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Drodzy Czytelnicy,

Marta Baraniak
m.baraniak@op.pl

Podejmowanie trudnych decyzji w życiu każdego z nas jest wyzwaniem, często   związanym z etycznymi wątpliwościami. Zawody medyczne obarczone są specjalnym rodzajem odpowiedzialności za swoje
decyzje – odpowiedzialności za życie ludzkie.  Dlatego tak ważna jest nasza postawa i podejmowane przez nas wybory, które wpływają na życie
nasze i drugiego człowieka. Przed trudnymi wyborami stanęła w tym roku
także nasza redakcja, stąd też tak długa, bo aż roczna przerwa od ostatniego wydania Biuletynu. Aktualny numer jest owocem pracy i zbierania
doświadczeń przez cały rok akademicki, bo choć uczenie się i poszerzanie
swoich horyzontów wymaga czasu, owocuje dla nas nową jakością, świeżością, a także obszernością Biuletynu. W imieniu Redaktor Naczelnej,
z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu pierwszy, a zarazem
ostatni w tym roku akademickim numer kwartalnika „Bioethica”, Biuletynu Informacyjnego Studenckiego Koła Naukowego Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu bardzo kontrowersyjny, ale podejmowany obecnie w środowisku medycznym i publicznym problem klauzuli sumienia. Przyjrzymy się również badaniom
opinii pielęgniarek na temat podawania przez nich leku bez zlecenia
lekarskiego w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i życia pacjenta w momencie nieobecności lekarza, który ściśle koreluje z dyskusją
przytoczoną w felietonie na temat innowacji w pielęgniarstwie. Rozmowa z dr. Theodoras’em Grivas, chirurgiem ortopedą z Grecji, o wpływie kryzysu na grecką opiekę zdrowotną, przeprowadzona przez nową członkinię składu redakcyjnego, oraz raport z międzynarodowego
grantu Ambient Assisted Living, pozwolą Państwu odnaleźć nową jakość dzięki tekstom w języku angielskim. Aby odetchnąć od trudnych
tematów pragniemy zwrócić Państwa uwagę na długo oczekiwany wywiad z Panią Agatą Dąbrowską i Panem Markiem Dąbrowskim, w którym
dowiemy się między innymi, jakie są różnice w kształceniu ratowników
w Polsce i USA. W bieżącym numerze nie zabraknie również niespodzianek. W rubryce „O nas” z radością przedstawiamy Państwu interesującą rozmowę z Panem Prof. dr. hab. Michałem Musielakiem, założycielem
i  Opiekunem Merytorycznym Koła, podczas której odkrywamy mniej znane oblicze Kierownika Katedry Nauk Społecznych. Ponadto zapraszam do
zapoznania się z plakatem zapowiadającym Międzynarodową Konferencję Naukowo – Szkoleniową „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu”, której SKN EiB ma zaszczyt być współorganizatorem.
Na zakończenie życzę Państwu ciekawej lektury oraz udanego
wypoczynku wakacyjnego, obfitującego w zdobywanie nowych doświadczeń oraz poszerzanie swoich horyzontów.
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Respondent: Dr Theodoros B. Grivas
Surgeon orthopaedist traumatologist, head
physician of orthopedic trauma department in
Tzanio General Hospital of Piraeus, Greece.
Chirurg ortopeda traumatolog, ordynator
oddziału ortopedyczno – urazowego w “Tzanio”, General Hospital of Piraeus, Grecja.
Członek organizacji takich jak: Hellenic Association of Orthopaedic Surgery and Traumatology, IRSSD, SOSORT, AAOS, SRS. Redaktor
naczelny BMC open access “Scoliosis” journal,
współautor 9 książek oraz ponad 500 publikacji i prezentacji.
Korespondent: Ewa Kotwicka
ewa.kotwicka@yahoo.com

the Greek
point of view
The Greek point of view

Grecki punkt widzenia

For some time, while observing the functioning of
the health care system in Poland, it may seem that
finances lay definitely in the heart of problems associated with the public health care. Especially when
Europe is still immersed in the economical crisis, it
is very common to put the blame for most doctors’
and patients’ inconveniences on economical barriers. But is money truly our biggest limitation? Probably we should look towards the south of Europe,
were financial difficulties are far more serious comparing to ours. In a short conversation doctor Theodoros Grivas, the orthopedic surgeon from Greece,
tried to tell us how the economical crisis influenced
local public health care and how the Greeks struggle
with its effects.

Od pewnego czasu, obserwując funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia ma się wrażenie, że zdecydowana większość problemów związanych z ochroną
zdrowia w naszym kraju ma u źródła przede wszystkim problemy finansowe. Szczególnie ostatnimi czasy, kiedy Europa pogrążona jest w kryzysie ekonomicznym; większość niedogodności pracowników
służby zdrowia jak i samych pacjentów zrzuca się na
bariery ekonomiczne. Czy rzeczywiście pieniądze
są naszym największym ograniczeniem? Być może
warto spojrzeć w kierunku południa Europy, gdzie
trudności finansowe w porównaniu z naszymi, są
o wiele większe. W krótkiej rozmowie dr Theodoras
Grivas, grecki chirurg ortopeda, stara się nam opowiedzieć, jak kryzys ekonomiczny wpłynął na tamtejszą służbę zdrowia i jak Grecy starają się walczyć
z jego skutkami.
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Q: Did hospitals in your country change their way of
functioning due to the economical crisis?

Q: Are there any conflicts between doctors and
patients because of financial issues (for example:
are patients not satisfied with quality of treatment)?

