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Czy żołnierz może być oburzony, że musi służyć w obliczu 
niebezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej? To 
jasne, że ludzie mają swoje plany i aspiracje. Jeżeli jednak 
ktoś wybiera zawód lekarza, musi brać pod uwagę, że jest 
to służba, a warunki, w ramach których się ją pełni, mogą 
ulegać zmianom. Dużym wsparciem dla szpitali byliby 
lekarze rodzinni. Ale niedawno wystosowałem zaproszenie 
do lekarzy rodzinnych z powiatu pilskiego z prośbą 
o pomoc. Mieliśmy poważne problemy z zapewnieniem 
ciągłości świadczeń na SOR-ze oraz w nocnej 
i świątecznej opiece medycznej. Zgłosił się tylko 
jeden lekarz. Powiedział, że bardzo chciałby pomóc, 
ale ma 84 lata i nie ma już sił. Słuszne byłoby 
premiowanie lekarzy rodzinnych zaangażowanych 
w szpitalach poprzez podwyższenie stawki 
kapitacyjnej, czyli kwoty, którą otrzymują 
ci lekarze za każdego pacjenta objętego opieką 
– mówi dr n. med. ŁUKASZ ŁUCZEWSKI, 
dyrektor ds. medycznych Szpitala 
Specjalistycznego w Pile. 
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Panie Dyrektorze, czy rozprzestrze-

nianie się wariantu Omikron wśród 

Polaków wpłynęło już na sytuację 

na oddziałach szpitalnych?

Nie widać jeszcze znaczącego wzrostu 
liczby chorych w szpitalach. Z symulacji 
wynika, że duży wzrost zakażeń i hospi-
talizacji pojawi się pod koniec stycznia. 
Najprawdopodobniej skala będzie bardzo 
duża. Z prognoz wynika, że w porównaniu 
z poprzednimi falami przebieg tej infekcji 

będzie łagodniejszy. Konieczne będzie 
zwiększenie bazy łóżkowej dla pacjentów 
z COVID-19.

Między innymi we Włoszech dostrze-

żono istotny problem związany 

z wariantem Omikron. Gdy bowiem 

do szpitali przyjmowane są osoby 

skarżące się na dolegliwości nie-

związane z COVID-19, często bywa, 

że jednocześnie są zakażone 

koronawirusem, o czym mogły nie 

widzieć, ponieważ nie mają obja-

wów. Nie powinny więc blokować 

miejsc na oddziałach covidowych. 

Przy dużej skali zachorowań pojawia 

się więc problem z miejscem dla 

tych osób. Jak można sobie z tym 

poradzić?

Dużo zależy od tego, jakie dominujące 
objawy zostaną stwierdzone u pacjenta. 
Jeżeli na przykład zgłasza się pacjent cho-
rujący na cukrzycę i nadciśnienie, ale jed-
nocześnie zakażony, optymalnie powinien 
trafi ć na oddział internistyczny. Jeżeli jest 
taka potrzeba, powinien tam uzyskać także 
leczenie przeciwcovidowe. W praktyce bywa 
różnie. Takie osoby mogą trafi ać na różne 
oddziały, w zależności od warunków i or-
ganizacji w danym szpitalu. W Polsce łóżka 
covidowe są organizowane na różnych 
oddziałach. Tak jest również w Pile. Jako 
przykład podam osobę, która wymaga ho-
spitalizacji z powodu złamania nogi, ale test 
na COVID-19 okazuje się dodatni. Szpitale 
są zobowiązane do zabezpieczenia również 
tych pacjentów, u których COVID-19 wy-
stępuje jako choroba współtowarzysząca.

Czy to nie tworzy ryzyka rozprze-

strzeniania się wirusa wśród pacjen-

tów, którzy nie są zakażeni?

Tworzone są specjalne strefy dla pacjen-
tów zakażonych, gdzie muszą być zacho-
wane określone zasady sanitarne 
i epidemiologiczne.

Czy szpitale są gotowe na przyjęcie 

większej liczby takich pacjentów?

Z punktu widzenia pilskiego szpitala 
kwestia miejsc stanowi wyzwanie głównie 
w zakresie kadry medycznej, której brakuje 
na każdym odcinku. Przyjmiemy większą 
liczbę pacjentów, jeżeli będziemy dyspo-
nowali zasobami ludzkimi. Wówczas 
przyjęcie nawet dużej liczby pacjentów 
w krótkim czasie będzie możliwe. W wielu 
szpitalach w Polsce sytuacja wygląda 
podobnie.

