem? 
Tak. Zdecydowanie tak. Ta praca 
daje mi olbrzymią satysfakcję, że 
mogę komuś pomóc. Lubię pra-
cę z ludźmi.

Lek. med. Elżbieta Olczyk jest specjalistą medycyny rodzinnej, 
pracuje w poradni przy ul. Studzińskiego 61 (CM Medyceusz) 
na łódzkim osiedlu Radogoszcz

Rozmowa z dr Elżbietą Olczyk, która zajęła trzecie miejsce w plebiscycie „Hipokrates Ziemi Łódzkiej”
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Czy pani udział w plebiscycie 
Hipokrates Roku 2016 oraz 
wygrana w kategorii Najpopu-
larniejszego Lekarza Pediatry 
Roku 2016 coś zmieniły? Bo 
jak widzę, gabinet ma pani 
skromny… 
Po zajęciu pierwszego miejsca 
dyrektor szpitala przeznaczył 
4.500 złotych na nagrodę i spy-
tał, na co chcę przeznaczyć te 
pieniądze. Czy na przykład 
na zmianę wystroju mojego po-
koju. Grałam dla skierniewickich 
noworodków, mając nadzieję, e 
przysłu ę się w ten sposób pro-
mocji neonatologii w skierniewi-
ckim szpitalu, a gabinet mogę 
mieć taki, jaki jest. Nagrodę 
przeznaczyłam więc na zakup 
pompy automatycznej dla mo-
jego oddziału, która zabezpie-
czy potrzeby dzieci. 
Za uczestnictwo w plebiscycie – 
ze skierniewickiego szpitala 
oprócz mnie brała w nim udział 
Krystyna Skierkowska, ordyna-
tor oddziału chorób wewnętrz-
nych I, pielęgniarka Bo ena Ju-
raś i poło na Ewa Paradowska – 
na spotkaniu z dyrekcją szpitala 
otrzymałyśmy podziękowania 
za odwagę poddania weryfikacji 
własnej osoby w odbiorze spo-
łecznym, a tak e kwiaty i dyplo-
my. 
Jest pani ordynatorem od-
działu noworodków od 2014 
roku, choć od 1984 roku – 
więc przez całe swoje zawodo-
we życie – związała się Pani 
z Instytutem Centrum Zdro-
wia Matki Polki w Łodzi. Dla-
czego Skierniewice?  
To, e pójdę na medycynę, wie-
działam od dziecka. Bardzo 
chciałam być lekarzem, ka dy 
mój misiek dostawał du o za-
strzyków i był badany, więc 
od początku zmierzałam w tym 
kierunku. Na świadectwie matu-
ralnym miałam bardzo dobre 
oceny, egzamin na studia te  
zdałam z dobrą lokatą. 
Bezpośrednio po studiach pra-
cowałam w Korczaku, zdobywa-
jąc pierwsze szlify w zakresie 
pediatrii. W tamtym czasie wy-
glądało to tak, e pracy się nie 
wybierało, tylko było się do niej 
oddelegowanym. Mnie oddele-
gowano do Korczaka z przezna-
czeniem do późniejszego za-
trudnienia w Matce Polce. 
W Centrum Zdrowia Matki Polki 
zrobiłam drugi stopień specjali-
zacji, neonatologię oraz w roku 
2000 doktorat poświęcony no-
worodkom matek z cukrzycą 
cią ową. Dlaczego po tylu la-
tach trafiłam do Skierniewic? To 
był powrót do korzeni, bo je-
stem rodowitą 
skierniewiczanką, tu chodziłam 
do liceum i zawsze Skierniewice 

były mi bardzo bliskie. Choć y-
cie osobiste – moja córka jest 
łodzianką, mą  Marek te   – 
i zawodowe, związałam z Ło-
dzią. Pacjenci, którzy ze Skier-
niewic przyje d ali do Matki 
Polki byli pod moimi skrzydłami. 
Z pozycji Łodzi, z ośrodka trze-
ciego stopnia referencyjności,  
patrzyłam na skierniewicki od-
dział noworodków uwa ając, e 
to miasto powinno  zostać 
ośrodkiem neonatologii przy-
najmniej drugiego stopnia. 
W okolicy, dla mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej, Brzezin, Ło-
wicza czy nawet yrardowa, 
brakuje takiego ośrodka będą-
cego rozwiązaniem dla nowo-
rodków, które nie wymagają 
jeszcze trzeciego, najcię szego 
poziomu. 
Wielokrotnie miałam propozy-
cje, ale dopiero niedawno 
stwierdziłam, e nadszedł ten 
czas. Je eli Skierniewice mają 
zaistnieć na mapie neonatologii, 

to teraz. W 2014 roku wystarto-
wałam w konkursie ogłoszonym 
przez skierniewicki szpital 
na ordynatora oddziału nowo-
rodków i w październiku zosta-
łam ordynatorem. 
Dlaczego neonatologia? Tu 
pacjent nie powie, co mu dole-
ga… Co jest najważniejsze 
w kontaktach z tak małymi 
pacjentami oraz ich rodzica-
mi? 
Zawsze wiedziałam, e będzie 
to pediatria. To się czuje, to się 
wie, z takim pacjentem realizuję 
się najlepiej. 
W przypadku neonatologii i pe-
diatrii kontakt jest podwójny. 
Nie tylko z samym pacjentem, 
ale i z rodzicami. Potrzebne jest 
doświadczenie i intuicja. Nawet 
słuchając relacji mamy, która 
zauwa a niepokojące objawy, 
muszę się opierać na lekarskiej 
intuicji. Nieraz wydaje się, e pa-
trzymy na zdrowe dziecko, ale 
coś podpowiada, e jest nie tak. 

Staram się nie zagłuszać wew-
nętrznego niepokoju, nie wyci-
szać go. Zastanawiam się wte-
dy, co w wyglądzie dziecka mnie 
tak niepokoi. 
Z rodzicami  jest tak, e zainte-
resowanie ich dzieckiem jest 
pierwszą rzeczą, która mo e 
prowadzić do pozytywnej 
współpracy. Du e znaczenie dla 
takiego kontaktu ma rozmowa. 
Staram się podczas niej przed-
stawić mamie, co mnie niepokoi 
w stanie klinicznym dziecka, 
przedstawić sposób 
zdiagnozowania i powiedzieć, co 
będziemy robić. Wyciszam 
emocje i się zastanawiam, jak 
pomóc dziecku. Uwa am, e 
pozostawienie rodzica bez ta-
kich wyjaśnień  nie jest korzyst-
ne, czuje się on wtedy zagubio-
ny. Gdy wychodzi z mojego ga-
binetu wie, co będziemy robić 
dalej.   
Trzeba przy tym pamiętać, e 
dziecko z wadami to ogromna 

tragedia dla rodziców, którzy za-
dają sobie pytania w rodzaju 
„dlaczego my”. Na to pytanie nie 
odpowiemy, ale musimy zrobić 
wszystko, skoro taka sytuacja 
ju  się zadziała, eby pomóc 
dziecku. 
Jakie były najtrudniejsze 
przypadki na skierniewickim 
oddziale noworodków? 
Tu mamy cudowne dzieci. 
W czasie obchodu moje dzieci 
nie płaczą. Poza tym bardzo 
rzadko trafia się głęboka patolo-
gia, z którą mogę coś zrobić po-
za transportem do ośrodka 
o wy szym stopniu 
referencyjności.  
Za moich czasów mieliśmy 
dwa czy trzy przypadki 
z wczesnymi cią ami rzędu 
29.–30. tydzień i masą ciała 
rzędu 1.200–1.500 g. Dzieci 
urodziły się u nas, potem za-
bezpieczyłam je do transportu. 
Nadal mam dy ury w weeken-
dy w Matce Polce, i je d ę 
w wysokospecjalistycznej ka-
retce. Nie rozstałam się z in-
tensywną terapią, więc nasze 
dzieci są bardzo dobrze zabez-
pieczone i przygotowane 
do transportu. 
Czy pamięta pani jakiegoś 
szczególnego pacjenta? 
Tych szczególnych mam bardzo 
wielu, proszę zobaczyć, ile zdjęć 
stoi na moim parapecie... To moi 
pacjenci. Niektórzy mają ju  4–
5 lat i jesteśmy w kontakcie. 
Największy mam z rodzicami 
tych dzieci, gdzie trzeba było 
rozwiązywać problemy. Wtedy 
zadzierzgają się przyjaźnie. Bar-
dzo jest mi miło, gdy po kilku la-
tach rodzice nadal się kontaktu-
ją i na przykład konsultują plany 
leczenia dziecka, pytają co 
o tym myślę, choć przecie  
wpływu na postępowanie lecz-
nicze ju  nie mam. To potwier-
dza ich zaufanie do mojej oceny. 
No i zawsze bardzo radośnie 
dzielą się osiągnięciami swoich 
dzieci. 
Gdy wszystko jest dobrze, po 48 
godzinach pobytu w szpitalu 
mama z dzieckiem wychodzi 
i tyle. 
Ilu pacjentów ma Pani 
pod opieką? 
Jestem lekarzem pracującym 
wyłącznie w szpitalu, nie prowa-
dzę czynnej praktyki prywatnej. 
Na oddziale mamy teraz 14 pa-
cjentów. 
Rodzice małych dzieci często 
domagają się badań diagno-
stycznych. Chętnie je Pani zle-
ca? 
Nie podlegam presjom. Rodzice 
są pełni obaw, chcieliby spraw-
dzić wszystko i ja nigdy nie od-
mówię badań widząc, e jest ta-
ka konieczność. Je eli w danym 

momencie  ycia dziecka są 
istotne, będę zlecała badania 
szczodrą ręką. Ale je eli badania 
mam zlecić jedynie dla dobrego 
samopoczucia rodziców, to nie. 
Na szczęście po rozmowie uda-
je się dojść do wspólnego wnio-
sku, e wykonywanie takich ba-
dań mija się z celem i tu nie cho-
dzi o odmowę, lecz uświado-
mienie rodziców. 
Jakie jest Pani zdanie na te-
mat szczepień i celowych za-
rażeń dzieci? 
Jestem zdecydowaną zwolen-
niczką szczepień ochronnych. 
Te tak zwane ospa party, świa-
dome infekowanie, są ogromną 
krzywdą robioną dzieciom. 
Przekazywanie niesprawdzo-
nych wiadomości to jeden z mi-
nusów internetu. Chwilami 
mam wra enie, e mimo 
wszystko na forach moderator 
powinien mieć wpływ, czy takie 
szkodliwe opinie powinny się 
ukazywać. Robią one krzywdę, 
stwarzając zagro enie nie tylko 
dla grupy nieszczepionych, ale 
dla wszystkich dzieci znajdują-
cych się w ich środowisku. 
Pojawiają się mamy, bardzo 
sporadycznie, które odmawiają 
szczepień. Staram się w takiej 
sytuacji przekonać, eby mimo 
wszystko rozwa yły decyzję 
i w ciągu dwóch lat było u nas 
tylko jedno dziecko wypisane 
bez szczepień przeciwko gruźli-
cy i ółtaczki typu B. W pozosta-
łych przypadkach udało się 
dojść do porozumienia. 
Podobnie z bilansami. Co praw-
da u nas robiona jest tylko pierw-
sza ocena noworodków, a dalsze 
są poza moim zakresem, ale 
edukujemy mamy na oddziale 
informując, e w 6. tygodniu są 
kolejne szczepienia. Edukujemy 
te  tatusiów, eby brali czynny 
udział w opiece nad maluchem. 
Skoro mówimy o tatusiach, to 
proszę pochwalić się swoim 
sukcesem w tej dziedzinie… 
Jesteśmy bardzo dumni, bo 
udało mi się wprowadzić kangu-
rowanie noworodków, urodzo-
nych drogą cesarskiego cięcia, 
przez tatusiów. W naszym od-
dziale przyjęliśmy zasadę, e ta-
ki noworodek jest przyjmowany 
na klatę taty. Z mamą po cesar-
ce nie ma takiej mo liwości 
i dlatego, gdy trwa jeszcze jej 
operacja, tata jest ju  ze swoim 
noworodkiem, w pampersie 
i przy ciele. Tatusiowie są przeję-
ci i wzruszeni tą rolą. Oprócz 
aspektów emocjonalnych, ma 
to du e znaczenie dla prawidło-
wej kolonizacji – nie bakteriami 
szpitalnymi, tylko tatusiowymi. 
Mamy nawet specjalne fotele 
dla tatusiów. 
Tego nawet w Łodzi nie ma!