T.G.: In any place where an economical crisis is running, all the national functions are to some extend T.G.: This is something which is possible to happen.
affected. Saying so, our National Health System However the phenomenon of patients’ dissatisfac(NHS) was also affected somehow.
tion does not exists only during an economical crisis
in a place. This is also likely to happen in better ecoQ: Do you have any new impediments or obstacles nomical periods everywhere in the globe. This is the
to treat your patients because of financial problems? reason because in some countries the suing of the
Medicare persons became a “mode”. This also hapT.G.: The impediments and obstacles to treat Nation- pens in countries where the number of attorneys is
al Health System Hospital patients, due to financial increasing each year and the attorneys’ unemployhassle, are everywhere created during an economical ment is getting worse! In Greece the phenomenon of
crisis. This is because the proportion of the national suing the doctors due to dissatisfaction in their treatbudget for the health care, in other words for the ment, resulting from the economical crisis do exist,
Ministry of Health, is reduced as is the case for any but is seems that has only minimally increased reother Ministry of the country running an economi- cently compared with the past and with other north
cal crisis.
European and USA countries.
Q: Do you think the economical crisis influenced Q: We can see exactly the same phenomenon of suanyhow on people’s health and do you see that influ- ing doctors in Poland . Patients seem to have less and
ence in your everyday work?
less trust and faith in doctors. Do you think that we
can stop that process somehow?
T.G.: As it was said above the economical crisis is
affecTing the provided health care somehow. The T.G.: The best way for a doctor to have good relations
impairment is mainly due to difficulty of National and to be trusted by a patient is one and only one:
Hospitals to buy all the necessary disposable items this is good communication with his/her patients!
needed for the running of every clinic and depart- All the cases which had bad evolution were due to
ment, and especially the expensive items including lack of good communication. This is my experience
high technology instruments. However the quality gained after about 35 years of practice.
of the offered services from the doctors and nurses
and the rest human hospital resources is not get- Q: Did the economical crisis influence on getting the
ting necessarily worse, because the majority of the job by young doctors or teaching students on medinational servants in the NHS hospitals, are well mo- cal studies?
tivated additionally they would like and also they
try to compensate the shortness of some items with T.G.: I know that this crisis do influenced worsening
good personal communication and management of the unemployment of new doctors. Many of them
the patients.
are now seeking better fate and life in some other European North countries, in USA and the Emirates, in
Arabic peninsula.
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I would also like to express some optimistic suggestions, as I am a personality who call a half filled
water glass “a half full water glass” and not “a half
empty water glass”. In other words I am optimist for
our future.
General speaking during the past couple of years the
economical crises created suffering in our people.
But it also resulted in a lot of positive changes which
led to more successful function of the State. These
changes most likely wouldn’t be happen without the
discomfort from the economical crisis. This recent
situation resulted in the fusion of some ineffective
small hospitals with bigger Hospital units. This resulted in money saving, without reducing the quality and amount of medical services offered. And this
was a positive accomplished initiative. It was also the
reason to increase the competition and elevation of
the quality of services. Also it increased the inspiration and creativity. Finally this economical crisis
triggered the legislation of a number of lows improving the State function as the health system concerns,
with a promising future for our NHS and the public
health.
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Q: What do you think should be done to improve Q: The fusion of hospitals, you wrote about, seems to
the condition of public health care in times of crisis? be a really effective way to face the crisis, but haven’t
some doctors lost their jobs during such move?
T.G.: This is indeed a very difficult issue to answer.
Generally speaking the better management of all the T.G.: No, because they were incorporated in the hoshuman and non-human resources is a first step to pital where the smaller were fused.
take. One other general conceptual approach which
is also happening in Greece is that people are being Q: Due to the summary of your email - do you think
educated and they have to understand that the na- that there is also a change of people’s mentality betional health system cannot offer everything for free cause of the crisis?
and the public contribution must be greater to an
affordable to them percentage and level. Yet this is T.G.: No doubt that in such periods, the sub-clinical
the job of the Ministry of Economy and Health care cases of psychologically suffering people may aggraservants to suggest some projects for the confronta- vate with significant consequences. However I soltion of this problem, and for the politicians to make idly believe that a healthy and organized character
the less painful decisions for strict measures affect- usually carry on living in dignity and creativity no
ing the pocket of people.
matter the existing difficulties.
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Sylwetka
w duecie.
Pani Agata
i Pan Marek
Dabrowscy

Zapraszam Państwa na rozmowę z niezwykłym
duetem, prawdziwym zespołem niesienia nie tylko
pomocy medycznej, ale również wiedzy i umiejętności. Ludźmi pełnymi pasji i zainteresowań.
Słowem - team pełen życia.
O poświęceniu dla rozwoju i kreatywnych studentów niech świadczy fakt, iż nie straszne im oddanie swoich przedramion do zakładania kaniuli
dożylnej w celu nagrania materiału promującego
pracowników Systemu Ratownictwa Medycznego.
Przez przyjaciół z sympatią nazywani Serce
i Rozum, lubiani przez studentów i współpracowników. W moim odczuciu nauczyciele i wykładowcy przyszłości naszej Uczelni.
Zapraszam serdecznie.

Anna Płażewska
anplazew@gmail.com
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Asystent w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny
Katastrof, ratownik medyczny, członek Polskiej
Rady Pedagogicznej American Heart Association,
Instruktor Lider BLS, ACLS i PALS.
Członek Wydziałowej Komisji do Spraw Jakości
Kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne,
opiekun roku II studia niestacjonarne kierunek
ratownictwo medyczne, członek komisji dydaktycznej ds. kształcenia na kierunku ratownictwo
medyczne.
Zainteresowania zawodowe: symulacja medyczna,
resuscytacja krążeniowo oddechowa.
Zainteresowania pozazawodowe: podróże oraz
ogrodnictwo.

Marek Dąbrowski
Asystent w Zakładzie Ratownictwa i Medycyny
Katastrof, ratownik medyczny, członek Polskiej
Rady Pedagogicznej American Heart Association,
Instruktor Lider BLS, ACLS i PALS.
Opiekun naukowy Akademickiego Stowarzyszenia
Medycyny Ratunkowej, opiekun roku III studia
stacjonarne kierunek ratownictwo medyczne,
członek komisji dydaktycznej ds. kształcenia na
kierunku ratownictwo medyczne, sekretarz ds.
rekrutacji na kierunku ratownictwo medyczne.
Zainteresowania zawodowe: symulacja medyczna,
ratownictwo ekstremalne, medycyna pola walki.
Zainteresowania pozazawodowe: podróże, sporty
siłowe i lekkoatletyczne oraz crossfit, ponad to od
roku pielęgnacja własnej pasieki.
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Anna Płażewska: W pracy zawodowej pielęgniarki
nieustannie spotykam się ze zdziwieniem pacjentów
wobec faktu, że pielęgniarki studiują. Wiadomość
o tym, że pielęgniarką można zostać tylko poprzez
ukończenie studiów wyższych jest często szokiem.
„Nie ma liceum pielęgniarskiego? Zawsze było!”.
Teraz ratownicy medyczni również będą informować pacjentów o zmianie.
Agata Dąbrowska: Idąc w tym kierunku mogę już
zdradzić, że moja praca doktorska będzie dotyczyła
tego, jak są przygotowani w Polsce do wykonywania zawodu ratownicy medyczni na wyższej uczelni,
a jak na drugim roku studium, które właśnie w tym
roku kończy swoją działalność. W porównaniu będę
miała grupę badawczą z USA, wśród której ratownicy pracują jako paramedycy już od wielu, wielu lat.
Dłużej niż okres, w jakim ratownictwo medyczne
funkcjonuje u nas jako zawód.
Ania Płażewska: Ciekawość tego porównania jest
ogromna, jednak może najpierw przedstawmy kilka
faktów i nieco historii z naszego gruntu, czyli skrótowo ratownictwo medyczne w Polsce wczoraj i dziś.
Marek Dąbrowski: Pojęcie usystematyzowanego
ratownictwa medycznego pojawiło się w polskim
prawie po raz pierwszy szerzej z własną regulacją za
sprawą ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 25 lipca 2001 roku (Dz.U. 2001 Nr
113 poz. 1207 ze zm.) [przyp. Red]. Zanim powstało kształcenie na poziomie studiów licencjackich,
pierwsze formy kształcenia na poziomie studium
policealnego były już zawiązane. Następnie uczelnie
wyższe stworzyły możliwość ukończenia studiów
wyższych na poziomie licencjatu. Mówimy o okresie
sprzed ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym [przyp. Red.]
(Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) Wtedy ten program na uczelniach wyglądał inaczej. Po 2006 roku,
a tym bardziej po 2008 roku, kiedy trwały rozmowy
nad nowelizacją ustawy, te programy są rzeczywiście
zmienione. Godzin kształcenia jest już dużo więcej.
Anna Płażewska: Czyli zmiana systemu kształcenia
to w tym przypadku korzyść.
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Marek Dąbrowski: Zasadnicza różnica jest taka,
że studia licencjackie, dają wyższe wykształcenie.
Studium dwuletnie policealne tego wykształcenia
nie daje. Słuchacze studium policealnego realizują
4 semestry. Trzy pierwsze z nich to nauka teoretyczna z elementami praktyki, a ostatni semestr to
semestr dotyczący nauczania praktycznego, czyli
kontakt z pacjentem, poszkodowanym, realizowany
w klinikach na poszczególnych oddziałach, a przede
wszystkim w zespołach ratownictwa medycznego,
na wyjazdach, jako praktykant-stażysta. W tym roku
ostatni rocznik studium policealnego zdaje egzaminy, od przyszłego roku ratownikiem zostać można będzie jedynie poprzez ukończenie licencjatu.
Kształcenie w Unii Europejskiej oscyluje wokół założenia, że przy studiach licencjackich jest to poziom
zawodowy. Studia uzupełniające magisterskie są elementem kształcenia teoretycznego. Oczywiście, ilość
godzin nauczania w stosunku do studium wzrosła,
także (co niezwykle istotne) godzin praktycznych.
Są one realizowane w obrębie klinik, są również
praktyki wakacyjne, do których studenci przystępują po pierwszym i drugim roku. Realizują je czy to
w szpitalnych oddziałach ratunkowych, czy w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Także tych godzin jest dużo.
Anna Płażewska: Pani Agato, wracając do Pani badań, czy uchyli nam Pani rąbka tajemnicy? Jakie
różnice można było by wskazać między nauczaniem
studentów w USA a w Polsce?
Agata Dąbrowska: Przyszli ratownicy w Stanach
Zjednoczonych są także kształceni na uczelniach
wyższych, ale w troszeczkę innym wymiarze czasowym niż to jest u nas na licencjacie. Ten proces jest
podzielony na kilka etapów i są one dużo krótsze niż
u nas. Istnieje też pewna hierarchia, specjalizacja.
Można zostać najprostszym ratownikiem – technikiem. U nas można byłoby odnieść to do pewnego
kursu, który trwa na przykład 1000 godzin i przygotowuje do najprostszych rzeczy. Taki poziom zaawansowania medycznego strażaka, ale który może
troszkę więcej. Taka osoba ma możliwość dalszego
rozwoju, może stać się paramedykiem robiąc dodatkowe godziny kursowe i zdać egzamin. Są też róż-
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Anna Płażewska: A Centrum Symulacji Medycznej?