Czy chorzy trafi ają do szpitali 

w odpowiednim momencie? W jakiej 

sytuacji lekarz uznaje, że pacjent 

wymaga hospitalizacji?
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CZAS 
NEGOCJACJI
Wysokość wynagrodzeń 
jest poważnym obciąże-
niem. Warto dążyć do 
porozumienia z lekarza-
mi, ponieważ jego brak 
oznacza konieczność 
zamykania oddziałów.

F
O

T. S
T
A

R
O

S
T

W
O

 P
O

W
IA

T
O

W
E

 W
 P

IL
E



19 STYCZNIA 202224  www.prenumerata.swsmedia.pl 

Zdarza się, że chorzy zbyt długo czekają, 
nie zgłaszają się do lekarzy. Często próbują 
leczyć się na własną rękę. Bez wątpienia 
wiele hospitalizacji wynika z tego, że proces 
leczenia jest odsunięty w czasie. Na pewno 
włączenie leczenia zgodnego z zaleceniami 
na etapie przedszpitalnym byłoby najlepszym 
rozwiązaniem i uchroniłoby wiele osób przed 
koniecznością hospitalizacji, co również 
odciążyłoby szpitale. Warto także posiadać 
własny pulsoksymetr. Ważne jest bowiem 
samodzielne sprawdzanie saturacji, gdy 
pojawia się infekcja. To kluczowy element, 
który decyduje o tym, czy konieczna będzie 
hospitalizacja. Jeżeli poziom saturacji spada 
poniżej 94 proc., chory powinien być ho-
spitalizowany. Jeżeli wzywa on karetkę, ale 
nie wyraża zgody na hospitalizację, powinien 
złożyć oświadczenie zespołowi ratownictwa 
medycznego, w którym informuje, że nie 
godzi się na transport do szpitala. Ten wy-
móg wynika z tego, że niska saturacja może 
być dla chorego bardzo niebezpieczna. Warto 
więc stosować się do zaleceń i w miarę 
możliwości samodzielnie kontrolować sa-
turację. Ten parametr należy do podstawo-
wych przy ocenie ciężkości przebiegu 
choroby.

Czy polscy lekarze, którzy wcześniej 

nie zajmowali się leczeniem niewy-

dolności oddechowej, potrafi ą 

zajmować się pacjentami covidowy-

mi? Czy nauczenie ich tego rodzaju 

leczenia jest obecnie poważnym 

wyzwaniem?

W poszczególnych szpitalach sytuacja 
może wyglądać różnie, zależy to między 
innymi od wewnętrznej organizacji. Sądzę 
jednak, że polscy lekarze są dobrze przygo-
towani do pełnienia tych zadań. W Pile, gdy 
spodziewaliśmy się wzrostu liczby hospita-
lizacji, utworzony został specjalny oddział 
covidowy, na którym pracowali lekarze 
interniści z doświadczeniem w leczeniu 
pacjentów z COVID-19. Ich zadaniem było 
szkolenie lekarzy innych specjalności. To 
rozwiązanie dobrze spełniło swoją rolę. 
Dzięki temu odpowiednią wiedzę posiedli 
między innymi urolodzy, ortopedzi, chirur-
dzy, dermatolodzy. Nasi lekarze zebrali także 
doświadczenia z poprzednich fal, więc na 
pewno radzą sobie odpowiednio.

Wróćmy do kwestii braków kadro-

wych w szpitalach. Jaka jest skala 

tego problemu?

Ten problem narasta, co w sytuacji pan-
demii szczególnie zagraża wydolności 
systemu. Wciąż rośnie średnia wieku le-
karzy specjalistów oraz pielęgniarek. Skala 
braków kadrowych jest bardzo duża. 
Pandemia to czas sprawdzianu dla systemu 
opieki zdrowotnej. Stopniowo wzrastają 
oczekiwania płacowe. Miały na to wpływ 
między innymi dodatki covidowe, dzięki 
którym lekarze otrzymali wyższe wyna-
grodzenia. Dziś oczekują, że ich poziom 
utrzyma się. Obecnie wiele 
szpitali stoi przed bardzo 
trudnymi decyzjami. Nego-
cjacje z lekarzami na pewno 
nie będą łatwe. W tym miejscu 
chciałbym zaapelować do 
przedstawicieli zawodów 
medycznych o wyrozumiałość 
i zrozumienie sytuacji szpitali. 
Wysokość wynagrodzeń jest 
poważnym obciążeniem. Warto 
dążyć do porozumienia, po-
nieważ jego brak oznacza 
konieczność zamykania od-
działów. Problem jest szcze-
gólnie widoczny w mniejszych miastach. 
Podam przykład Szpitala Specjalistycznego 
w Pile, którego zasięg opieki obejmuje 
około 130 tys. ludzi. Wokół działają rów-
nież inne podmioty szpitalne. Mamy więc 
kilku pracodawców i niewielu pracowni-
ków. Z tego powodu w tym regionie kilka 
podmiotów wciąż zabiega o lekarzy. W związ-
ku z tym rosną stawki i oczekiwania 
płacowe.