Dr Elżbieta Jędrzejewska jest dumna ze swojego oddziału noworodków w skierniewickim 
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

Rozmowa z dr n. med. Elżbietą Jędrzejewską, ordynator oddziału noworodków szpitala w Skierniewicach
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Tutaj dzieci nie płaczą 
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 Co skłoniło Panią do udziału 
w plebiscycie? 
Zostałam zgłoszona przez CM 
Medyceusz. Wyrażając zgodę, 
liczyłam tylko na to, że... nie 
znajdę się na szarym końcu, że 
jest grupa pacjentów, którzy 
oddadzą na mnie głosy. 
Gdzie pacjenci mogli korzy-
stać z Pani doświadczenia 
wcześniej, gdzie obecnie? 
Po ukończeniu studiów podję-
łam pracę w Szpitalu im. Kor-
czaka w Łodzi, na oddziale nie-
mowlęcym. Tam zdobyłam 
pierwsze szlify lekarza pediatry 
i zrobiłam specjalizację. Miło 
wspominam te dwadzieścia lat 
pracy i lekarzy, od których 
uczyłam się. Od kilku już lat 
pracuję w CM Medyceusz. 
Ma Pani wnuczkę Amelkę; 
zawsze zdrową…? 
Wnuczka ma trzy lata i choruje 
jak każde dziecko w tym wieku, 
które chodzi do przedszkola. 
Na szczęście są to tylko prze-
ziębienia. Ponieważ nie miesz-
ka w Polsce, babcia jej nie leczy. 

A obserwując lekarzy, jak Pa-
ni sądzi – łatwiej leczyć włas-
ne dzieci/wnuki czy cudze…? 
Ja nie mam z tym większego 
problemu, ale wydaje mi się, że 
wobec bliskich jesteśmy czasa-
mi mało zdecydowani.  
Co – od strony medycznej – 
jest największym problemem 
w wychowywaniu dzieci? 
Największy problem to otyłość. 
Nieodpowiednia dieta, błędy 
żywieniowe, zbyt mało ruchu. 
Niestety, komputery i gry zastą-
piły zabawy na podwórku. Z ko-
lei szybkie tempo życia, błędy 
wychowawcze rodziców są 
przyczyną nasilania się zespo-
łów nadpobudliwości u dzieci. 
Jest Pani zwolenniczką lecze-
nia antybiotykami czy dłuż-
szej, domowej obserwacji? 
Antybiotyki powinny być stoso-
wane w uzasadnionych przy-
padkach, bo osłabiają odpor-
ność. Tymczasem część rodzi-
ców zgłasza się na początku in-
fekcji po antybiotyk, żeby cho-
roba „nie rozwinęła się”. Na tej 

samej zasadzie możemy, żeby 
się nie przeziębić, założyć w lip-
cu kożuch… 
Mamy sezon grypowy. Jak 
uodporniać milusińskich…? 

Małe dziecko może chorować 
nawet kilka razy w roku. Jeśli 
infekcje przebiegają lekko, to 
jest to nawet korzystne dla 
układu immunologicznego. 

Bezpośredni wpływ na odpor-
ność dziecka ma przede 
wszystkim odpowiednia dieta 
bogata m.in. w ryby, jogurty, wi-
taminę C i B-karoten oraz hi-
gieniczny tryb życia. Odpor-
ność wzmacniają też naturalne 
wyciągi i suplementy (tran, je-
żówka, czarny bez, aloes). 
Od piątego roku życia można 
stosować Colostrum. 
A jeśli zachorują, od razu 
zgłaszać się do lekarza, czy 
próbować domowych sposo-
bów, a jeśli – to jakich? 
Jeżeli dziecko jest tylko osła-
bione, nie ma ostrych objawów 
np. duszności, szczekającego 
kaszlu, wysokiej ciepłoty ciała, 
wymiotów czy bólów brzucha – 
trzeba poczekać, stosując ogól-
nodostępne leki obniżające cie-
płotę ciała, łagodzące katar 
i kaszel – oraz naturalne meto-
dy: herbatę z miodem i cytryną 
czy syrop z cebuli i czosnku. Je-
śli to infekcja wirusowa – w cią-
gu 72 godzin nastąpi poprawa. 
Jeśli nie – idziemy do lekarza. 

Trwa dyskusja – szczepić 
dzieci czy nie szczepić?  
Ruch antyszczepionkowy nie 
jest w Polsce wyjątkiem na tle 
Europy. Staram się zrozumieć 
argumenty, że rodzic wie, co jest 
dobre dla dziecka, ale to właśnie 
te szczepienia chronią dziecko 
przed chorobami, których, jako 
pediatra, już nie widziałam. My-
ślę o polio, błonicy, tężcu. 
Jak przygotować dziecko 
do wizyty u lekarza? 
Jeżeli jest to wizyta jednorazo-
wa, rodzice powinni wiedzieć, 
jakimi lekami dziecko było le-
czone. Powinni też starać się, 
aby opiekę nad dzieckiem 
sprawował jeden lekarz, do któ-
rego przyzwyczai się dziecko. 
Wizyta u lekarza to dla dziecka 
przeżycie, dlatego powinno za-
brać ze sobą ulubioną zabaw-
kę, aby czuć się bezpiecznie. 
Rodzice powinni być stanow-
czy i spokojni, bo taką postawą 
ułatwiają dziecku spotkanie 
z lekarzem; jest ono dla niego 
mniej stresujące. 

Dr Barbara Filipczak, która obecnie pracuje w CM Medyceusz 
– Bazarowa 9, uważa, że największym problemem w wychowaniu 
dzieci są błędy żywieniowe i zbyt mało ruchu

Rozmowa z dr Barbarą Filipczak, specjalistą pediatrii, pracującą w w Centrum Medycznym Medyceusz  
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Do pediatry z... zabawką 

KATEGORIA LEKARZ PEDIATRA ROKU 2016 – MIEJSCA DRUGIE I TRZECIE

Wzięła Pani udział w plebi-
scycie z obawami czy bez 
obaw o publiczną weryfika-
cję? 
Do udziału w plebiscycie zosta-
łam zgłoszona przez współpra-
cowników z CM „Widzew”. Jed-
nak nie traktowałam swego 
udziału jako próby weryfikacji 
mojej pracy. W moim przeko-
naniu, weryfikacją pracy leka-
rza POZ jest jedynie liczba za-
rejestrowanych pacjentów. 
Po ogłoszeniu wyników plebi-
scytu byłam mile zaskoczona 
tak dużą liczbą oddanych 
na mnie głosów. Za każdy – 
bardzo serdecznie dziękuję!. 
Za Panią już 28 lat czuwania 
nad zdrowiem najmłodszych 
pacjentów, cały czas w przy-
chodni przy ul. Gorkiego 
21a. Skąd to przywiązanie? 
Tu rozpoczęłam pracę bezpo-
średnio po ukończeniu studiów 
w Akademii Medycznej w Ło-
dzi. Pracodawca dał mi możli-
wość dalszego kształcenia się. 
Pracując, rozpoczęłam i zakoń-
czyłam specjalizację I i II stop-
nia z pediatrii. Mogłam odby-
wać staże i dyżurować w łódz-
kich szpitalach, łącząc pracę 
w podstawowej opiece zdro-

wotnej z pracą kliniczną. 
W miarę upływu lat zaprzyjaź-
niłam się także z pacjentami  
– a przyjaciół nie zawodzi się! 
Ci, którzy niegdyś byli 
pod Pani opieką, dziś zapew-
ne sami pukają z  pociechami 
do drzwi Pani poradni? 
To prawda . Wielu moich byłych 
pacjentów to dziś dorośli ludzie 
i rodzice. Bardzo dużą saty-
sfakcję daje mi możliwość le-
czenia ich dzieci. Fakt leczenia 
drugiego już pokolenia 
odbieram jako przejaw zaufa-
nia do mnie jako lekarza. Co 
ciekawe, wielu moich byłych 
podopiecznych to dziś... leka-
rze; koledzy, z którymi zdarza 
mi się pracować! 
Którego z pacjentów pamięta 
Pani do dziś? 
Myślę, że znam z imienia i naz-
wiska ponad 90 procent dzie-
ci, które do mnie przychodzą. 
Każdy jest dla mnie bardzo 
ważny, ale niektórzy zapadają 
w pamięć szczególnie. To dzie-
ci z ciężkimi chorobami przew-
lekłymi, zespołami wad wro-
dzonych czy chorobą nowo-
tworową. Pamiętam każde 
z nich... 
Co jest największym poza-

medycznym problemem 
w pracy lekarza pediatry? 
Ogromna ilość dokumentów, 
które musi wypełniać co-
dziennie lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej, a które 
na świecie wypełniają sekre-
tarki medyczne. Część dnia 
poświęcona tym czynnościom 
zdecydowanie skraca czas, ja-

ki należy się pacjentowi! Nie-
stety, dokumentacja cyfrowa 
także niczego nie ułatwia – 
często istnieje konieczność 
wielokrotnego logowania się 
w czasie pracy na te same 
strony, np. ZUS-u. Ogranicze-
niem jest także niemożność 
wykonania w POZ pełniejszej 
diagnostyki.  

Według Pani, jak rodzice po-
winni przygotować dziecko 
do wizyty u pediatry? 
Przed wizytą wyjaśnijmy dzie-
cku, że lekarz jest jego przyjacie-
lem. Nigdy też nie oszukujmy, je-
śli zaistnieje konieczność wyko-
nania jakiegoś bolesnego zabie-
gu. Pamiętajmy, że zaufanie 
dziecka jest kruche i nawet jed-
norazowe „minięcie się z praw-
dą” może je przekreślić! Opisz-
my, co będzie działo się w gabi-
necie lekarskim i pokażmy to 
dziecku na lalce czy misiu.  
Mamy sezon grypowy. Jak 
uodporniać milusińskich? 
Najlepszą metodą na uodpor-
nienie dziecka jest prawidłowo 
zbilansowana i bogata w witami-
ny i sole mineralne dieta oraz 
aktywność fizyczna. Tymcza-
sem odżywiamy się źle. Nasza 
dieta jest wysokokaloryczna, ale 
nie zawiera odpowiedniej ilości 
składników odżywczych. Jedz-
my mniej, zadbajmy latem 
o świeże warzywa, a mrożone zi-
mą. Ograniczamy ilość tłusz-
czów, które co prawda popra-
wiają walory smakowe pożywie-
nia, ale równocześnie są zacząt-
kiem chorób cywilizacyjnych. 
Odstawmy słodycze – jeden 

słodki dzień w tygodniu wystar-
czy. Zaproponujmy wspólną wy-
cieczkę w weekend, zapiszmy 
dziecko na zajęcia sportowe… 
Tymczasem lawinowo rośnie 
liczba dwulatków z tabletami 
na kolanach. Według niektórych 
badań, gry komputerowe mogą 
uzależniać podobnie jak sub-
stancje psychoaktywne. 
A jeśli dziecko zachoruje, 
od razu udać się do lekarza 
czy wykorzystywać domowe 
metody terapii...? 
Jeśli objawy infekcji nie są zbyt 
nasilone, spróbujmy poradzić 
sobie sami. Zapewnijmy 
dziecku odpoczynek, podajmy 
dużą ilość płynów – niegazowa-
nej wody mineralnej, kompotu 
czy soku warzywnego. Zadbaj-
my o obniżenie gorączki. W przy-
padku prostych infekcji dobrze 
sprawdzą się dostępne bez re-
cepty leki, zawierające kwiat lipo-
wy, czarny bez czy maliny. Moż-
na użyć też własnych przetwo-
rów tego typu. W przypadku bra-
ku poprawy lub gdy mamy 
do czynienia z gorączką, nierea-
gującą na leki, męczącym kasz-
lem, niepowściągliwymi wymio-
tami czy nasiloną biegunką – po-
prośmy o pomoc specjalistę.

Dr Ewa Śmiechowicz zna z imienia i nazwiska ponad 90 proc. 
swoich małych pacjentów. Najbardziej zapadły jej w pamięć dzie-
ci z ciężkimi przewlekłymi chorobami... 