Agata Dąbrowska: Jeżeli Centrum Symulacji by na
to pozwalało, można to jak najbardziej robić w takim miejscu. Na obecną chwilę nie mamy jeszcze takiej pełnej możliwości, ale i tak cieszymy się z zajęć
w CSM. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która
w tak dużym wymiarze kształci studentów ratownictwa w oparciu o centrum symulacji. Przyszłość pokaże, czy będzie tak, że wewnątrz CSM będzie karetka,
gdzie można zrobić zewnętrzne środowisko - gdzie
wieje wiatr, jest ciemno, są nieprzyjemne warunki do
przeprowadzenia jakiekolwiek czynności. PamiętajAnna Płażewska: To moim zdaniem bardzo duże my też, że nasi studenci doszkalają także sami siebie,
wyzwanie dla ratownictwa medycznego. Chociaż co jest piękną i bardzo skuteczną formą.
inne kierunki medyczne też są praktyczne, o tyle
kontakt z pacjentem w tych sytuacjach, w których Anna Płażewska: Sławne na naszej Uczelni Akasą stawiani ratownicy wydaje się być niepomierne demickie Stowarzyszenie Medycyny Ratunkowej,
trudniejszy. Można je porównać do stresu i napięcia program zabezpieczenia medycznego Lednicy. Jeśli
jakie panują w warunkach resuscytacji na oddziale jesteśmy jeszcze przy temacie kształcenia i dalszej
zabiegowym. Trzeba się wykazać o wiele większymi kariery zawodowej od pewnego czasu obserwuję
umiejętnościami działania i z pacjentem i w zespo- zjawisko rozpoczynania przez ratowników studiów
le. Czy wiele zajęć studenci ratownictwa odbywają pielęgniarskich.
w warunkach symulacyjnych? Czy obecne formy są
wystarczające? Czy gdzieś jeszcze studenci mogliby Agata Dąbrowska: Ratownik według założenia posię sami aktywizować, doszkalać?
winien pracować tylko przedszpitalnie, natomiast
pierwsi ratownicy po szkołach licealnych pracowali
Agata Dąbrowska: Na pewno nie uważamy, że to w szpitalach i to przez długi czas. W każdym rejonie
jest wszystko, co można zrobić na tę chwilę i że to Polski wygląda to inaczej. W Wielkopolsce ratowjest ostateczne. Jesteśmy też takimi osobami, które nicy faktycznie rozpoczynają studia pielęgniarskie
zawsze będą podnosić poprzeczkę sobie i naszym dlatego, że chcą znaleźć pracę, a w Zespołach Ratowstudentom. Myślę, że jest to z korzyścią dla samych nictwa Medycznego liczba miejsc jest już dziś ograstudentów, a to przekłada się na ostatecznego od- niczona. System jednak ewoluuje i istnieją wciąż tabiorcę czyli pacjenta. Mamy wiele pomysłów jako kie miejsca w Polsce, gdzie ratowników w zespołach
pracownicy. Mamy nadzieję, że uda nam się z cza- brakuje.
sem coraz bardziej rozwijać innowacje czy pomysły.
Program nauczania można jeszcze bardziej rozwinąć Marek Dąbrowski: Jest jeszcze jeden argument,
o nowoczesne metody ćwiczeń, o symulacje, czy może nie tak istotny, że w stosunku do ratownika
przetestowane zachodnie techniki. Staramy się, medycznego pielęgniarka może wykonywać bardzo
mimo wszystko, wychodzić ze studentami na ze- wiele czynności nie będąc pielęgniarką systemu. Nawnątrz i robić dużo nie tylko w sali ćwiczeń. Świet- tomiast ratownik medyczny w świetle obowiązującenym rozwiązaniem są ćwiczenia przy pojazdach go prawa, może wykonywać swoje czynności, tylko
w miejscach publicznych. To całkiem zmienia środo- wtedy kiedy jest ratownikiem systemu, czyli pracuje
wisko na takie, jakie jest później w pracy.
w zespołach wyjazdowych PRM. Obecnie ratownicy
pracują nad nowelizacją do ustawy i rozporządzeń
nas obowiązujących.
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ne podspecjalizacje, np. chemiczna, grupy poszukiwawczo ratownicze, ratownictwo HEMS (czyli praca
w śmigłowcu) czy combat medyk. U nas ratownik
może wstąpić do służb specjalnych, ale wtedy wstępuje już nie na ścieżkę specjalizacji, tylko wykorzystania kwalifikacji w innych dziedzinach. Także myślę, że czas pokaże jak będzie, jeśli chodzi o dalsze
zmiany w programie kształcenia. Uczelnia wyższa
powinna być, w mojej opinii, lepiej przygotowana,
żeby to były zajęcia bardziej praktyczne. To zawód
typowo praktyczny i mniej tych zajęć z surowej teorii, więcej powinno być teorii łączonej z praktyką.