Jakich podwyżek domagają się 

lekarze?

Z moich obserwacji wynika, że oczeki-
wania wzrostu płac wynoszą od 50 proc. 
do nawet 200 proc. obecnego wynagro-
dzenia. Te oczekiwania pojawiają się za-
równo przy zmianie formy zatrudnienia, 
jak i przy podpisywaniu nowych kontrak-
tów. Sytuacja zmienia się, jeżeli lekarz 
przechodzi z umowy o pracę na kontrakt 
całościowy, ponieważ zmieniają się także 
koszty dla pracodawcy. Z reguły wtedy 
lekarze oczekują, iż będzie się to wiązało 

z dużym wzrostem wynagrodzenia. System 
nie jest przygotowany na takie podwyżki. 
Dodam, że zmiany formy zatrudnienia, 
których oczekują lekarze, wpływają rów-
nież na organizację pracy w szpitalach, 
niosą kolejne konsekwencje.

Jakie?

Umowa o pracę to forma, w której pra-
cownik jest bardziej podporządkowany 
pracodawcy. Przy innych formach ta relacja 
ulega osłabieniu. W czasie pandemii ko-
nieczna jest większa dyspozycyjność, 
częściej trzeba oddelegowywać lekarzy na 

inne odcinki. Kierować ich 
tam, gdzie są bardziej po-
trzebni. Przy formach innych 
niż umowa o pracę te moż-
liwości są ograniczone z po-
wodu właśnie słabszej relacji 
między kierownictwem szpi-
tala a lekarzem. Możliwość 
oddelegowania jest uregulo-
wana w prawie pracy, więc 
umowy o pracę są dla szpitali 
lepszym narzędziem reago-
wania na zmieniającą się 
sytuację w pandemii.

Co z rezydentami? W jakim stopniu 

zostali oni zaangażowani w walkę 

z pandemią?

Jest sporo do zrobienia w zakresie pro-
gramów specjalizacji. Bywa, że rezydenci 
nie chcą wykonywać niektórych zadań, 
ponieważ w ich programie nie ma wymie-
nionego na przykład stażu na szpitalnym 
oddziale ratunkowym. Twierdzą, że w związ-
ku z tym nie mogą być oddelegowani na 
SOR lub na inne oddziały szpitala, nawet 
jeśli jest taka potrzeba. Mam zupełnie 
odmienne zdanie. Program specjalizacji 
ma charakter ramowy i określa pewne 
minimum, które ma wykonać lekarz. W ten 
sposób należy na to patrzeć. Tymczasem 
bywa, że rezydenci chcą wykonywać jak 
najwięcej zadań z zakresu określonego 
w programie, ale nie godzą się na inne 
zadania. W mojej ocenie powinno zmienić 
się podejście do kwestii programów spe-
cjalizacyjnych. Powinna istnieć możliwość 
ich modyfi kowania przez podmiot, który 
go realizuje, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
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Pandemia 

koronawirusa 

spotęgowała 

negatywne 

zjawiska. Obecna 

sytuacja zagraża 

funkcjonowaniu 

oddziałów i całych 

szpitali.



Możliwe, że wątpliwości rozwiałyby pre-
ambuły do programów, które umożliwiałyby 
realizację kolejnych zadań. Nawet z punktu 
widzenia szkolącego się lekarza jest prze-
cież wskazane, aby miał on jak najszerszą 
wiedzę i doświadczenie. Pandemia posta-
wiła przed nami nowe wyzwania i nie ma 
wątpliwości, że nie sprawdziło się postrze-
ganie specjalizacji jako leczenia wyłącznie 
pacjentów o danym profi lu chorobowym. 
Pojawiła się nowa jednostka chorobowa 
i lekarze musieli się nauczyć leczenia jej 
w trybie pilnym.