Rozmowa z dr Ewą Śmiechowicz, lekarzem pediatrą z Miejskiego Centrum Medycznego Widzew
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Jeden słodki dzień w tygodniu – wystarczy
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W plebiscycie Hipokrates Ro-
ku 2016 została Pani Pielęg-
niarką Roku Województwa 
Łódzkiego. Jak to się stało, że 
została Pani pielęgniarką?  
Gdy sięgam pamięcią do cza-
sów dzieciństwa,  szkoły pod-
stawowej, to już wtedy mówi-
łam, że zostanę pielęgniarką. 
W ósmej klasie byłam już pew-
na tej decyzji. Chciałam robić 
w moim życiu coś, co jest trud-
ne, ciekawe i ma znaczenie 
w ziemskiej wędrówce ludzi 
na co dzień. Od zawsze podo-
bał mi się czepek na głowie i  
piękny biały strój. Ale to tylko 
to, co widoczne z zewnątrz. Tak 
naprawdę to zawsze chciałam 
pomagać ludziom w chorobie, 
nieść ulgę w cierpieniu i wi-
dzieć, jak pokonując chorobę 
wracają do rodziny, widzieć ich 
radość. Pielęgniarstwo to mój 
świadomy wybór. Gdybym dziś 
zastanawiała się nad wyborem 
zawodu, to bez wahania chcia-
łabym być pielęgniarką. 
Jakie jest pani wykształcenie 
i droga zawodowa? 
Moja przygoda z pielęgniar-
stwem rozpoczęła się w 1993 
roku; wtedy  to ukończyłam Li-
ceum Medyczne nr 1 im. Tytusa 
Chałubińskiego w Łodzi. 
Następnie ukończyłam                                                                                                                                         
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
z tytułem magistra pielęgniar-
stwa.  Pierwsze kroki  w zawo-
dzie stawiałam w Szpitalu Po-
wiatowym w Opocznie. Praco-
wałam w kilku oddziałach: 
opiekuńczo-pielęgnacyjnym, 
wewnętrznym oraz Intensyw-
nej Opieki Medycznej.  
Od kilku lat pracuję jako pielęg-
niarka rodzinna. Obecnie je-
stem też kierownikiem wielo-
specjalistycznej przychodni 
DOM-MED w Jelni, w gminie 
Drzewica w powiecie 
opoczyńskim.  
Czy pielęgniarka to zawód ta-
ki sam jak każdy inny? 
Oczywiście, że nie. Uważam, 
że jest to najpiękniejszy zawód 
świata, chociaż trudny i  wyma-
gający. Każda praca i każdy za-
wód polega na dokładaniu swo-
jej cegiełki do wspólnego spo-
łecznego dobra. Księgowy, ana-
lityk, sprzedawca – każdy jest 
potrzebny. Czy każdy z nich 
może jednak powiedzieć na ko-
niec swojego dnia pracy, że po-
mógł w ważnej sprawie choć 
jednej osobie? Niekoniecznie. 
To jest właśnie wyjątkowa ce-
cha zawodu pielęgniarki. Będąc 
pielęgniarką mogę realizować  
swoją potrzebę pomagania in-
nym, wykorzystując zdobytą 
wiedzę i doświadczenie. Wie-
dzę, którą cały czas muszę ak-
tualizować, chociażby ze wzglę-

du na nowe uprawnienia zwią-
zane z ordynacja lekową czy 
kontynuacją leków. Trudny, bo 
jesteśmy z pacjentami w na-
prawdę ciężkich chwilach. My-
ślę, że to jest sens naszego za-
wodu: umieć spojrzeć na dru-
giego człowieka od strony jego 
problemów – jego potrzeb – je-
go oczami. Pielęgniarstwo to 
wspaniały i szlachetny zawód, 
który nie każdy może wykony-
wać. Bywa „ciężkim kawałkiem 
chleba”.   
Pomaganie pacjentom, z wie-
lu powodów, bywa trudne... 
Pomaganie jest generalnie 
trudne. Nie zawsze pomoc, któ-
rą my oferujemy to pomoc, ja-
kiej pacjent od nas oczekuje. 
Niestety, nie jesteśmy cudo-
twórcami. Pewnych chorób nie 
da się wyleczyć, czasem choro-
by trzeba zaakceptować i nau-
czyć się z nimi żyć. Tak staramy 
się w naszym zespole medycz-
nym myśleć i współpracować 
w ten sposób z pacjentami. Je-
stem o tyle w dobrej sytuacji, 
że pracuję w POZ, gdzie nie ma 
wizyt limitowanych. Każdy pa-
cjent jest przyjmowany w dniu 
zgłoszenia.  To jest zaleta 
mieszkania w małej miejsco-
wości. W zespole medycznym, 
w którym mam ogromny zasz-
czyt pracować, konsultujemy 
między sobą niektóre kwestie 
medyczne. Odpowiadając 
na Pani pytanie, jak sobie ra-
dzić – mogę powiedzieć krót-
ko: kluczem jest rozmowa  
i wzajemny szacunek. 
Czy miała Pani pacjenta, któ-
ry szczególnie utkwił w pa-
mięci? 
Stres i trudne sytuacje są nie-
odłączną częścią pracy perso-
nelu medycznego. Lekarze 
i pielęgniarki na co dzień zma-
gają się z nietypowymi zdarze-
niami. Najbardziej pamięta się 
przypadki ciężkie, w których 
ratuje się życie. Pamiętam sy-
tuację, kiedy do naszej przy-
chodni wbiegł młody mężczy-
zna, od drzwi wzywający po-
mocy. Za nim wbiegła kobieta 
z 11-miesięcznym dzieckiem 
na rękach. Okazało się, iż jest 
to poparzony  wrzącą wodą 
chłopiec. Poparzenie III stop-
nia, około 30 procent po-
wierzchni ciała. Dziecko bar-
dzo cierpiało, krzyczało i sza-
motało się z bólu. Wykonując 
czynności ratunkowe, w ocze-
kiwaniu na pogotowie lotnicze, 
każda minuta oczekiwania roz-
dzierała moje serce. Dziecko 
zdzierało z siebie opatrunki, 
przerażony tata szalał z niepo-
koju, a mama ostatkiem sił 
trzymała dziecko w objęciach. 
Łzy same napływały do oczu. 

Jeszcze okropna obawa, czy 
helikopter zdoła wylądować 
na parkingu obok przychodni? 
Czy będzie wystarczająco du-
żo miejsca? Udało się, koledzy 
z zespołu ratunkowego „prze-
jęli” od nas  dziecko, a my za-
troszczyliśmy się o przerażo-
nych rodziców.  Patrzyliśmy 
w niebo, na oddalający się 
punkt i wtedy przyszedł płacz, 
radość, a jednocześnie strach, 
żeby nasz mały pacjent prze-
żył. Dzięki Bogu przeżył i ma 
się dobrze  
Kiedy Pani po raz pierwszy 
zetknęła się ze śmiercią pa-
cjenta i jak sobie z tym ra-
dzić? 
Kolejną trudną sytuacją w na-
szej pielęgniarskiej pracy jest 
śmierć pacjenta. Po raz pierw-
szy ze śmiercią pacjenta zet-
knęłam się w liceum, podczas 
zajęć praktycznych na oddzia-
le.  Później, pracując w szpita-
lu, na OIOM-ie,  takie sytuacje 
zdarzały mi się nawet po kilka  
razy w miesiącu. Nieraz nawet 

dwa razy dziennie. Pielęgniar-
ka towarzyszy człowiekowi 
od chwili jego narodzin aż 
po śmierć. Tak, po śmierć. Bo 
to ja pierwsza zauważam, że 
pacjent umiera. Jak sobie 
z tym radzę? Znieczulica? 
Nie. I oby nigdy mnie nie ogar-
nęła. Z jednej strony to dla 
mnie czynności zawodowe. 
Z drugiej intensywne emocje. 
Trzeba się w pewien sposób 
zdystansować, aby móc swoje 
obowiązki wykonywać profe-
sjonalnie. Tak, by swoją pracę 
zostawiać w pracy, a nie za-
bierać do domu. Tak, aby po-
mimo złego stanu jednego 
pacjenta móc w pełni profe-
sjonalnie zająć się również 
i innym.  Tym, co wyróżnia 
mój zawód, jest kontakt z dru-
gim człowiekiem. Bez empatii, 
wczucia się w sytuację chore-
go, można zacząć traktować 
go jak przedmiot, a to jest 
bardzo niebezpieczne – pro-
wadzi bowiem do wypalenia i  
utraty sensu pracy. 

Jaką ma pani receptę na by-
cie lubianą i szanowaną pie-
lęgniarką? 
Jestem pielęgniarką i jest to dla 
mnie wyróżnienie. Czuję, że to, 
co robię, jest wielkie. Zajmuję 
się bezpośrednio ludzkim zdro-
wiem i życiem. Nie mam kon-
kretnej recepty na to, jak być 
lubianą. Choć wydaje mi się, że 
kluczem jest indywidualne po-
dejście do pacjenta. Staram się 
być jego przewodnikiem w ca-
łym procesie terapeutycznym. 
Poświęcam moim pacjentom 
czas, którego potrzebują. Nie-
zmiernie ważna jest miłość 
do ludzi i pragnienie śpieszenia 
im z pomocą. Konieczna jest 
też życzliwość, cierpliwość 
i pragnienie ciągłego pogłębia-
nia wiedzy w dziedzinie pielęg-
niarstwa i medycyny. Czasami 
tak niewiele trzeba, aby komuś 
pomóc – wystarczy na chwilę 
się zatrzymać, wysłuchać, na-
wet pomilczeć. Szacunek i czas 
poświęcony pacjentowi to pod-
stawa, która potem procentuje. 

Mówi się, że kształci się coraz 
mniej pielęgniarek. Placówki 
medyczne mają problemy, by 
skompletować obsadę pie-
lęgniarską.  
Na szczęście nie muszę o tym 
decydować.  Moim zadaniem 
jest być z moimi pacjentami tu 
i teraz. Taką  rolę wybrałam dla 
siebie. Problemy, o które pani 
pyta, muszą rozwiązać nasi de-
cydenci. A mają na pewno trud-
ne zadanie, bowiem rzeczywiś-
cie średnia wieku pielęgniarki 
w Polsce to prawie 50 lat. A no-
we koleżanki, które kończą stu-
dia, niekoniecznie chcą wyko-
nywać zawód w Polsce.  
Dziś większość pielęgniarek 
ma wykształcenie wyższe, 
podobnie jak lekarze. Czy 
zmienia się także postrzega-
nie pielęgniarek przez pa-
cjentów, skoro mają one nie-
mal taką samą wiedzę jak le-
karze? 
Od kilkunastu lat w Polsce 
kształcenie w zawodzie pielęg-
niarki jest na poziomie uniwer-
syteckim. Kończymy studia 
licencjackie, magisterskie. 
Również musimy przez cały 
czas się aktualizować swoją 
wiedzę, kończymy kursy spe-
cjalistyczne, kwalifikacyjne, 
specjalizacje. Jednak nie mogę 
się zgodzić, że mamy taką sa-
mą wiedzę jak lekarze. Lekarz, 
pielęgniarka, fizjoterapeuta, 
farmaceuta, psycholog to inne 
zawody medyczne, inne kwalifi-
kacje zawodowe, ale ta sama 
drużyna. Każdy z nas ma swoją 
inną rolę do spełnienia w pracy 
z pacjentem.  Wszyscy jednak 
musimy się rozumieć. 
Pracuje pani w niewielkiej 
miejscowości, gdzie zna Pani 
chyba każdego swojego pa-
cjenta. Czy to pomaga w pra-
cy, czy przeszkadza? 
Zdecydowanie pomaga. Im je-
stem starsza, tym  bardziej do-
ceniam uroki mieszkania w ma-
łej miejscowości. My tutaj pra-
wie wszyscy się znamy. Zawsze 
możemy liczyć na swoją po-
moc. Mówi się, że w małych 
miejscowościach trudno o pry-
watność. Ja tak nie myślę i ra-
czej postrzegam to jako zaletę 
niż wadę. Miło jest, kiedy idę 
do sklepu i moi sąsiedzi zatrzy-
mują się i mówią, że trzymają 
kciuki, żebym to ja wygrała 
konkurs na Pielęgniarkę Ziemi 
Łódzkiej. Dlatego korzystając 
z okazji jeszcze raz serdecznie 
wszystkim dziękuję za tak 
ogromne wyróżnienie i wspar-
cie, jakie otrzymałam od moich 
bliskich – rodziny, sąsiadów, 
kolegów i koleżanek z pracy 
i całej społeczności w mojej 
gminie. 

Krystyna Wiktorowicz jest pielęgniarką w Przychodni DOM-MED w Jelni w gminie Drzewica w po-
wiecie opoczyńskim

Rozmowa z Krystyną Wiktorowicz, pielęgniarką Przychodni DOM-MED w Jelni w gminie Drzewica
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Zawsze chciałam pomagać 

KATEGORIA PIELĘGNIARKA ROKU 2016 – MIEJSCE PIERWSZE
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W zawodzie pielęgniarki pra-
cuje Pani od 23 lat. Przez ten 
czas doszło do znaczących 
zmian? Czy sytuacja pielęg-
niarek  poprawiła się? 
Zmieniło się bardzo wiele, cho-
ciażby w kwestii warunków pra-
cy. Dziś są one bardziej kom-
fortowe, nowoczesne. Pojawił 
się sprzęt jednorazowy, który 
jest dużym udogodnieniem za-
równo dla personelu jak i sa-
mych pacjentów. Więcej rzeczy 
wykonujemy też przy użyciu 
systemu informatycznego, co 
pozwala m.in. zachować porzą-
dek w dokumentacji.  
Pielęgniarki są też dziś osoba-
mi coraz lepiej wykształcony-
mi. Kształcą się w różnych 
kierunkach, kończą kursy 
specjalistyczne, studia pierw-
szego i drugiego stopnia. Ja 
sama jestem nauczycielem 
akademickim, więc szkolę za-
równo przyszłym lekarzy jak 
i przyszłe pielęgniarki, biorę 
udział w kursach doskonalą-
cych; w związku z tym widzę, 

jak prestiż tego zawodu wzra-
sta. A razem z prestiżem – 
wiedza i umiejętności pielęg-
niarek. To także przekłada się 
na większy komfort opieki 
nad pacjentem. Niewiele mó-
wi się jednak o samym stroju 
pielęgniarek, który również 
przez lata mojej pracy znacz-
nie się zmienił na korzyść. 
Dziś mamy większą dowol-
ność, nasz strój nie jest już 
tylko biały, a pielęgniarki wy-
glądają schludniej. 
Ten zawód umacnia się wśród 
medycznych fachów, ale czy 
rosnący prestiż nie przysłania 
minusów pracy? 
Nie da się ukryć, że jest to pra-
ca niezwykle trudna. Pacjenci 
są coraz bardziej wymagający, 
ponieważ sami mają większą 
wiedzę. Korzystają z informacji 
znalezionych w internecie i mo-
gą przyswoić ją sobie na pozio-
mie podstawowym. Nie zawsze 
są to jednak informacje spraw-
dzone i rzetelne. Dlatego na-
sze szkolenia  i dokształcanie 

się pielęgniarek są bardzo waż-
ne. Wiedza pielęgniarek musi 
wzrastać, abyśmy mogły pre-
zentować jak najwyższy jej po-
ziom w naszym zawodzie. 
Oprócz tego, że jest Pani 
pielęgniarką w szpitalu im. 
Barlickiego w Łodzi, pracuje 
Pani także w Sądzie Pielęg-
niarek i Położnych w Łodzi. 
Na czym właściwie polega ta 
praca? 
To praca społeczna. Jestem 
pełnomocnikiem między 
okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych w Łodzi a przed-
stawicielem szpitala. Zespół  
pielęgniarek obdarzył mnie 
ogromnym zaufaniem, typu-
jąc  do tej funkcji. Spotykam 
się z przedstawicielami in-
nych szpitali, omawiamy naj-
ważniejsze problemy środowi-
ska pielęgniarskiego, zarówno 
zmiany przedstawiane 
i uchwalane w Sejmie, jak 
i programy wdrażane przez 
poszczególne szpitale. Jestem 
również delegatem na zjazdy 

Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych.    
Jak znalazła się Pani w tym 
zawodzie? Przez przypadek, 
czy było to powołanie? 
Pielęgniarstwo nie jest mod-
ne, ale wybrałam ten zawód 
z przekonania. Kocham ludzi 
i chcę z nimi pracować, uwiel-
biam kontakt z pacjentami 
 i nie wyobrażam już sobie in-
nej pracy. Już w szkole pod-
stawowej wiedziałam, że chcę 
ten zawód wykonywać. Moja 
rodzina sprzeciwiała się tym 
planom, wszyscy powtarzali, 
że to bardzo trudny zawód 
i próbowali mnie od tego 
odwieźć, ale powołanie zwy-
ciężyło. Nie ukrywam jednak, 
że na początku mojego życia 
zawodowego pojawił się kry-
zys – odeszłam od pielęgniar-
stwa i zostałam protokolantką 
w sądzie. Ale szybko wróciłam 
do swojego wyuczonego za-
wodu i utwierdziłam się, że 
jest to dla mnie najlepsza dro-
ga.

Renata Sobczak od siedemnastu lat pracuje w szpitalu 
im. Barlickiego w Łodzi, a od 2015 roku pracuje także w Sądzie 
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Rozmowa z Renatą Sobczak, która zdobyła drugie miejsce w kategorii „Pielęgniarka roku 2016”
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To było moje powołanie

KATEGORIA PIELĘGNIARKA ROKU 2016 – MIEJSCA DRUGIE I TRZECIE

Co zdecydowało o tym, że zo-
stała Pani pielęgniarką?  
Chciałam nią być już od dzie-
cka. Można powiedzieć, że uro-
dziłam się pielęgniarką. To było 
moje powołanie. Moja mama   
nauczycielka chciała, żebym 
i ja  została nauczycielką, ale ja 
marzyłam o zawodzie pielęg-
niarki.  Już jako dziecko sama 
zaopatrywałam sobie rany.  
Moje marzenie się spełniło. 
Poszłam do bardzo dobrego li-
ceum pielęgniarskiego przy ul. 
Narutowicza w Łodzi. Zależało 
mi, żeby po jego ukończeniu 
pracować na chirurgii. Może 
dlatego na dyplomie wylosowa-
łam pediatrię. Jednak przez ca-
ły czas  pracy jestem pielęg-
niarką na chirurgii  i spełniam 
się w tym zawodzie.   
Jakie były koleje Pani pracy 
zawodowej? 
Jestem pielęgniarką już ponad 
36 lat, i to cały czas w jednym 
zakładzie pracy, choć zmienia-
ły się jego nazwy i struktury.  
Po pięciu latach liceum, mając 
19 lat, rozpoczę łam pracę jako 
pielęgniarka na chirurgii orto-
pedii w szpitalu im. Sonenber -
ga na Stokach. Praca była tam 
ciężka. Kiedyś, gdy dźwignę-

łam pacjenta, doznałam urazu 
kręgosłupa. Musiałam być zo-
perowana z tego powodu, 
a później nie wolno było mi już 
dźwigać ciężarów. Poprosiłam 
więc o przeniesienie do porad-
ni. Krótko pracowałam w po-
radni środowiskowej jako pie-
lęgniarka środowiskowa, ale 
szybko wróciłam na chirurgię, 
z którą jestem związana do tej 
pory. Duże doświadczenie zdo-
byłam pracując w terenie. Tam 
musiałyśmy same podejmo-
wać trudne decyzje.  
W terenie, to znaczy gdzie 
konkretnie? 
Miałyśmy wyjazdy do pacjen-
tów do domu i tam wykonywa-
łyśmy opatrunki. To były różne 
miejsca na Widzewie, ponieważ 
cały czas pracuję w tej dzielni-
cy. Teraz w jednej z trzech przy-
chodni Miejskiego Centrum 
Medycznego Widzew, miesz-
czącej się przy ul. Piłsudskiego 
157. Kiedyś pracowałam na chi-
rurgii w przychodni  przy  ul. 
Szpitalnej, ale instytucjonalnie  
jest to cały czas to samo miej-
sce pracy.  Od 10 lat jestem pie-
lęgniarką koordynującą w  na-
szej przychodni. Jest nas tu 
niewiele  – 8 pielęgniarek. W po-

radni chirurgicznej pracuję tyl-
ko ja. Zajmuję  się też urologią. 
Czy rola pielęgniarki koordy-
nującej jest bardzo trudna? 
Kierowanie ludźmi nie jest łatwe, 
ale staram się być przyjacielska 
dla moich koleżanek i zrozumieć 
je. Jest mi o tyle łatwiej, że sama 
pracuję jako pielęgniarka, a nie 
tylko koordynuję.  

Na czym polega praca pielęg-
niarki w poradni chirurgicz-
nej? 
Zakładam opatrunki, a także 
przygotowuję pacjentów do za-
biegów i asystuję lekarzowi 
podczas zabiegów. Kocham 
chirurgię i staram się podnosić 
swoje kwalifikacje. W 2012 ro-
ku,  pracując, skończyłam li-

cencjat  i nadal sama się do-
kształcam, bo wciąż pojawiają 
się nowe opatrunki, plastry 
i metody opatrywania ran.  
Jakie zabiegi chirurgiczne 
wykonywane są w poradni, 
a nie w szpitalu? 
Na przykład usuwanie kasza-
ków, włókniaków, czy tłuszcza-
ków. Usuwane są  także zna-
miona, czy zmiany skórne.  
W ogóle na chirurgii można 
bardzo dużo zobaczyć i dużo 
się nauczyć, ponieważ mamy 
tu do czynienia z bardzo zróżni-
cowanymi ranami  – od owrzo-
dzeń i ropni, do ran ciętych 
i urazowych. Z takimi ranami 
trafiają do nas pacjenci zaopa-
trzeni w pogotowiu czy SOR-ze,  
Do nas przychodzą na zmianę 
opatrunku lub zdjęcie szwów. 
I pani te szwy zdejmuje? 
Tak. I opatruję rany. Każdego 
pacjenta staram się traktować 
tak, jak sama chciałabym być 
traktowana.  
Ale ludzie są różni. Niektórzy 
bywają nieprzyjemni... 
Każdy pacjent jest indywidual-
nością i trzeba wiedzieć,  jak 
do niego podejść, aby zmini-
malizować jego stres. Staram 
się współpracować z pacjen-

tem, żeby chciał się otworzyć, 
żeby było mu miło.  
Ma Pani dowody uznania od  
pacjentów? 
Tak. Bardzo jest mi miło, gdy 
pacjenci, nieraz po wielu latach 
przychodzą do poradni i mnie 
poznają,  a przy okazji wyrażają 
słowa uznania. Satysfakcję dała 
mi też reakcja pacjentów przy  
okazji plebiscytu Hipo krates 
Ziemi Łódzkiej.  Niektórzy przez 
4 tygodnie żyli tym plebiscy-
tem, głosowali i sprawdzali, ile 
mam głosów. Dawało mi to 
ogromną radość. Już samo 
zgłoszenie do  plebiscytu, bo 
przecież nie ja sama się zgłosi-
łam, dało mi wiele satysfakcji 
i mobilizuje do dalszej pracy. 
Co w niej najbardziej Panią 
martwi i stresuje? 
Najtrudniejsze są kontakty 
z  pacjentami wymagającymi 
ciągłej opieki, a samotnymi, po-
zostawionymi samym sobie. 
Ma Pani dzieci? 
Mam dwie córki. 
Czy też myślą o zawodzie pie-
lęgniarki? 
Nie. Zresztą nie nakłaniałam je 
do tego, bo jest to trudny za-
wód, odpowiedzialny, do które-
go trzeba mieć predyspozycje.

Iwona Kruś stara się zrozumieć każdego pacjenta i sprawić, 
aby zminimalizować jego strach i stres. Pracuje w Przychodni 
Specjalistycznej na łódzkim Widzewie – al. Piłsudskiego 157

Rozmowa z Iwoną Kruś, która zdobyła trzecie miejsce w kategorii „Pielęgniarka roku 2016”
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Już jako dziecko chciałam być pielęgniarką 
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Gratuluje zwycięstwa w na-
szym plebiscycie Hipokrates 
Ziemi  Łódzkiej 2016. Spo-
dziewała się Pani tego zwy-
cięstwa?  
Najwiekszym zaskoczenim dla 
mnie był fakt, że zostałam wy-
typowana do tego plebiscytu 
przez władze Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego. Już 
wtedy było to dla mnie duże 
wyróżnienie, że ktoś mnie zau-
ważył, docenił  pracę, jaką wy-
konuję.   
Potem pomyślałam, że mogę 
powalczyć o dobre miejsce, bo 
dużo się udzielam, współpra-
cuję z kutnowskimi Amazonka-
mi, z kutnowskim Sanepidem 
oraz ze szkołami, gdzie prowa-
dzimy różne  pogadanki, zaję-
cia edukacyjne dla kobiet 
w różnym wieku. Dodatkowo 
prowadzę też Telefoniczne Po-
gotowie  Laktacyjne oraz – 
z kilkoma koleżankami  – 
Szkołę Rodzenia, która działa 
przy Kutnowskim Szpitalu Sa-
morządowym. Jeżdżę też 
po gminach i pracuję w całym 
naszym regionie.  
W pewnych środowiskach je-
stem osobą doskonale znaną.  
W pewnym momencie zoba-
czyłam, że jest realna szansa 
na zwycięstwo, bo głosów 
z dnia na dzień przybywało. 
Widziałam, jakie jest zaintere-
sowanie wśród znajomych 
na facebooku. Wtedy zaczę-
łam wierzyć, że faktycznie mo-
gę wygrać ten plebiscyt.  
Udało się zwyciężyć i myślę, 
że jest to doskonałe uhonoro-
wanie mojej ponad trzydzie-
stoletniej pracy w kutnowskim 
szpitalu – tym bardziej, 
że za pięć lat przechodzę 
na emeryturę.  
W jaki sposób została pani 
położną?  
Od przedszkola miałam przyja-
ciółkę, której siostra była pielęg-
niarką i pracowała w oddziale 
noworodków w szpitalu w Pło-
cku. I  ta koleżanka zaczęła 
mnie namawiać, żebyśmy też 
zostały takimi pielęgniarkami. 
Moja mama uważała wówczas, 
że się nie nadaję, bo położna 
na oddziale kojarzyła się jej ra-
czej z dużą, postawną kobietą, 
a ja miałam przysłowiowe metr 
pięćdziesiąt w kapeluszu.  
Skończyłyśmy jednak razem 
z koleżanką szkołę w Płocku.  
Dziś mogę powiedzieć, że to 
najpiękniejszy zawód świata, 
którego nie zamieniłabym 
na żaden inny. Co ciekawe, 
w mojej rodzinie było dużo nau-
czycieli i  niektórzy chcieli, 
abym ja też poszła w tym kie-
runku. I w pewnym sensie tak 
się też stało, bo po trochu je-