12

W Y WI AD

06/2014

Agata Dąbrowska: Rozważa się obecnie zmianę rozporządzeń w tej sprawie. Problem pojawia się u ratowników, którzy pracują w systemie i są jednocześnie np. strażakami. Idąc na dyżur do straży pożarnej
nie wolno im wykonywać procedur, które wykonują
na dyżurze w SOR lub zespole wyjazdowym. W wojsku ratownik medyczny na PKW (Polski Kontyngent
Wojskowy) wyjeżdżając poza bazę prawnie również
nie może wykonywać tych czynności, a działa w imię
wyższej konieczności.
Marek Dąbrowski: Ponadto lekarze i pielęgniarki
są wspierani przez izby. Może coś z tego będzie, bo
w ostatnim czasie zawiązał się Społeczny Komitet
Ratowników Medycznych. To będzie wymagało od
ratowników, żeby jeszcze więcej się uczyli i byli jeszcze lepsi, myślę że na tym powinno zależeć wszystkim.
Agata Dąbrowska: Są też ratownicy, którzy nie chcą
robić więcej, bo nie odpowiada im duża lub większa
odpowiedzialność. Dobrze im tak z minimum i to
też jest potrzebne. I po to jest właśnie pomysł na to,
żeby stworzyć poziomy. Podobnie jak w USA.
Marek Dąbrowski: Pojawia się też pytanie jak długo
mamy pracować w zawodzie?
Agata Dąbrowska: Ratownicy nie pracują na jednym etacie, tylko na przykład trzech. Można być
wtedy wyczerpanym i w wieku 40 lat nie mieć sił
dalej pracować. Pojawia się pytanie co dalej robić,
a możliwości są ograniczone, nie ma na to pomysłu.
Były propozycje, aby powstały studia magisterskie
z ratownictwa medycznego, żeby przygotowywać ludzi do edukowania. To była alternatywa, bo są kraje
gdzie jest taka możliwość.
Anna Płażewska: Podobnie jak w pielęgniarstwie.
Trudno w naszych zawodach wyobrazić sobie brak
ciągłości nauki, bez starszych mentorów bogatych
w doświadczenie. Podsumujmy: nie można zostać
magistrem ratownictwa medycznego?

towników. Trzeba jednak pamiętać, że zdrowie publiczne wszystkiego nie zapewnia. Może czas pomyśleć nad pedagogiką w zakresie ratownictwa
medycznego czy innych powiązanych kierunków byśmy mieli ciągłość. Problemów jest więcej; brakuje
nam towarzystw, komitetów naukowych. Są sytuacje
w ratownictwie medycznym, których się wstydzę
i nie boję się tego powiedzieć. Musimy walczyć
z pewnymi stereotypami. Jeśli jedziemy na konferencje naukową to wymagajmy od siebie odpowiedniej
formy: ubrania marynarki czy garnituru, a nie czerwonego polaru.
Anna Płażewska: Ma to zapewne służyć podkreśleniu odrębności własnego zawodu?
Marek Dąbrowski: Tak, przecież lekarz albo pielęgniarka nie jedzie na konferencje w kitlu czy uniformie medycznym. Wymagajmy od siebie formy
prestiżu. Dopóki nie będziemy umieli się prezentować, dobrze pokazać i bronić swoich interesów
w odpowiedni sposób, ratownik będzie źle postrzegany. Musimy umieć dbać o swój interes własnego
zawodu. Ratowników nieoficjalnie w Polsce jest dziś
około 15 tyś osób. To już duża liczba. Systemy innych
krajów czy społeczności zawodowe też potrzebowały
czasu na uregulowania prawne czy stworzenie zasad
zawodowych. Bardzo dobry system jest w Holandii. Kraj, który nie ma systemu ratownictwa opierającego się na ratownikach medycznych, tylko na
pielęgniarkach. W Holandii stwierdzono, że trzeba
wyselekcjonować tych którzy chcą udzielać pomocy
w warunkach przedszpitalnych z grupy pielęgniarek. Nie twierdzę, że wszędzie musi tak być, ale był
to konkretny pomysł, rozwiązanie. W Polsce powstał
system samodoskonalenia zawodowego, polegający
na zdobywaniu punktów. Należy zdobyć określoną
ich pulę za konkretne czynności dokształcające.

Anna Płażewska: Dochodzą do mnie głosy od ratowników, że taki system się nie sprawdza. Wysłuchanie wykładu metodą e-lerningową czasami
przynosi więcej punktów, niż kurs praktyczny i w podsumowaniu nie odzwierciedla to faktycznej edukacji
Marek Dąbrowski: Na ten moment nie. I długo nie i podnoszenia kwalifikacji.
będzie takiego poziomu kształcenia typowo dla ra-