Jednak niektórzy rezydenci mówią, 

że „nie na to się pisali”, a zadania 

związane z COVID-19 ograniczają ich 

rozwój w danej specjalizacji.

Czy żołnierz może być oburzony, że musi 
służyć w obliczu niebezpieczeństwa na 
granicy polsko-białoruskiej? To jasne, że 
ludzie mają swoje plany i aspiracje. Jeżeli 
jednak ktoś wybiera zawód lekarza, to musi 
brać pod uwagę, że jest to służba, a warunki, 
w ramach których się ją pełni, mogą ulegać 
zmianom. Wiem, że wielu lekarzy w ten 
sposób do tego podchodzi.

Czy w Pana ocenie możliwe jest 

zaangażowanie kolejnych lekarzy, 

którzy obecnie nie pracują 

w szpitalach?

Pandemia pokazała, że system podsta-
wowej opieki zdrowotnej i system szpi-
talnictwa są ze sobą słabo powiązane. Na 
pewno dużym wsparciem dla szpitali byliby 
lekarze rodzinni. Niedawno wystosowałem 
zaproszenie do lekarzy rodzinnych z po-
wiatu pilskiego z prośbą o pomoc i podjęcie 
współpracy. Mieliśmy bardzo poważne 
problemy z zapewnieniem ciągłości świad-
czeń na SOR-ze oraz w nocnej i świątecznej 
opiece medycznej. W tych zakresach bez 
wątpienia lekarze rodzinni daliby sobie 
radę, a pacjenci na pewno byliby dobrze 
zaopiekowani. To byłaby dla nas niebaga-
telna pomoc, odciążenie dla lekarzy ze 
szpitala. Oczywiście byliby pomocni także 
na innych oddziałach. Jestem przekonany, 
że takie wsparcie pomogłoby wielu szpi-
talom w Polsce. Uważam, że to zaanga-
żowanie jest ważne również punktu wi-
dzenia samych lekarzy rodzinnych. Wielu 

lekarzy kieruje pacjentów do szpitali i nie 
widzą następnych etapów ich leczenia. To 
działa na szkodę obu stron. W medycynie 
postęp osiągany w ciągu kilku lat obecnie 
daje efekt porównywalny z postępem 
w przeszłości osiąganym przez dekady. 
Dlatego lekarze, którzy nie pracują na co 
dzień w szpitalu, powinni otrzymać nowe 
możliwości łączenia różnych zadań, by móc 
również zajmować się pacjentami objętymi 
leczeniem szpitalnym.

Jaki był odzew na Pańskie zaprosze-

nie lekarzy rodzinnych do 

współpracy?

Zgłosił się tylko jeden lekarz. Powiedział, 
że bardzo chciałby pomóc, ale ma 84 lata 
i nie ma już sił. Obecnie jest jeden lekarz, 
który realizuje specjalizację z medycyny 
rodzinnej, a także pracuje w szpitalu. 
Niesie to wielką korzyść dla jego rozwoju 
zawodowego. Na szerszą skalę moja me-
toda okazała się nieskuteczna. Słuszne 
byłoby premiowanie lekarzy rodzinnych 
zaangażowanych w szpitalach poprzez 

podwyższenie stawki kapitacyjnej, czyli 
kwoty, którą otrzymują ci lekarze za każ-
dego pacjenta objętego opieką. Trzeba 
zachęcić lekarzy POZ i rodzinnych, żeby 
aktywnie włączyli się w leczenie pacjentów 
hospitalizowanych. Podkreślę, że nasza 
sytuacja wygląda bardzo źle. Niektórzy 
lekarze pracują nawet 300 godzin mie-
sięcznie. Do takiego obciążenia pracą 
zmusza ich fatalna sytuacja kadrowa 
w szpitalach. Kwestia braków kadrowych 
wynika z wielu przyczyn, a odbudowanie 
potencjału ludzkiego wymaga długoter-
minowych i konsekwentnych działań. 
W mojej ocenie jednak pomocne będą 
także rozwiązania, o których mówiłem. 
Podsumowując, pandemia spotęgowała 
negatywne zjawiska. Obecna sytuacja 
zagraża funkcjonowaniu oddziałów i ca-
łych szpitali. Braki kadrowe już powodują, 
że brakuje osób, które powinny służyć 
chorym. Może okazać się, że konstytucyjne 
przepisy o dostępie do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej staną się tylko pustymi sło-
wami.  GP

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 
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