stem też nauczycielką. Mam 
skończone studia położnicze 
z uprawnieniami pedagogiczny-
mi, jestem też nauczycielem za-
wodu pielęgniarskiego.  
Zatem nauczam, edukuję mło-
dzież, prowadzę szkolenia dla 
położnych.  
A co robi pani obecnie? 
Aktualnie jestem oddziałową. 
Od 33 lat pracuję na tym od-
dziale. Zaczynałam w latach 
osiemdziesiątych jako położ-
na. Pracowałam na sali poro-
dowej, na oddziale patologii 
ciąży, na położnictwie i na od-
dziale ginekologicznym i w po-
radni K. Od 1999 roku przez 
pięć lat byłam oddziałową, 
a potem przez kilka ładnych lat 
zastępcą oddziałowej. Od roku 
2014 znów pracuję jako od-
działowa.  
Na czym polega praca od-
działowej?  
Praca oddziałowej polega 
na organizacji całego oddziału, 
na zabezpieczeniu leków, 
sprzętu itp., na układaniu pla-
nu pracy dla całego oddziału, 
na przydziale pracy innym po-
łożnym i  ustalaniu dyżurów. 
Jako oddziałowa zarządzam 
wszystkim i wszystko co się 
dzieje na oddziale musi być 
pod moją kontrolą.  
A praca położnej?   
Położna na sali porodowej 
opiekuje się kobietą rodzącą. 
Najpierw prowadzi taką osobę 
do porodu, potem pomaga 
przy porodzie, wreszcie za-
pewnia pomoc  dziecku i ko-
biecie, która jest już po poro-
dzie.  
Praca położnej to chyba cięż-
ki kawałek chleba?  
To praca bardzo ciężka, ale jed-
nocześnie dająca ogromną sa-
tysfakcję. To praca bardzo 
emocjonalna, bo my w pew-
nym sensie bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za prawidło-
wy przebieg porodu.  Rodzące 
kobiety muszą nam zaufać.  
Nam  wszystkim bardzo zale-
ży, aby dziecko urodziło się 
zdrowe i aby każdy był zado-
wolony.  
Jakie cechy powinna spełniać 
dobra położna?  
Cechy każdej położnej to prze-
de wszystkim duża odporność 
psychiczna, empatia, cierpli-
wość i otwartość do ludzi. 
Uważam, że każda położna po-
winna urodzić dziecko, by le-
piej zrozumieć rodzącą kobie-
tę.  
Czy jest więź pomiędzy po-
łożną i jej pacjentkami?   
Tak i to bardzo duża, a do tego 
czasami trwająca latami.  Każ-
dy poród jest inny, każda na-
sza pacjentka i narodzone 

dziecko też jest inne.  Zdarza 
się, że ta więź z rodzącą kobie-
tą jest tak silna, że przeżywa-
my z nimi razem poród, pła-
czemy ze szczęścia razem 
z matką, która już urodziła 
swoje dziecko.  
Gdy widzimy te malutkie do-
piero co narodzone dzieci, wi-
dzimy szczęście matek, które 
płaczą i je całują, jest to wiel-
kie przeżycie dla każdej po-
łożnej. Niektóre kobiety pa-
miętają nas nawet po wielu la-
tach. To naprawdę miłe, gdy 
przychodzi kobieta z dorosłą 
już córką i chce by położna, 
która  prowadziła jej poród, 
poprowadziła także poród jej 
córki. To jest bardzo fajne. Ja 
mam na przykład kilka pacjen-
tek, które ciągle o mnie pamię-
tają, przysyłają mi zdjęcia 
dzieci, czasami nawet po wielu 
latach.  
Na  święta dostałam życzenia 
od kilku pań, które są mi 
wdzięczne za pomoc przy po-
rodzie.  
Znam kobiety, które przycho-
dzą do mnie po różne porady. 
Jestem też na przykład  w cią-
głym kontakcie z kobietą, któ-
ra obecnie mieszka w Pozna-
niu, ale cały czas przysyła mi 
zdjęcie swego dziecka – jak 
siedzi, jak chodzi, jak rośnie. 
To jest  naprawdę coś niesa-
mowitego.  
Generalnie chodzi o to, że my 
staramy się pomóc tym kobie-

tom, tym bardziej, że poród to 
jednak dla nich ogromny stres. 
Gdy otrzymują od nas pomoc 
i są z niej zadowolone, potem 
są nam bardzo wdzięczne i tą 
wdzięczność okazują.  
A jak wygląda oddział w szpi-
talu w Kutnie?  
Jest to oddział  ginekologiczno-
położniczy, m.in. z patologią 
ciąży i ginekologią.  
Na oddziale odbywa się sześć- 
dziesiąt - siedemdziesiąt poro-
dów miesięcznie. Styczeń za-
powiada się niesamowicie, bo 
tylko do 10 stycznia mieliśmy 
już 31 porodów.  Tak obfitego 
miesiąca w porody to dawno 
już u nas w szpitalu nie było.  
Rodzi się więcej chłopców 
czy dziewczynek?  
Myślę, że tak mniej więcej pół 
na pół. Statystyki porodów są 
bardzo wyrównane. Są dni, że 
rodzą się same dziewczynki, 
a innym razem znów rodzą się 
sami chłopcy.  
Położna pracuje tylko w szpi-
talu?  
Bynajmniej. W domach pacjen-
tek pracują  położne środowi-
skowe, które opiekują się ma-
leństwem już po porodzie w ra-
mach tzw. patronażu. Dana po-
łożna opiekuję się daną matką 
z dzieckiem.  
W jakim wieku są kobiety, 
które trafiają na wasz od-
dział?  
W bardzo różnym. Zdarzają się 
kobiety bardzo młode, ale też 

czasami rodzą panie po czter-
dziestce. 
Wszystkie nasze pacjentki są 
jednak traktowane tak samo. 
Każdej kobiecie musimy za-
pewnić pomoc na każdym eta-
pie porodu. Wiek nie ma tu żad-
nego znaczenia.  
Czy było jakieś zdarzenie 
w pracy, które szczególnie ut-
kwiło Pani w pamięci?  
Kiedyś pewna kobieta-Ama-
zonka opowiadała mi, że była 
na kontroli u onkologa i pewna 
starsza kobieta powiedziała jej, 
że żyję dzięki swojej wnuczce. 
Okazało się, że ta wnuczka była 
edukowana przeze mnie 
pod kątem chorób  kobiecych. 
To, co wyniosła z tych zajęć 
spowodowało, że nakłoniła 
swoją babcię do odwiedzenia  
lekarza. Okazało się, że kobieta 
ta miała raka, ale dzięki szyb-
kiej interwencji i wczesnemu 
wykryciu udało się ją uratować. 
Takie informacje bardzo pod-
noszą na duchu i pokazują, że 
nasza praca ma sens.  
Jest Pani inicjatorką powsta-
nia  przy Kutnowskim Szpita-
lu Samorządowym Szkoły 
Rodzenia. Na czym polega 
działalność takiej szkoły?  
Szkoła Rodzenia powstała 
w 2001 roku. Wraz z kilkoma 
koleżankami skończyłyśmy 
kurs u profesora 
Fijałkowskiego, człowieka bar-
dzo zasłużonego dla natural-
nych porodów. Potem stworzy-

łyśmy  Szkołę Rodzenia, co 
okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Pacjentek przybywa 
nam z roku na rok. W roku ubie-
głym mieliśmy 88 kobiet.  
W Szkole Rodzenia kobiety są 
przygotowywane do macie-
rzyństwa. Przedstawiamy im fi-
zjologię ciąży. Uczymy, czym 
jest ciąża, czym jest poród.   
Prowadzimy ćwiczenia oddy-
chania i inne, omawiamy pozy-
cję porodu, uczymy, jak opieko-
wać się dzieckiem po porodzie 
i jak karmić je piersią. Są też 
wykłady, spotkania z lekarzami 
itp.  
Kolejny Pani pomysł to Tele-
foniczne Pogotowie Lakta-
cyjne. Na czym to dokładnie 
polega? 
Telefoniczne Pogotowie Lakta-
cyjne  powstało w roku 1994. 
Założyłam je biorąc pod uwa-
gę własne doświadczenia, jak 
trudno jest karmić dziecko 
piersią w pierwszych dobach 
po porodzie.  
Pogotowie laktacyjne polega 
na pomocy – przez telefon  – 
kobietom, które mają proble-
my z karmieniem. Dzwonią 
do mnie panie, które mają 
problemy podczas karmienia, 
a ja staram się im pomóc po-
przez przekazanie konkret-
nych informacji.  Gdy sprawa 
jest trudna i nie da się jej zała-
twić przez telefon, zaprasza-
my je do siebie, żeby pomóc 
na miejscu. W grudniu zeszłe-
go roku miałam trzy kobiety, 
które były przez cały miesiąc 
moimi stałymi pacjentkami 
na telefon.  
A życie rodzinne? Mówiła 
Pani, że każda położna po-
winna sama urodzić dziecko. 
Ile ma Pani dzieci?  
Mam dwóch synów. Dzisiaj to 
są już dorośli mężczyźni.   
Co robi Pani w wolnych chwi-
lach? Jaki jest najlepszy 
sposób na odstresowanie 
po pracy?  
Odstresowuję mnie słuchanie 
muzyki. Preferuję  przede 
wszystkim muzykę klasyczną, 
muzykę z lat sześćdziesiątych 
oraz muzykę instrumentalną. 
Uwielbiam  również książki 
przyrodnicze i filmy przyrodni-
cze, które często oglądamy ra-
zem z mężem. Mam też 
ogród, który jest dużą od-
skocznią, zwłaszcza  wiosną 
i latem.  
Pracy fizyczna w ogrodzie ma 
na mnie uspokajający 
wpływ po stresach w pracy.  
Mamy też wspólne hobby 
z mężem, którym jest stara 
śląska porcelana.  Posiada-
my duży zbiór literatury i por-
celany z tego regionu. 

Dorota Grabowska jest zatrudniona na stanowisku Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Rozmowa z Dorotą Grabowską, położną oddziałową  z Kutnowskiego Szpitala Samorządowego 
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Najpiękniejszy zawód świata 

KATEGORIA POŁOŻNA ROKU 2016 – MIEJSCE PIERWSZE



9DZIENNIK ŁÓDZKI SOBOTA, 14 STYCZNIA 2017 

 

Jaka powinna być dobra położ-
na? 
Zawód położnej w świetle obo-
wiązujących przepisów jest za-
wodem samodzielnym, charak-
terem pracy zbliżonym do pro-
fesji lekarza. Położna, oprócz 
właściwego wykształcenia, po-
winna mieć przede wszyst-
kim predyspozycje do wykony-
wania tego zawodu. Intuicja, 
życzliwość, empatia i szybkie 
podejmowanie trafnych decyzji 
– to są moim zdaniem  jedne 
z najistotniejszych cech, który-
mi powinna wyróżniać się po-
łożna. 
W przypadku zawodów me-
dycznych mówi się nie tylko 
o pasji, ale też o powołaniu. 
Czy tak było w Pani przypad-
ku?  
Miałam kilka pomysłów na sie-
bie. Ostatecznie zdecydowa-
łam się studiować położnictwo 
na Uniwersytecie Medycznym 
i od czasu rozpoczęcia pracy 
nie pomyślałam o zmianie pro-
fesji. To trudna i wymagająca 

praca, ale dająca wiele saty-
sfakcji.  
Ale nie pracuje Pani wyłącznie 
jako położna rodzinna, można 
Panią spotkać w wielu innych 
miejscach...  
Moja praca jest urozmaicona. 
Lubię to co robię. Współpracuję 
z najlepszymi pediatrami w wo-
jewództwie łódzkim, ratowni-
kami medycznymi, pielęgniar-
kami, internistami i położnymi. 
Jestem położną 
środowiskowo-rodzinną. 
Wspieram kobiety na wielu 
płaszczyznach ich życia, opie-
kuję się kobietami w każdym 
wieku i stanie zdrowia. Samo-
dzielnie monitoruję i kontroluję 
przebieg ciąży aż do porodu. 
Staram się być pomocna 
w problemach związanych 
z okresem rodzicielstwa. Posia-
dam też wykształcenie peda-
gogiczne dające mi uprawnie-
nia do pracy w szkole jako nau-
czyciel wychowania do życia 
w rodzinie, prowadzę również 
z dziećmi przedszkolnymi 

i szkolnymi zajęcia z pierwszej 
pomocy, ze zdrowego odżywia-
nia i zapobiegania infekcjom. 
Posiadam uprawnienia do po-

bierania rozmazów cytologicz-
nych w skriningu raka szyjki 
macicy, ukończyłam kurs spe-
cjalistyczny szczepień ochron-

nych noworodków. Nieustannie 
się dokształcam na konferen-
cjach, szkoleniach i warszta-
tach.  
Jak udaje się Pani pogodzić te 
wszystkie zajęcia? 
To specyficzny zawód, który 
kradnie nam życie prywatne, 
wymaga poświęcenia, czasa-
mi stałej dyspozycyjności. Nie 
jest więc łatwo znaleźć równo-
wagę pomiędzy życiem zawo-
dowym a osobistym. Trzeba 
umiejętnie godzić jedno z dru-
gim.  
Wiele ma Pani pacjentek? 
Statystycznie rocznie w ra-
mach NFZ wykonuję około 500 
wizyt patronażowych u kobiety 
i noworodka. Zdecydowanie 
z roku na rok przybywa ciężar-
nych, które zapisują się na wi-
zytę do położnej, aby uczestni-
czyć w pogadankach edukacyj-
nych.  
Nawiązanie bliższych relacji 
jest nieuniknione? 
Oczywiście. Staram się zapew-
nić kobietom poczucie bezpie-

czeństwa, dopingować do kar-
mienia piersią, wspieram je. 
Nawiązują się dłuższe więzi, 
rodzice dzielą się osiągnięcia-
mi swoich dzieci, wysyłają 
zdjęcia, pozdrowienia, ślą ży-
czenia świąteczne. Wiedzą, że 
mogą na mnie liczyć i w razie 
potrzeby uzyskać medyczną 
poradę.  
Taki wynik w plebiscycie robi 
wrażenie? 
Uzyskany tytuł jest miłym 
osiągnięciem, natomiast taka 
liczba głosów, za którymi stoją 
pacjenci i ich rodziny, niewątpli-
wie jest bardzo dużym dla mnie 
wyróżnieniem. Pracy poświę-
cam większą część dnia. Cieszy 
mnie więc fakt, że zostało to 
zauważone, a moja praca doce-
niona. Bardzo dziękuję wszyst-
kim za głosy, za pozytywne ko-
mentarze, SMS-y, telefony 
i okazaną sympatię. W plebiscy-
towych zmaganiach biorę 
udział już kolejny raz i ponow-
nie dostaję zastrzyk pozytywnej 
energii. 