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

13
06/2014

Agata Dąbrowska: W programie kształcenia znajdują się również zajęcia czy przedmioty prowadzone
przez Panią doktor Magdalenę Witt z komunikowania się. W Polsce nowością jest system „Prime” czy
„Well Being”. Jest to holistyczne podejście do pacjenta w trakcie czynności ratunkowych. Ćwiczenia prowadzone są metodą warsztatową na zasadzie scenek
między studentami. Zwracamy uwagę np. na pojaAnna Płażewska: Z pewnością mobilizujące do bycia wiające się krytyczne sytuacje, które nie powinny się
na bieżąco i zdobywania wiedzy w sposób rzetelny. wydarzyć przy pacjencie.
System w USA wydaje się dawać możliwości specjalizacji, ale też pozwala na zróżnicowane kształcenie. Marek Dąbrowski: Pierwszym sposobem komuDotarłam ostatnio do wspaniałego filmiku w ramach nikowania się z pacjentem jest przedstawienie się.
TEDMED. Systemu wolontaryjnego ratownictwa.
Za granicą, jeśli personel medyczny nie ma na szyi
albo uniformie identyfikatora, to nie powinien praMarek Dąbrowski: System w krajach zorganizowa- cować. W Polsce niestety często nie mamy pojęcia,
nych ma bardzo dobrze finansowany poziom wolon- z kim mamy do czynienia oraz kto się nami opiekuje
tariacki. Finanse przeznaczone są z definicji nie dla - pielęgniarka, lekarz, laborant? To ważne. Zwłaszsamego wolontariusza, ale na sprzęt i organizację. cza, że jesteśmy bardzo blisko tej osoby, dotykamy
Czyli u nas odpowiednik Ochotniczych Straży Po- jej. Robimy rzeczy, które są jej i jej rodzinie nieznażarnych czy innych stowarzyszeń zajmujących się jome, często wydające się za brutalne i przynoszące
ratownictwem. Ludzie, którzy tam pracują są pasjo- cierpienie. Dzisiaj w regulacjach prawnych nie ma
natami, to osoby które chcą działać i pomagać.
żadnych informacji dotyczących tego, że mamy pracować zgodnie ze wskazanymi procedurami. Mamy
Anna Płażewska: Dokładnie na takim założeniu ba- pracować zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczzuje system przedstawiany na wykładzie TEDMED! ną. To zasadnicza różnica. Pewnie dla ministerstwa
Czy w nauczaniu ratownictwa medycznego kładzio- trudno jest wskazać, które procedury powinny zony jest nacisk na tak zwane umiejętności miękkie?
stać zaakceptowane.
Marek Dąbrowski: Takie zajęcia odbywają się choćby w naszym zakładzie, realizowane przez pracowników Zakładu Ratownictwa Medycznego i Medycyny Katastrof. Zajęcia z komunikowania się również
odbywają się w CSM. Mamy scenariusz, który później wykonujemy podczas kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych.
To mechanizm, w którym prawidłowa komunikacja jest niezbędna. Ważne jest nie tylko komunikowanie się między sobą, ale również komunikacja
między personelem medycznym a poszkodowanym
pacjentem, czy jego rodziną. To są właśnie te rzeczy
miękkie, których trudno się nauczyć. Przez powtarzalność pewnych mechanizmów, ich wyjaśnianie
i ćwiczenie można nauczyć prawie każdego zetknięcia się z sytuacja stresogenną i pracy w niej. Chociaż
niewątpliwie jest to trudna praca.
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Anna Płażewska: Często w wywiadzie pytam rozmówców o to, co najbardziej lubią i cenią w pracy ze
studentami [uśmiech]. Miałam okazję uczestniczyć
w prowadzonych przez Państwa zajęciach, więc jestem bardzo ciekawa!
Marek Dąbrowski: Czy zajęcia się Pani podobały, Pani
Aniu? [uśmiech] Lubimy energię i chęć nauczenia
czegoś ważnego, co przyniesie kiedyś efekt. Lubimy
dzielić się wiedzą i doświadczeniami. Cenimy sobie
zaangażowanie studentów i ich ciężką pracę. Cenimy
w studentach pasje i kiedy ją rozwijają. Nie tylko, że
ją mam, ale i ją rozwijam, kiedy się czymś fascynuję,
interesuję. Bo nie sztuką jest przyjść na zajęcia. Zajęcia to jest tylko część tego, co możemy dać a studenci
wziąć. Resztę trzeba naprawdę samemu wykształcić,
wyrzeźbić. Na zajęciach jest takie zjawisko, że ile
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Marek Dąbrowski: Jeśli chodzi o system odniosę
się ponownie do przykładu Holandii. Tam postanowiono oceniać okresowo umiejętności i wiedzę
w przygotowanym specjalnym centrum symulacji.
Jeśli ratownik nie zda, doszkala się i ma poprawkę.
Jeśli po poprawce nadal nie zdaje - dożywotnio ma
zakaz wstępu do karetki!
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czasu by nie było, zawsze wydaje się, że to jeszcze
za mało. Tak jest po prostu w systemach nauczania
w Polsce. Z czego jesteśmy zadowoleni - z tego, że
kreując ten program nauczania, musimy rozważać,
żeby przyszły ratownik medyczny jako student posiadł umiejętności praktyczne, z rzeczy najpierw
manualnych, drobnych. Następnie połączymy to
w jeden wielki scenariusz wielu poszczególnych
czynności, które można wykonywać samemu. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w zakresie kompetencji i kwalifikacji ratownika medycznego wymienia oczywiście szereg dodatkowych czynności, który
każdy ratownik powinien potrafić wykonać na zlecenie lekarskie. Ratownik Medyczny ma być partnerem dla pielęgniarki i dla lekarza a nie osobą konkurującą, bo to są inne zawody, inne czynności, inne
mechanizmy. Przede wszystkim inne środowisko,
w którym pracujemy.

Anna Płażewska: Na zakończenie zdradzę,
że usłyszałam porównanie Państwa do serca i rozumu. Przyznam, że w trakcie tej bardzo przyjemnej i bogatej rozmowy, sprawdziło się to doskonale! Jednak pozostawię dla siebie, kto jest kim,
a Czytelników zachęcam do osobistego przekonania
się podczas jednych z Państwa zajęć!
Kilka ciekawostek dla zainteresowanych:
1. Interaktywna strona sprawdzenia umiejętności
prowadzenia czynności resuscytacyjnych Brytyjskiej
Rady Resuscytacji
https://life-saver.org.uk/
2.TEDMED How did volunteers save more
than 40,000 lives in 3 minutes (each) last year?
http://www.tedmed.com/talks/show?id=47048

Anna Płażewska: Podczas rozmowy słyszę, że są
Państwo zgranym duetem, a ratownictwo to zdecydowanie Państwa pasja.
Marek Dąbrowski: Prywatnie jesteśmy małżeństwem. To z pewnością ma odzwierciedlenie dla pracy w zespole [uśmiech]. Ale ratownictwo to nie nasza jedyna pasja. Mieszkamy z dala od miasta, mamy
wspaniałe psy, które pochłaniają dużą część naszego
czasu.
Agata Dąbrowska: Ostatnio pochłaniają nas także
inne pasje... Ogród, pszczelarstwo czy hodowla kur
zielononóżek kuropatwianych [uśmiech]!
Marek Dąbrowski: Także zajęć nam nie brakuje.
Podróżujemy z pasji prywatnie oraz w celach naukowych po świecie. Cieszy nas moment, kiedy nasza
ciężka praca w ogrodzie daje owoce czy zioła pszczoły, które uczę się hodować jak swój najcenniejszy
skarb. To miło jest umieć coś wytwarzać, wiedząc,
ile się człowiek napracował.
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Kwestie rezydujące na pograniczu ściśle
określonych regulacji prawnych i wartości dyktowanych jednostce przez jej własne sumienie zapewne
zawsze będą prowokować ożywione dyskusje. Dzięki rozpatrywaniu ich z każdej możliwej perspektywy i uświadamianiu sobie, jak bardzo odmienne są
punkty widzenia prezentowane przez osoby zaangażowane pewne tezy mogą stracić swój początkowo
radykalny charakter i nawet jeśli nie uda się osiągnąć
satysfakcjonującego kompromisu, to być może przynajmniej pojawi się szansa na porozumienie między skonfliktowanymi stronami. Ważne jest też, aby
wszelkie ustalenia i idące za nimi modyfikacje ustawodawstwa dawały osobom wykonującym zawody
medyczne konkretne wytyczne, na których mogłyby
się one oprzeć w przypadku wystąpienia dylematu
natury moralnej związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
W Polsce termin „klauzula sumienia” wywołuje kontrowersje, głównie w związku z decyzjami lekarzy dotyczącymi aborcji i badań prenatalnych, czy
też farmaceutów odmawiających sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Zwolennicy owej klauzuli
dyskusji opierają swoją argumentację na przesłankach moralnych związanych z szeroko pojmowaną
obroną życia ludzkiego, nierzadko w połączeniu z
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Klauzula
sumienia
w zawodzie
pielegniarki