Dorota Lipińska jest magistrem położnictwa. Pracuje w Centrum 
Medycznym Medyceusz w Łodzi przy ul. Spornej 83

Rozmowa z Dorotą Lipińską, która zdobyła drugie miejsce w kategorii „Położna roku 2016”
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Staram się być pomocna

KATEGORIA POŁOŻNA ROKU 2016 – MIEJSCA DRUGIE I TRZECIE

Ponad trzy tysiące oddanych 
na Panią głosów w naszym 
plebiscycie robi wrażenie? 
Robi ogromne wrażenie. Nie 
spodziewałam się takiego 
odzewu, ale ten wynik cieszy 
mnie niezwykle. Z wielkim za-
skoczeniem podglądałam 
ostatnie minuty głosowania. 
Każdy oddany głos odbieram 
jako docenienie mojej pracy, 
mojego zaangażowania. 
W opiekę nad dzieckiem, ma-
mą, ale i całą rodziną wkła-
dam całe swoje serce, staram 
się rozumieć problemy rodzi-
ców i być przy nich  wtedy, 
kiedy mnie najbardziej potrze-
bują. 
Położnictwo to Pani wyma-
rzona praca?  
Mogę śmiało przyznać, że tak. 
Widziałam swoją przyszłość 
w medycynie, a przejawiałam 
to już jako dziecko, kiedy opie-
kowałam się pluszowymi mi-
siami, robiłam im zastrzyki, 
przewijałam i karmiłam lalki.  
W jakiś sposób cały czas dąży-
łam w tym kierunku, mimo że 
w najbliższej rodzinie nie ma ni-
kogo, kto pracowałby w tym za-
wodzie. Nie wiedziałam tylko, 
czy zdecydować się na pielęg-

niarstwo czy właśnie na położ-
nictwo.  
Co przeważyło? 
Chciałam pracować przede 
wszystkim z mamami i z dzieć-
mi, opiekować się nimi i poma-
gać.  
Jak wygląda Pani praca? 
Jestem położną rodzinną, więc 
moja praca polega na odwie-
dzinach mamy i dzidziusia 
w domu, na kontroli, rozmowie 
z rodzicami, pokazaniu czyn-
ności pielęgnacyjnych. Nieste-
ty, coraz więcej mam ma prob-
lemy depresyjne; wtedy trzeba 
dużo z nimi rozmawiać, uspo-
kajać, a czasem pokierować 
do odpowiedniego specjalisty.  
Wiele pacjentek ma Pani 
pod swoją opieką?  
Odpowiem inaczej: rocznie 
pod opieką mam około stu no-
worodków. 
Ale na pewno pracowała Pani 
wcześniej także w oddziale 
położniczym. Czym różni się 
ta praca od opieki środowi-
skowej? 
W oddziale pracowałam bar-
dzo dawno temu, poświęciłam 
się pracy w środowisku. Tu 
mam większy kontakt z ma-
mami, z dziećmi oraz z całym 

środowiskiem, w którym żyją. 
Często obok mamy jest bab-
cia, która opiekuje się i dora-
dza. W szpitalu z kolei nie ma 
czasu, by pracować nad tą re-
lacją, by zagłębić się w ich śro-
dowisko. Teraz, nawet jeśli 
opiekuję się dzidziusiem przez 
dwa miesiące, później i tak ma-
my przychodzą, by poradzić 

się, porozmawiać, ale często 
aby po prostu pochwalić się 
swoją pociechą. Przychodzą 
bez względu na to, czy dzie-
cko ma rok, pięć, czy dziesięć 
lat. Maluchy dorastają na mo-
ich oczach, to jest cudowne. 
Moja opieka nie kończy się 
na dwóch miesiącach. 
To wymagająca praca?  

To praca wymagająca dużo 
cierpliwości, spokoju i wyrozu-
miałości, by móc dobrze dora-
dzić. Pracuję w różnych środo-
wiskach i w każdym muszę 
dojść do porozumienia. Często 
oprócz mamy dochodzą inne 
pokolenia, na przykład babcie, 
które inaczej wychowywały 
dzieci i doradzają według swo-
jego uznania. Standardy opieki 
jednak zmieniły się, dlatego 
zdarza się, że są nieporozumie-
nia. Babcia wie najlepiej, mama 
chciałaby inaczej, ale boi się 
sprzeciwić. Wtedy ważna jest 
rozmowa, by nawiązać nić po-
rozumienia. To rodzice muszą 
pewne decyzje podejmować, 
nie babcia. 
Trudne są takie rozmowy?  
Praca z ludźmi jest zawsze 
trudna, zwłaszcza w medycy-
nie. Każdy z nas ma inny cha-
rakter. Gdy widzimy się po raz 
pierwszy musi zaiskrzyć, by te 
dwa miesiące minęły nam  
w miłej atmosferze, a nie napię-
tej i stresującej. Ale nie narzu-
cam swoich metod, zasad czy 
warunków, bo nie o to w tym 
chodzi. Staram się zawsze po-
zostawić mamom możliwości. 
Ja jestem tylko na chwilę, 

a to mama będzie z dzieckiem 
całe życie. Musi nauczyć się de-
cydować, wykonywać czynnoś-
ci i wiedzieć, co jest dla niego 
najlepsze. Zdarzają się sytuacje, 
kiedy mamy bardzo obstają 
przy swoim punkcie widzenia, 
więc pozostawiam im wybór.  
Pacjenci bardzo chętnie ko-
rzystają dziś z porad 
tzw. „doktora Googla”, czyli 
wyszukiwarki internetowej. 
Często uważają, że wiedzą le-
piej niż lekarz, bo przeczytali 
coś w internecie. Mamusie 
też tak mają? 
Mamy bardzo dużo czytają 
w internecie, ale największym 
problemem jest to, że nie czyta-
ją specjalistycznych tekstów, 
tylko fora rodziców. A tam jest 
opisanych wiele nieprzemyśla-
nych rzeczy. Mama od razu sta-
ra się dopasować dany problem 
do siebie, co często wywołuje 
stres u niej i u całej rodziny. Zu-
pełnie niepotrzebnie. Efekt jest 
taki, że ich niewielki prob-
lem narasta do dużego. Ale poz-
walają sobie przetłumaczyć, 
choć są różne środowiska. Pow-
tarzam im, że jeśli już chcą czy-
tać, to niech wyszukują tylko 
w sprawdzonych źródłach.

Kinga Tomczyk od ośmiu lat jest położną rodzinną w Poradni 
Lekarzy Rodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich 14 w Łodzi. 
W zawodzie pracuje od dwunastu lat

Rozmowa z Kingą Tomczyk,  która zdobyła trzecie miejsce w kategorii „Położna roku 2016”
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Nie narzucam swoich reguł. Mama ma wybór
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Jedną z placówek wchodzą-
cych w skład Centrum Me-
dycznego Medyceusz jest 
przychodnia przy ul. 
Studzińskiego 61, która 
w plebiscycie Hipokrates Zie-
mi Łódzkiej zdobyła pierwsze 
miejsce w kategorii „Placów-
ka medyczna”. Ilu pacjentów 
w minionym roku zostało 
przyjętych w tej placówce? 
Przychodni ta w 2016 roku 
udzieliła 18.500 porad pacjen-
tom dorosłym oraz 7.700 dzie-
ciom. Pragnę podkreślić, że 
ośrodek świadczy głównie 
usługi w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pacjenci 
z ośrodka przy ul. 
Studzińskiego korzystają z po-
rad specjalistów w placówce 
przy ul. Bazarowej, gdzie mają 
dostęp do lekarzy bardzo wielu 
specjalności. W tym właśnie 
ośrodku mamy zakontraktowa-
ne usługi lekarzy specjalistów 
z NFZ.  Jeśli pacjent z CMM- 
Studzińskiego musi skorzystać 
z porad specjalisty, to na miej-
scu w placówce dzięki elektro-
nicznemu systemowi mMedica 
zostanie bardzo szybko zapisa-
ny na konkretną wizytę w pla-
cówce przy ul. Bazarowej. Poza 
tym w CMM- Studzińskiego 
wykonywane są badania diag-
nostyczne: USG, RTG oraz po-
bierany jest materiał do badań 
laboratoryjnych. Pacjentów 
przy ul. Studzińskiego przyj-
muje czterech lekarzy POZ.  
Czy da się zauważyć tzw. se-
zonowość w chorowaniu 
i z jakimi typami schorzeń 
najczęściej trafiają pacjenci 
do przychodni POZ?  
Do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej najczęściej zgłasza-
ją się pacjenci w sezonach in-
fekcyjnych, czyli od październi-
ka do marca. Czasami obser-
wujemy też wzmożone zacho-
rowania w okresie letnim. Naj-
więcej jest wtedy różnorakich 
infekcji górnych dróg oddecho-
wych. Następnym problemem, 
z którym zgłaszają się pacjenci 
są szeroko pojęte schorzenia 
układu krążenia (nadciśnienie 
tętnicze, choroba 
niedokrwienna) oraz cukrzyca, 
czyli tzw. choroby cywilizacyj-
ne, na które to zapada coraz 
więcej osób. Przy okazji badań 
profilaktycznych zauważamy 
też podwyższone wartości cho-
lesterolu w badaniach labora-
toryjnych.  
A z jakimi schorzeniami naj-
częściej trafiają dzieci? 
Jeśli chodzi o zgłoszenia infek-
cyjne górnych dróg oddecho-
wych to ta cykliczność jest taka 
sama, jak w przypadku doro-
słych. Niestety, u dzieci 

w ostatnich latach obserwuje-
my bardzo niepokojący trend – 
przybywa młodych ludzi z na-
dwagą i otyłością. Zmienił się 
styl życia i niestety nawyki ży-
wieniowe, szczególnie te zwią-
zane ze spożywaniem  prze-
tworzonej, wysokokalorycznej, 
bogatej w tłuszcze i cukry pro-
ste żywności, zwiększanie obję-
tości posiłków, a przede 
wszystkim nieregularność spo-
żywania  głównych  posiłków, 
ich  opuszczanie i jednocześnie 
częste podjadanie kalorycz-
nych przekąsek oraz spożywa-
nie  bardzo słodkich napojów.  
No dobrze – do lekarza POZ 
trafia dziecko otyłe i co da-
lej? 
Lekarz zleca podstawowe ba-
dania. Jeśli uzna, że to za mało, 
kieruje do specjalisty, który dy-
sponuje nieco szerszym wa-
chlarzem badań. Dziecko trafia 
do Poradni Leczenia Otyłości. 
I tam po wykonaniu wszystkich 
niezbędnych badań ustalany 
jest dalszy tok postępowania, 
bo już wiadomo, czy nadwaga 
jest tylko efektem złego odży-
wiania, czy zaburzeń występu-
jących w organizmie.  
Czy trafiają się pacjenci, któ-
rym tylko wydaje się, że są 
chorzy? 
Tak. Takie porady obserwuje się 
głównie wśród ludzi młodych, 
aktywnych, zabieganych mene-
dżerów, osób pracujących 
w korporacjach, pracujących 
pod presją. Tacy pacjenci, za-
niepokojeni swoim stanem 
zdrowia, zgłaszają lekarzowi 
dolegliwości takie jak uczucie 
kłucia w piersiach, kołatania 
serca, duszenia za gardło, 
Po dłuższej rozmowie i wniknię-
ciu w etiologię tych dolegliwoś-
ci, okazuje się, że one mają  tło 
emocjonalne. 
A jak jest ze starszymi pa-
cjentami? 
Pacjenci starsi wiekowo, ci 
o których  mówi się czasami, 
że chcieliby tylko sobie poro-
zmawiać, przychodzą zawsze 
pod jakimś pretekstem. To są 
zwykle pacjenci, którzy leczą 
się przewlekle, stosują leki 
na nadciśnienie, czy cukrzycę. 
Mają swoje stałe chorzenia, 
co pewien czas powinni więc 
pokazać się lekarzowi POZ, 
chociażby po to, by pobrać re-
cepty na dalszą kurację. I to 
jest okazja do przekazania 
swoich problemów, wątpli-
wości, powiedzenia o swoich 
dolegliwościach. Pacjent 
przychodzi i mówi: ja tylko 
po leki i temat się dalej rozwi-
ja. Nie należy jednak tego uo-
gólniać, czy oceniać negatyw-
nie. Lekarz POZ jest właśnie 

po to, żeby pewne problemy, 
dolegliwości pacjenta 
zdiagnozować, a jego wątpli-
wości wyjaśnić. Może się 
przecież okazać, że pacjent 
chorujący na jedno przewle-
kłe schorzenie, zapadnie 
na kolejne, wymagające diag-
nostyki i dalszego leczenia.  
Wspomniała już Pani o pro-
gramach profilaktycznych. 

Jakie są realizowane przez 
palcówkę? 
W ramach umowy z NFZ realizu-
jemy trzy programy profilaktycz-
ne: chorób układu krążenia, raka 
piersi i raka szyjki macicy. Naj-
większy problem mamy z pro-
gramem profilaktyki chorób 
układu krążenia. Pacjenci wy-
chodzą z założenia, że póki mnie 
nic nie boli, tzn. jestem zdrowy 

i odwlekają zgłoszenie się na ba-
dania do momentu, kiedy zacz-
ną odczuwać jakieś dolegliwości. 
W przypadku tego programu, 
który składa się z trzech etapów, 
obserwujemy jeszcze takie zja-
wisko, że pacjenci przechodzą 
przez dwa pierwsze, a więc wy-
wiad początkowy i badania labo-
ratoryjne, i nie korzystają już 
z wizyty u lekarza, która jest pod-

sumowaniem całego projektu. 
Takich wizyt w ramach  progra-
mu nie jesteśmy w stanie dom-
knąć. Z programami skierowany-
mi do kobiet nie mamy prawie 
żadnych problemów. Panie są 
bardziej zdyscyplinowane, jeśli 
chodzi o swoje zdrowie.  
Ale przecież takie programy 
mają same zalety? 
Pacjenci, jak im coś dolega, to 
bardzo szybko zgłaszają się 
do lekarza, ale nie dostrzegają 
albo nie chcą zauważać tego, że 
nie wszystkie schorzenia dają 
objawy. Tymczasem wcześnie 
wykryta choroba zapobiega 
powstawaniu schorzeń pochod-
nych. Tak, jak chociażby w przy-
padku profilaktyki chorób ukła-
du krążenia to nie jest tylko tak, 
że my stwierdzamy, że ktoś ma 
podwyższony poziom choleste-
rolu i nic dalej nie robimy. Niele-
czona hipercholesterolemia mo-
że prowadzić w dalszej konse-
kwencji do chorób układu krąże-
nia, do zawału serca, do udaru 
mózgu. Tego pacjenci jakoś już 
nie dostrzegają. Wydaje mi się, 
że szersze uświadomienie na-
szego społeczeństwa poprzez 
nagłaśnianie konsekwencji tych 
chorób, chociażby poprzez me-
dia, przyniosłoby większy efekt 
zgłaszalności pacjentów.  
Pani doktor, co jest najważ-
niejsze w kontaktach z pa-
cjentami? 
Tak naprawdę najważniejsze 
jest zaufanie. W POZ pracuję już 
17 lat i staram się budować 
z pacjentem wzajemne zaufa-
nie. Pacjent to docenia i dzięki 
temu łatwiej jest podejmować 
jakiekolwiek decyzje dotyczące 
dalszego leczenia. Lekarz powi-
nien ufać pacjentowi i vice ver-
sa. My też staramy się tutaj 
w pracy budować takie partner-
skie stosunki z pacjentami. Pa-
cjent powinien móc świadomie 
podejmować  decyzje dotyczą-
ce swojego stanu zdrowia, pa-
cjent ma też prawo do zanego-
wania decyzji lekarza, czy wręcz 
tego, że może żądać aby jego 
lekarz zasięgnął opinii innego 
lekarza. Jeśli do mnie przycho-
dzi pacjent z jakimś określonym 
problemem zdrowotnym, to 
staram się nakreślić temat, wy-
jaśnić co i dlaczego proponuję 
i jeśli istnieje tylko taka możli-
wość, daję do wyboru dwie dro-
gi postępowania, które później 
wspólnie analizujemy.   
Czego w nowym roku chciała-
by życzyć Pani pacjentom 
i pracownikom Centrum Me-
dycznego Medyceusz? 
Chciałabym przede wszystkim 
życzyć zdrowia i pomyślnej rea-
lizacji wszystkich  marzeń, pla-
nów i projektów na 2017 r.

Agata Błońska jest kierownikiem do spraw medycznych POZ w Centrach Medycznych Medyceusz 
w Łodzi

Rozmowa z Agatą Błońską, ze zwycięskiej placówki CM Medyceusz przy ul. Studzińskiego 61 w Łodzi
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Cała uwaga na pacjenta

KATEGORIA PLACÓWKA MEDYCZNA ROKU 2016 – MIEJSCE PIERWSZE
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Dziesiątki tysięcy głosów 
i drugie miejsce w plebiscycie 
–  spodziewaliście się takiego 
sukcesu...? 
Oczywiście, że wynik nas za-
skoczył, ale jednocześnie cie-
szymy się, że nasza kilkunasto-
letnia praca została w ten me-
dialny sposób doceniona. 
Oczywiście, dziękujemy ser-
decznie za każdy oddany 
na naszą placówkę głos.     
A jak to się zaczęło? 
Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sanmed istnieje 
od 1999 roku. Inicjatorami 
utworzenia NZOZ-u byli lekarze 
POZ, którzy pracowali w ZOZ-ie 
Łódź-Górna i dokonali prze-
kształcenia placówki publicznej 
w niepubliczną. Jesteśmy i byli-
śmy jedynym ZOZ-em który 
dokonał przekształcenia w ta-
kim stylu – lekarze interniści 
oraz pediatrzy nie przerwali 
przyjmowania swoich pacjen-
tów leczonych w ZOZ Łódź-
Górna, a od 1.11.1999 w NZOZ 
Sanmed.   

Od kiedy umożliwiają Państwo 
pacjentom bezpłatne leczenie? 
Od początku istnienia mieliśmy 
podpisane kontrakty z Łódzką 
Kasą Chorych, a później 
z Łódzkim Oddziałem Woje-
wódzkim NFZ. Przyjmujemy 
pacjentów w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej, reha-
bilitacji (poradnia rehabilitacji 
i gabinet fizjoterapii), stomato-
logii oraz ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (ortopedia, 
okulistyka dla dzieci i doro-
słych, laryngologia, alergologia 
dla dzieci i dorosłych, reumato-
logia, kardiologia, poradnia 
chorób naczyń, urologia, pul-
monologia dla dzieci). 
Co najbardziej przyciąga pa-
cjentów? 
Naszym podstawowym atutem 
jest wysokiej klasy sprzęt me-
dyczny, służący do diagnostyki 
pacjentów. Od początku sta-
wiamy na nowoczesne, specja-
listyczne urządzenia. Posiada-
my m.in. OCT okulistyczne, to-
nometry bezkontaktowe, USG 

Doppler. Dla właściwej diagno-
styki pacjentów wyposażyliśmy 
pracownię RTG w aparaty cy-
frowe, dzięki czemu lekarz ma 
możliwość oceny zdjęcia i wy-

niku badania zaraz po jego wy-
konaniu. 
Do obsługi nowoczesnego 
sprzętu niezbędna jest odpo-
wiednia kadra... 

Pracujący u nas lekarze jak 
i pozostała kadra medyczna to 
wysoce wykwalifikowani spe-
cjaliści w swoich dziedzinach. 
Cechuje ich empatia, wysoka 
kultura osobista i chęć pomocy 
wszystkim potrzebującym. 
Wysoko wykwalifikowani spe-
cjaliści zwykle kojarzą się 
z kolejkami... 
Istotnie zgłaszalność jest ol-
brzymia. Zainteresowanie na-
szymi poradniami specjali-
stycznymi rośnie z roku na rok, 
a szczególnie oblegane są po-
radnie okulistyczne; nie tylko 
dzięki dobremu sprzętowi, ale 
również dzięki dobrym leka-
rzom okulistom. W poradni or-
topedycznej przyjmuje pięciu 
równie chwalonych ortopedów. 
Dużym uznaniem pacjentów 
cieszą się także lekarze pracu-
jący w Poradni Alergologicznej. 
Ponadto we wszystkich na-
szych poradniach pacjent – po-
za konsultacją –może jedno-
cześnie liczyć na wykonanie 
badań diagnostycznych. 

Nie ma problemu z rejestra-
cją? 
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom w szczególności na-
szych młodszych pacjentów, 
wdrożyliśmy e-rejestrację. Poza 
tym można zapisać się zarów-
no telefonicznie jak i osobiście. 
Sukces w plebiscycie nie jest 
dla Was jedynym w ostatnim 
czasie...   
Istotnie, posiadamy normy ISO 
9001 oraz ISO 14001. Dwukrot-
nie byliśmy wyróżnieni w Dia-
mentach Forbesa wśród firm 
w województwie łódzkim oraz 
otrzymaliśmy prestiżową na-
grodę „Skrzydła Biznesu”. Wy-
nika to z tego, że nadrzędnym 
celem NZOZ Sanmed jest cią-
głe doskonalenie jakości usług 
medycznych – w tym rentge- 
nodiagnostycznych – aby jak 
najlepiej i najszybciej zaspoka-
jać potrzeby naszych pacjen-
tów, by czuli się u nas bezpiecz-
nie i komfortowo.Bo pacjent 
zawsze będzie dla nas najważ-
niejszy!

Prezes NZOZ Sanmed Małgorzata Nowakowska-Miałkos jest 
dumna zarówno ze stylu, w jakim udało się przekształcić placów-
kę publiczną w niepubliczną jak i z jej obecnego poziomu

Rozmowa z Małgorzatą Nowakowską-Miałkos, prezesem NZOZ Sanmed  
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Pacjent jest najważniejszy

KATEGORIA PLACÓWKA MEDYCZNA ROKU 2016 – MIEJSCA DRUGIE I TRZECIE

Gratulacje Panie Prezesie! 
Trzecie miejsce w plebiscycie 
Hipokrates Ziemi Łódzkiej 
2016 w kategorii placówka 
medyczna dla Centrum Reha-
bilitacji KRASZEWSKIEGO 
– wśród 47 innych renomo-
wanych firm – to niewątpliwy 
sukces.    
Dziękuję bardzo. Istotnie, może-
my sobie to poczytać za suk-
ces, zwłaszcza, że Fundacja KA-
MIEŃ MILOWY prowadzi Cen-
trum Rehabilitacji KRASZEW-
SKIEGO, dopiero od siedmiu lat. 
A to niewiele w porównaniu 
z wieloma innymi placówkami 
biorącymi udział w plebiscycie, 
o znacznie bogatszym do-
świadczeniu i dorobku. 
Czym zajmuje się Centrum 
Rehabilitacji KRASZEWSKIE-
GO? 
Przede wszystkim szeroko po-
jętą rehabilitacją, w tym kardio-
logiczną, szczególnie zwracając 
uwagę na rozwój dzieci w wieku 
niemowlęcym. Fundacja posia-
da także komputerową pra-
cownię diagnostyki wad posta-
wy i co roku – właśnie pod ką-
tem wad postawy – badamy ty-
siące łódzkich dzieci z klas 
wczesnoszkolnych. 

Być może wdzięczność rodzi-
ców tych dzieci odzwiercied-
liła się w liczbie ponad 27,5 
tys. głosów oddanych 
na Centrum w plebiscycie… 
Niewykluczone, że rodzice 
dzieci, które otaczamy troskli-
wą opieką także w ten sposób 
wyrazili swoje uznanie dla na-
szych poczynań. Wszak – poza 
codziennymi badaniami – na-
szym podopiecznym proponu-
jemy regularne i okolicznościo-
we spotkania integracyjne i fe-
styny.  
W przypadku miasta, jakie to 
przybiera formy? 
Na zaproszenie Urzędu Mia-
sta co roku uczestniczymy 
w Miejskim Dniu Dziecka. 
W szkołach prowadzimy ba-
dania dzieci i pogadanki edu-
kacyjne dla rodziców i nau-
czycieli, współpracujemy 
także z Miejskimi Radami 
Osiedli. Co roku zapraszamy 
na turniej piłki nożnej dla 
dzieci z klas 3–4 szkół pod-
stawowych. Myślę, że to wy-
chodzenie poza mury Cen-
trum z tak szeroką ofertą 
również mogło nam przyspo-
rzyć popularności wśród gło-
sujących.   