Małgorzata Dopierała
dopieralamalgorzata@gmail.com
Wydział Nauk o Zdrowiu – Pielęgniarstwo
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
osobistymi przekonaniami natury religijnej. W listopadzie ubiegłego roku Komitet Bioetyki Polskiej
Akademii Nauk przedstawił swoje stanowisko w tej
sprawie, nawiązując w nim do wydanych w ostatnim czasie wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu oceniających nagannie postawę polskich lekarzy i samego państwa polskiego
w kwestii praw pacjenta i zapewniania należnych mu
świadczeń. Zagadnienie to zasługuje zdecydowanie na obszerniejszą prezentację, natomiast nie jest
głównym tematem niniejszej wypowiedzi. Skupiając
się na najważniejszym: według Komitetu klauzula
sumienia jest narzędziem nadużywanym przez polskich lekarzy. Stawiają oni często własne przekonania moralne wyżej, niż zasady obowiązujące ich jako
przedstawicieli zawodu medycznego. Jeśli chodzi
o farmaceutów, pkt. 9 ww. opublikowanego dokumentu stwierdza jednoznacznie, iż „zgodnie z polskim prawem, uprawnienie do odmowy wykonania
świadczenia zdrowotnego sprzecznego z własnym
sumieniem przysługuje wyłącznie osobie wykonującej zawód lekarza, lekarza dentysty albo zawód pielęgniarki lub położnej. Prawa do powołania się na
klauzulę sumienia nie mają przedstawiciele innych
zawodów medycznych, w szczególności farmaceuci”.
Jakkolwiek stanowisko Komitetu Bioetyki PAN nie
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jest dla lekarzy wiążące, pokazuje wyraźnie narastającą skalę problemu i jest pewnego rodzaju sygnałem
alarmowym.
Instytucja klauzuli sumienia w zawodzie
pielęgniarki jest uregulowana zapisami w Kodeksie
etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej i w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej. Oba te dokumenty przyznają pielęgniarce prawo do odmowy
uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez
nią normami etycznymi; ustawa o zawodzie wspomina również o uzasadnionych wątpliwościach, które mogą być podstawą do takiej odmowy. Niestety
charakter owych wątpliwości nie jest doprecyzowany w ww. aktach prawnych, przez co może otwierać
on pewne możliwości nadinterpretacji i nadużyć.
Ustawa o zawodzie przyznaje również pielęgniarce
prawo do niewykonania zlecenia lekarskiego lub innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem (art. 12.2.), aczkolwiek należy zawsze mieć
na uwadze fakt, iż oba powyższe prawa, z których
pielęgniarka może skorzystać zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przestają mieć zastosowanie
w sytuacjach, w których niewykonanie świadczenia
zdrowotnego mogłoby spowodować stan nagłego
zagrożenia zdrowia pacjenta.
Decydując się na skorzystanie z argumentu
o klauzuli sumienia, pielęgniarka jest zobowiązana spełnić poniższe warunki procedury odmowy:
1) podać przyczyny owej odmowy na piśmie osobie,
która zleciła jej wykonanie lub przełożonemu bezpośredniemu; 2) niezwłoczne poinformować pacjenta
lub jego przedstawiciela o takiej odmowie; 3) wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia
u innej pielęgniarki lub w podmiocie leczniczym;
4) odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.
Jakkolwiek w przypadku odmowy asystowania przy zabiegu przerwania ciąży, argumentacja
pielęgniarki może okazać się trudna do podważenia
w kwestii ochrony życia istoty ludzkiej, tak w przypadku odmowy uczestniczenia w procedurze
przetoczenia krwi dyskusyjna staje się zasadność
skorzystania przez pielęgniarkę z instytucji klauzuli sumienia. Nieprzeprowadzenie uzasadnionej
medycznie transfuzji krwi z zasady powoduje stan
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zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, w związku
z czym argument natury religijnej (sytuacja taka
dotyczy bowiem pielęgniarek będących Świadkami
Jehowy) nie powinien w żaden sposób dominować
nad priorytetowym dla zawodów medycznych zobowiązaniem do zadbania o dobro pacjenta i jego
prawem do uzyskania świadczeń zdrowotnych gwarantowanym mu przez Ustawę o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dodatkową komplikacją dotyczącą kwestii
klauzuli sumienia w profesji pielęgniarskiej jest fakt,
iż oprócz konieczności przestrzegania obowiązujących ją prawnie i etycznie zasad staje ona często
wobec dylematu lojalności zarówno wobec pacjenta, jak i lekarza. W takiej sytuacji decyzje słuszne z perspektywy obu tych osób mogą pozostawać
w swoistym konflikcie, czy nawet definitywnie się
wzajemnie wykluczać. W takim przypadku dokonanie „jedynego słusznego wyboru” będzie najprawdopodobniej niemożliwe. Tym bardziej zalecane
byłoby, aby w sytuacji, kiedy pielęgniarka zamierza
odmówić uczestnictwa w zabiegu z powodów etyczno-moralnych spróbowała jednak najpierw wyczerpać wszelkie możliwe sposoby znalezienia wyjścia
z sytuacji bez narażania pacjenta na ryzyko pozbawienia go należnych mu świadczeń, na przykład poprzez
konsultację z inną pielęgniarką, poproszenie lekarza
o szczegółowe uzasadnienie wydanego zlecenia czy
zasięgnięcie opinii innych przedstawicieli zawodów
medycznych (Karkowska D, Włodarczyk C W. Prawo medyczne dla pielęgniarek, s. 141-142).
Przede wszystkim warto jednak pamiętać
o tym, iż zawód pielęgniarki to zawód zaufania publicznego, a jego najistotniejszym i priorytetowym
założeniem jest kierowanie się dobrem pacjenta.
Jeżeli sumienie i osobiste przekonania moralne –
choćby były i nawet najszlachetniejsze – nie pozwalają pielęgniarce zadbać należycie o dobro pacjenta
zgodnie z wykładnią obowiązującą w wykonywanym
przez nią zawodzie, być może powinna ona wówczas
zrezygnować z wykonywania tej profesji i kontynuować działania na rzecz dobra i ochrony życia ludzkiego korzystając z wszelkich innych dostępnych jej
sposobów.
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[data wejścia: 27.05.2014]
Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr
4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia, http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/Stanowisko%20KB%20nr%204-2013.pdf [data
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Etyka vs praktyka:
raport z projektu.
Dialog dotyczący tematów etycznych
Jednocześnie to istoty ludzkie prajest niezwykle trudny. Poziom owej trudno- wo tworzą – to nieustanne ścieranie się deści wyznaczany jest przez różnicę w poglą- miurga z jego tworem staje się continuum
dach, postawach czy świadomości uczest- codzienności. Jak w każdym aspekcie naszeników toczącej się rozmowy. Porozumienie go życia nieodzowny staje się horacjański
bywa także nieosiągalne z powodu braku lub złoty środek – nie zapominajmy o zasadzie,
niewłaściwej komunikacji pomiędzy nadawcą iż nieznajomość prawa nie zwalnia z jego
a odbiorcą. Omylnie zrozumiane intencje mogą przestrzegania. Miejmy także świadomość,
powodować skutek odwrotny od zamierzone- iż słowo prawne po pierwsze tworzy człogo. Na szczęście posiadamy prawo. Prawo jest wiek, po drugie jest interpretowalne i jako
osiągnięciem ludzkiej cywilizacji, ponieważ, takie staje się przedmiotem naszej dyskusji
jako forma przez nas stworzona, pozwala do- w dylematach etycznych. Etyka pojawia się
pasowywać się do jej granic, daje nam poczucie tam, gdzie dylemat, wkracza także w obszar,
koherencji.
w którym pojawia się nieścisłość.
Cóż bowiem w sytuacji, w której empiria
jest niezgodna z teorią?

Autor raportu: Karolina Matecka kina89@vp.pl
Słowo wstępne: Anna Płażewska anplazew@gmail.com
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Badania

Podanie leku bez zlecenia lekarskiego w sytuacji
pogorszenia się stanu zdrowia i życia pacjenta
w momencie nieobecności lekarza.