Kim są Wasi pacjenci? Czy to 
przede wszystkim dzieci? 
Otaczamy opieką osoby 
w każdym wieku i z różnymi 
potrzebami zdrowotnymi. 
W Centrum Rehabilitacji KRA-
SZEWSKIEGO – obok rehabili-
tacji dzieci i młodzieży z prob-
lemami rozwojowymi – reha-
bilitujemy dorosłych ze scho-

rzeniami ortopedycznymi, ne-
urologicznymi czy kardiolo-
gicznymi. Realizujemy szeroką 
gamę zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, konsultacji specjali-
stycznych i badań dla pacjen-
tów z różnymi dolegliwościa-
mi. 
Wspomnianą rehabilitację 
kardiologiczną prowadzicie 

jako jedna z niewielu placó-
wek w regionie… 
Istotnie, na tym tle wyróżniamy 
się, prowadząc rehabilitację 
kardiologiczną, zapewniając 
opiekę lekarską wraz z dostę-
pem do badań takich jak echo-
kardiografia, holter EKG i ciś-
nieniowy, EKG spoczynkowe 
czy próba wysiłkowa. Przepro-
wadzamy bezpieczną, bezdoty-
kową trójwymiarową analizę 
postawy i kręgosłupa za pomo-
cą systemu DIER 4 MOTION, 
która pozwala na diagnostykę 
wad postaw, diagnostykę ze-
społów bólowych kręgosłupa, 
monitorowanie postępów reha-
bilitacji, diagnostykę zaburzeń 
równowagi i profilaktykę upad-
ków, dobór wkładek wyrównu-
jących i korekcyjnych. Badanie 
to jest alternatywą lub uzupeł-
nieniem zdjęć RTG kręgosłupa. 
Centrum dba także o rozwój 
przyszłych kadr, czyli do-
kształcanie studentów Uni-
wersytetu Medycznego…  
Od wielu lat posiadamy akredy-
tację Polskiego Towarzystwa Fi-
zjoterapii, umożliwiającą orga-
nizację specjalistycznych kur-
sów masażu I i II stopnia. Cie-
szą się one wielkim zaintereso-

waniem studentów fizjoterapii 
oraz fizjoterapeutów, którzy 
naukę już ukończyli. Organizu-
jemy także zawodowe specjali-
styczne kursy kształcenia fizjo-
terapii pod egidą Wojewódzkie-
go Centrum Zdrowia Publicz-
nego. 
Trzecie miejsce w plebiscycie 
Hipokrates Ziemi Łódzkiej 
2016 to dla Centrum Rehabi-
litacji KRASZEWSKIEGO nie 
jedyny sukces. Każdy rok 
w nie obfituje… 
Rzeczywiście, mimo krótkiego 
CV, trochę się tego uzbierało. 
W połowie ubiegłego roku zo-
staliśmy nagrodzeni w konkur-
sie o Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego pod naz-
wą „Województwo Łódzkie 
Przyjazne Rodzinie”. Zajęliśmy 
także II miejsce w kategorii 
„Przedsiębiorca Przyjazny Ro-
dzinie”. Rok wcześniej byliśmy 
w finale Konkursu na Najlep-
sze Przedsiębiorstwo Społecz-
ne im. Jacka Kuronia. Zajęli-
śmy I miejsce w konkursie 
„Aktywni ekonomicznie”. To 
tylko laury z ostatnich dwóch 
lat. Ten rok równie wspaniale 
się rozpoczyna – od podium 
Hipokratesa!

Prezes Fundacji „Kamień Milowy”  Witold Barszcz podkreśla,  
że Centrum Rehablitacji KRASZEWSKIEGO zajmuje się przede 
wszystkim szeroko pojętą rehabilitacją

Rozmowa z Witoldem Barszczem, prezesem Fundacji „Kamień Milowy”, prowadzącej CR Kraszewskiego
FO

T.
 A

R
C

H
IW

U
M

 P
R

Y
W

A
T

N
E

Rehabilitacja, turnieje, festyny i... Mazury
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Jakich pacjentów ma Pani 
pod opieką? 
To pacjenci od urodzenia do 18.  
roku ycia, czasem nawet star-
si. Są to dzieci ze Śródmieścia 
Łodzi i z innych dzielnic, a tak e 
ze Zgierza. Leczę drugie poko-
lenie. Ci, których leczyłam jako 
dzieci, przychodzą do mnie ze 
swoimi dziećmi. Pediatrą je-
stem od ponad 40 lat. 
 
Czy jest taki pacjent, które-
mu Pani pomogła i którego 
Pani nie zapomni? 
Pamiętam takich dwóch pa-
cjentów – w latach 80. minio-
nego i na początku tego wie-
ku. Były to dzieci z sepsą 
meningokokową, które urato-
wałam. Jednym z nich był 
dwumiesięczny Robercik. Tra-
fił do Instytutu Pediatrii 
wprost z domu. Byłam u niego 
na wizycie domowej, rozpo-
znałam sepsę, natychmiast 
wezwałam karetkę. Na szczęś-
cie nie było jeszcze 
wykrzepiania. Udało się go 
uratować, wyszedł z tego bez 
szwanku. Kolejnym był ośmio-
miesięczny chłopiec. 
 
Ma Pani 40 lat praktyki. Czy 
widzi Pani, że dzieci są coraz 
zdrowsze? 
Czy są zdrowsze? Raczej cho-
rują inaczej. Kiedyś były sepsy, 
na które dzisiaj mamy szcze-
pionki. Dzisiaj te  się zdarzają, 
ale jest ich mniej. Teraz trzeba 
zwracać uwagę na dzieci w wie-
ku dojrzewania, na zaburzenia 
od ywiania, depresję, choroby 
psychosomatyczne, u ywki. 
Lekarz ma teraz trochę inne za-
dania. 
 
Widzi Pani takie problemy 
nawet, jeśli nastolatek przyj-
dzie z grypą? 
Oczywiście, widzę wszystko! Li-
czy się doświadczenie. 
 
Czy ma Pani ulubione bada-
nie diagnostyczne – takie, 

które pozwala rozstrzygnąć 
o zdrowiu lub chorobie? 
Morfologia z rozmazem, po-
ziom elaza, CRP, glukoza. Nie-
którzy rodzice naciskają na ro-
bienie badań, a inni wprost 
przeciwnie – nie chcą, by ich 
dzieci były poddawane bada-
niom. Odmawiają badań, mó-
wiąc, e samo przejdzie, e się 
śpieszą. Rodzice są zajęci pra-
cą, babcie te  – to istotnie 
wpływa na jakość opieki 
na dziećmi, na to ile ich zdrowiu 
mogą poświęcić czasu. Du o 
czasu zajmuje wywiad z rodzi-
cami, bo rodzice chcą wiedzieć 
wszystko, zapisują to, co mó-
wię. 
 
Bilanse dla dzieci. To ważne 
badania. Prawda? 
Bardzo tego przesiewowego 
badania pilnujemy. Telefonuje-

my, zawiadamiamy, traktuje-
my to badanie na równi ze 
szczepieniami. Wykrywamy 
du o wad postawy, wad wzro-
ku, niezstąpione jądra. Nieste-
ty, niektóre mamy nie odbiera-
ją telefonów, nie dają się na-
mówić na przyjście na bilans. 
Otyłość wykryta u dzieci jest 
problemem, winne jest złe 
od ywianie i brak ruchu. Sta-
ramy się tłumaczyć rodzicom, 

e muszą kontrolować, co je-
dzą dzieci. Mam te  pod opie-
ką dzieci z chorobą 
Hashimoto. 
 
Co to za schorzenie? 
To niedoczynność tarczycy, 
choroba z autoagresji, nale y 
o niej te  myśleć w okresie doj-
rzewania u dziewcząt, kiedy 
jest zachwiana gospodarka 
hormonalna. 
 
A jakie jest Pani zdanie na te-
mat profilaktyki u dzieci? 
Bez profilaktyki nie ma pedia-
trii. To przede wszystkim bilan-
se i szczepienia u dzieci. Pilnu-
jemy wa enia, mierzenia dzieci. 
Wszystko jest wpisywane 
do ksią eczki zdrowia dziecka. 
Ktokolwiek zajmie się dzie-
ckiem, które jest moim podo-
piecznym – wie o nim wszyst-
ko. A szczepienia – to w dzisiej-
szym czasie wa ny problem 
zapobiegający chorobom za-
kaźnym. 
 
Czy po tym, jak pomogła Pani 
małej Lence została Pani ob-
sypana nagrodami? 
To miłe, bo otrzymałam gratu-
lacje od Prezydenta Miasta Ło-
dzi pani Hanny Zdanowskiej 
i od Rzecznika Praw Dziecka. 
Razem z Gra yną Chmielecką 
zrobiłyśmy to, co trzeba. Za-
chowałyśmy spokój. Jestem 
przekonana, e uratowałyśmy 

ycie dziecku dzięki naszej in-
tuicji i zdecydowanej reakcji 
na podejrzenie przemocy wo-
bec dziecka.

Dr Elżbieta Lasota, lekarz 
pediatra, z zaangażowaniem 
zajmuje się maluchami

Rozmowa z lekarzem pediatrą dr Elżbietą Lasotą
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W pracy liczy się doświadczenie
Kim są Pani pacjenci i w ja-
kim są wieku? 
To dzieci od 6. tygodnia do 18. 
roku ycia, ale tak naprawdę 
opiekuję się pacjenta-
mi do końca ycia. Mam 
pod opieką ju  kolejne pokole-
nie. Są to zazwyczaj bardzo mi-
łe i ciepłe kontakty. 
 
Jaką część pracy poświęca 
Pani działaniom w środowi-
sku? 
Jestem pielęgniarką środowi-
skową i szczepienną. Ka da ak-
tywność czy w poradni, czy 
w środowisku, w domu pacjen-
ta jest równie wa na. To praca, 
która jest bardzo ciekawa. Nie 
mam problemu z komunikowa-
niem się z pacjentami, staram 
się im niczego nie narzucać. 
Myślę, e pacjenci to cenią. 
Zdarzają się te  sytuacje kon-
fliktowe i trudne, ale z tym rów-
nie  trzeba sobie radzić, nau-
czyłam się tego w ciągu 36-let-
niej pracy w zawodzie. 
 
Na jaką pomoc mogą liczyć 
mamy? 
Zawsze staram się pomóc 
w zakresie opieki nad dzie-
ckiem. Jeśli nie umiem pomóc 
sama, informuję, gdzie na pew-
no uzyskają pomoc. Tak e 
szczepię dzieci, a mamy mogą 
zapytać o wszystko, co dotyczy 
szczepień. Rodzicom małych 
dzieci z nadwagą tłumaczę, e 
ich dzieci same nie robią zaku-
pów, e to oni odpowiadają 
za ich dietę. Wa ne są wizyty 
patrona owe. Przypominamy 
o niezwykle istotnym badaniu, 
jakim jest bilans. Dzwonimy 
do rodziców a  do skutku, aby 
nakłonić ich do przyjścia na to 
wa ne badani profilaktyczne, 
dzięki któremu mo na wy-
chwycić wiele wad. Podczas ta-
kich wizyt rozmawiamy na te-
mat profilaktyki chorób. 
 
Dlaczego takie wizyty są waż-
ne? 

Doskonale nam się układa 
współpraca z poło ną. Dzięki 
niej wiem, która rodzina, jakie 
ma problemy, jakiego wsparcia 
potrzebuje. Wiele rodzin uzna-
je, e nasze wskazówki, czy ra-
dy są  bardzo cenne i przestrze-
gają naszych zaleceń. Du o ro-
zmawiamy, mamy mnóstwo te-
lefonów. Bardzo wa ny jest 
wnikliwy wywiad z pacjentem, 
często musimy to, co mówią 
zweryfikować. Zapisujemy 
wszystko dla swojego bezpie-
czeństwa. Wa na jest kak e ob-
serwacja pacjenta, wielu muszę 
dopytać, bo są bardzo skryci. 
A my nie chcemy niczego prze-
oczyć. Je eli zachodzi taka ko-
nieczność, współpracujemy 

równie  z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, i tę współ-
pracę bardzo sobie cenię. 
 
Wspominała Pani, że ważna 
jest wnikliwość i czujność. To 
pomogło uratować Lenkę? 
Tak to, i nasze zdecydowanie. 
Mama zaniemówiła, gdy powie-
działam jej, e obra enia, które 
widzę na ciele dziecka wskazu-
ją, e dziecko było bite. Chcę 
powiedzieć jeszcze, e ten 
dzień był zarówno dla mnie jak 
i dla pani doktor El biety 
Lasoty jedynym z tych, które 
na zawsze zostaną w naszej pa-
mięci. yczyłabym sobie oby 
ju  nigdy taka sytuacja nie mia-
ła miejsca.

Grażyna Chmielecka, 
pielęgniarka środowiskowa i szczepienna

Rozmowa z Grażyną Chmielecką, pielęgniarką
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Bardzo ważna jest wnikliwość

Czujność i empatia uratowały 
życie dziewczynce
Dyrektor ódzkiego Funduszu Artur Olsiński postanowi  wyróżnić w sposób specjalny panie dr Elżbietę Lasotę, 
pediatrę i Grażynę Chmielecką, pielęgniarkę środowiskową. Nie bra y udzia u w konkursie Hipokrates, ale zas ugują 
na wielkie brawa. Lekarka i pielęgniarka – ich wiedza, czujność i empatia uratowa y życie ma ej dziewczynce. 
Dr Elżbieta Lasota i pielęgniarka Grażyna Chmielecka wezwa y do poradni matkę trzymiesięcznej Lenki, zaprosi y 
dziecko na szczepienie. Podejrzewa y, że dziewczynka może być bita. Badanie potwierdzi o przypuszczenia. 
Dziecko trafi o do szpitala. Mia o z amaną kość czo ową, dwa żebra, by o posiniaczone