Przegląd polskiego piśmiennictwa i czasopism nie
przyniósł nam żadnych rezultatów w poszukiwaniu
danych dotyczących powyższego dylematu. Poszukiwania rozszerzyłyśmy o publikacje na stronach
internetowych: forach oraz blogach, na których nie
znalazłyśmy jednak odpowiedzi. W związku z tym
postanowiłyśmy przeprowadzić badanie wśród personelu, którego ten temat dotyczy. Stworzyłyśmy
kwestionariusz pilotażowy, składający się z 3 pytań
otwartych i 8 zamkniętych, który wypełniło 40 pielęgniarek ze Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu, gdzie pracuje jedna z autorek badania. Respondentki niechętnie wypełniały ankietę ze
względu na ograniczoną anonimowość i bezpośrednie relacje z ankieterem. Dzięki wynikom powyższej
ankiety mogłyśmy bardziej dopracować pytania, by
były one konkretne i pomogły nam uzyskać odpowiedzi, które najbardziej odpowiadają rzeczywistości. Dopracowany kwestionariusz, wzbogacony
o jedno otwarte pytanie, został wprowadzony jako
ankieta elektroniczna oraz opublikowany na stronie
Portalu Pielęgniarek i Położnych www.pielegniarki.
info.pl. Wiadome jest, iż podanie leku przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego, który nie widnieje w spisie leków dopuszczonych do samodzielnego
podania, określonych w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju
i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego, jest czynem karalnym, zwłaszcza, gdy konsekwencją działania jest śmierć bądź
poniesienie uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Internetowa publikacja ankiety pozwalała respondentom
na całkowitą anonimowość i zapewnienie bezpieczeństwa podczas odpowiadania na zamieszczone
w niej pytania, przez co możemy pochwalić się dużym zainteresowaniem naszą ankietą.

Autorki projektu: Ewelina Krajewska, Paulina Król,
Marzena Kulig, Katarzyna Lietzau, Paulina Linka,
Karolina Matecka.
Pomysł na powyższy temat narodził się
z dylematu, z którym musiałam się zmierzyć podczas
dyżuru w swojej pracy zawodowej. Podzieliłam się nim
z koleżankami z grupy i razem stwierdziłyśmy, że to
właściwy temat na projekt z przedmiotu Bioetyka;
realizowanego w ramach I roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo pod kierunkiem
dr Katarzyny Głodowskiej i prof. Michała Musielaka.
Cele projektu
Naszym głównym celem było zbadanie,
czy powyższy dylemat występuje wśród personelu pielęgniarskiego i położniczego oraz jaka jest
jego częstość. Chciałyśmy także dowiedzieć się,
w jaki sposób rozwiązywany jest ten problem. Ponadto chciałyśmy uświadomić środowisko medyczne
o ograniczeniach prawnych dotyczących działań
pielęgniarskich/położniczych w zakresie podawania
leków pacjentom bez zlecenia lekarskiego, a także
zaproponować debatę nad uzyskaniem w przyszłości
większej samodzielności powyższego personelu zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem
umiejętnościami w zakresie podawania leków, dzięki
uświadomieniu środowisku medycznemu o istnieniu problemu.
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Wyniki
Zebrałyśmy łącznie 378 kwestionariuszy, z których
odrzuciłyśmy niekompletne, co dało nam 364 ankiet. Średnia wieku respondentów wynosiła 39,5 lat,
a średni staż pracy w zawodzie wynosił 17,5 roku. Aż
89,9% respondentów uważa za słuszne podawanie
leków bez zlecenia lekarskiego w momencie stanu
zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta; 88,9% ankietowanych zadeklarowało, że podałoby lek w powyższej sytuacji. Ponad 83 % przyznało się do podania
leku bez zlecenia lekarskiego za przyczynę podając:
stan zagrożenia życia chorego (37%), powikłania po
zastosowanej terapii (24%), brak obecności lekarza
w miejscu zdarzenia (19%) oraz odczuwanie bólu
przez pacjenta (19%). Z badań wynika, że taka sytuacja miała miejsce więcej niż jeden raz wśród 93%
badanych, którzy podali lek samodzielnie i tylko
w ok. 1% przypadku samodzielne podanie leku spowodowało pogorszenie się stanu chorego. Wśród
ankietowanych 65% z nich doświadczyło sytuacji
w której podało lek bez zlecenia lekarskiego w celu
ratowania życia pacjenta. Wyniki ukazały nam także sytuację dotyczącą zleceń lekarskich przekazywanych forma telefoniczną, gdzie 85% naszych
ankietowanych przyznało się do podania leku po
otrzymaniu zlecenia w takiej formie. Najczęstszą
przyczyną podania leku na zlecenie telefoniczne
był brak obecności lekarza w oddziale (44%), drugą
z kolei przyczyną było lenistwo lekarza (25%), a 17%
z podanych przyczyn stanowił dyżur nocny.
Podsumowanie i dyskusja
Wyniki przeprowadzonego przez nas badania pokazały, jak szeroki zakres ma szara strefa dotycząca samodzielności w podawaniu leków przez pielęgniarki
i położne. Problem ten jest w Polsce obecny i powszechny, w większości przypadków spowodowany
chęcią niesienia pomocy choremu w przypadku zagrożenia życia, bądź pogorszenia się stanu zdrowia.
Wśród personelu medycznego panuje ciche przyzwolenie na praktykowanie samodzielności w poda-
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waniu leków. Pomimo wzrostu poziomu kształcenia
pielęgniarek i położnych od 2007 roku, nie dąży się
do zmiany przepisów i zwiększenia ich samodzielności zawodowej. Projekt z dnia 12 kwietnia 2012
roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia rozszerzający ilość leków samodzielnie podawanych przez pielęgniarkę i położną do tej pory nie wszedł w życie.
Trwają prace nad artykułem, który będzie dotyczył
poruszonego przez nas dylematu i pozwoli na ukazanie problemu w szerszym gronie niż dotychczas.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
2. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów
dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
5. Kieczka K. Opieka profesjonalna i zakres kompetencji pielęgniarek
w Polsce w świetle prawa w ostatnim stuleciu. Pielęgniarstwo XXI wieku 2010, 1-2 (30-31), 81-86.
6. http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/4433 (dostęp z dnia
16.03.2014r.)
7. http://biznurse.pl/samodzielnosc-zawodowa/samodzielnosc-zawodowa-na-papierze-vs-w-realu (dostęp z dnia 16.03.2014r.)
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Dialog o problemie czyli wspólne szukanie rozwiązań
Kontrowersje budzą silne emocje, które wpływają na naszą
ocenę i mogą zaburzyć racjonalny osąd, udaremniając wyznaczenie sobie wspólnego celu. W ocenie części członków środowiska
pielęgniarskiego otwarte mówienie o sytuacjach problemowych
działa na niekorzyść naszego wizerunku. Zgodzę się, jeśli uściślimy,
że owa otwartość dotyczy powtarzania pomówień i pogłosek. Nie
zgodzę się jednak, jeśli dotyczyć będzie merytorycznego dialogu.
Rozmawianie o kwestiach spornych, kontrowersyjnych czy problemowych nie jest sprawą łatwą i przyjemną; daje jednak efekt, który
zmienia rzeczywistość poprawiając jakość naszego życia. Żeby do
tego doszło należy uściślić, że nasze rozmowy nad tematem muszą
odbywać się poprzez merytoryczny dialog.
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Merytoryczny dialog
Merytoryczny oznacza <dotyczący treści, a nie formy>. Składniki
treści to operowanie faktami, nie emocjami. To używanie argumentów w sposób komunikatywny, a więc tak, aby odbiorca zrozumiał
to, co chcemy mu przekazać i mógł odpowiedzieć nam z zachowaniem tej samej zasady. To znalezienie wspólnego kanału komunikacyjnego. Aby jednak go otworzyć konieczna jest obustronna wola. To
wzajemne poszanowanie godności drugiej osoby, niezależnie od tego,
jak bardzo różnią się nasze poglądy. To nastawienie na kompromis
i zmianę.
Przykład: Pielęgniarki amerykańskie nie osiągnęły obecnego, wysokiego stopnia rozwoju, ponieważ unikały tematów
trudnych i kontrowersyjnych. Zaakceptowały, że owe problemy
istnieją i nie znikną same bez aktywności bezpośrednich zainteresowanych. Środowisko rozpoczynało więc debatę za debatą, rozmawiało
i ewoluowało – nigdy jednak nie pozostawało bierne.
Jako ową bierność rozumiem postawę, z której wynika, że
mam świadomość istnienia problemu, jednak nie czynię nic, co miałoby mu przeciwdziałać lub co gorsza podejmuje działania, mające na
celu zatuszowanie go np. poprzez różnego rodzaju represje wewnątrz
środowiska (naciski interpersonalne, wydawanie opinii o człowieku
na podstawie tematu jaki podejmuje. Pożądane byłoby wypowiadanie
się na temat podjętej przez niego kwestii etc, etc).
Podejmowanie trudnych tematów w sposób merytoryczny
O tym, że rozmowa o zmianie i dylematach etyczno-prawnych nie
jest sprawą ważką, świadczyć mogą działania wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiego pielęgniarstwa. Wiele z nich podjęło trudne
tematy podczas XII Kongresu Pielęgniarek Polskich organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Krakowską Akademię
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Małopolską Okręgową
Izbę Pielęgniarek i Położnych.
Podczas powyższego wydarzenia miałam okazję być świadkiem merytorycznego dialogu, który na potrzeby niniejszego tekstu
pragnę Państwu przybliżyć. Dialog miał miejsce podczas dyskusji po
sesji „Bezpieczne środowisko pracy” prowadzonej przez dr hab. Aleksandrę Gaworską – Krzemińską oraz dr n. o zdr. Dorotę Kiliańską.
Wyszczególniam dwa wystąpienia, które stały się głównym przedmiotem pytań i dyskusji. Pierwsze z nich to wystąpienie Pani Aleksandry Gaworskiej – Krzemińskiej „Stosowanie produktów leczniczych
w praktyce pielęgniarskiej”. Druga prelekcja należała do Pana Pawla
St. Węgrzyna, a jej tytuł brzmi: „Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia z wykorzystaniem leków gotowych do użycia – ze szczególnym
uwzględnieniem leków wysokiego ryzyka”.
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Kwestia przygotowywania przez pielęgniarki preparatów leczniczych
Założeniem Komisji Europejskiej leki powinny być przygotowywane
przez farmaceutów w warunkach do tego przeznaczonych (w aptece
szpitalnej), bądź produkt przeznaczony do podania powinien być przygotowany już przez producenta – praktycznie oznacza to, że pielęgniarka dostaje z apteki leki przygotowane dla danego pacjenta (np. porcje
leków doustnych na cały dzień), a leki dostarczane przez producenta są
roztworem w butelce gotowej do podłączenia zestawu i przepuszczenia
przez niego preparatu.
Oznacza to:
1) zmniejszenie ryzyka błędu niewłaściwego przygotowania leku
2) zmniejszenie ryzyka podania niewłaściwego leku
3) wzięcie odpowiedzialności za przygotowanie leku przez farmaceutę
bądź producenta
4) skrócenie dla pielęgniarki czasu przygotowywania zleceń lekarskich
5) możliwość poświęcenia tego czasu na szczegółowe poinformowanie
pacjenta, jakiego rodzaju lek otrzymuje, jakie mogą być objawy niepożądane, co pacjent może odczuwać podczas jego przyjmowania oraz
jakie są ograniczenia na czas jego podawania.
Komentarz:
Chcąc wprowadzać w życie elementy naszego wykształcenia wyższego,
czyli przede wszystkim edukowanie, informowanie pacjenta, musimy
pozyskać czas i przestrzeń. Rozrastanie się obszarów zainteresowań
każdej monodyscypliny medycznej umożliwia zmianę obszarów działań. Oddając farmaceutom w domenę przygotowanie leków, zyskujemy
powyższe elementy.
Kwestia projektu zmiany ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej
celem umożliwienia pielęgniarce i położnej wystawiania recept
Początkowo moje nastawienie wobec projektu ustawy było sceptyczne.
Głównie z uwagi na artykuł widniejący na stronie Ministerstwa Zdrowia.
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projektustawy-o-zmianie-ustawy-o-zawodach-pielegniarki-i-poloznej-orazniektorych-innych-ustaw,-przedlozony-przez-ministra-zdrowia.
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Widniejący zapis: „Nowe przepisy przewidują ponadto, że pielęgniarki i położne, które posiadają dyplom co najmniej pierwszego stopnia,
będą mogły – na zlecenie lekarza – wystawiać recepty na określone
leki” budzi w środowisku wiele obaw. Główną z nich, jest racjonalne
przypuszczenie, że w praktyce zapis – na zlecenie – oznaczać będzie,
że lekarz zaordynuje lek, a pielęgniarka będzie musiała go przepisać
na blankiet, który ostatecznie zostanie zatwierdzony pieczątką i podpisem przez...? Kto weźmie odpowiedzialność, kto rozliczy się z NFZ?
Podczas dyskusji powyższa kwestia była niezwykle żywiołowo omawiana. Ostatecznie wyłowione zostały następujące cele zmiany ze
strony środowiska pielęgniarskiego:
1) Pielęgniarka będzie miała możliwość wystawienia tzw. pierwszej
recepty z listy leków opracowanych przez Ministra Zdrowia. Oznacza
to, że pielęgniarka wg swojej wiedzy sama ordynuje lek, wystawia receptę podpisując ją i przystawiając swoją pieczątkę, i sama rozliczać
się będzie z NFZ
2) Pielęgniarka na określonych zasadach będzie miała możliwość wystawienia tzw. drugiej recepty, czyli przedłużania leków przyjmowania na stałe. Określone zasady dotyczą m.in. kontroli u lekarza np. co
czwartą receptę w celu weryfikacji m.in. dawkowania. Rozwiązanie
idealne w opiece środowiskowo-rodzinnej, a w konsekwencji znaczne
skrócenie kolejek w przychodniach medycyny rodzinnej.
3) Wystawienia recepty na siebie lub członka rodziny – zasłużony
przywilej.
Komentarz:
Powyższe możliwości mają zostać nadane na podstawie uprawnień,
które pielęgniarka będzie mogła nabyć. Ustawa nie zobliguje każdej
pielęgniarki do wystawiania recept. Aby receptę wystawić, po przejściu określonych w ustawie kwalifikacji, będzie musiała finalnie podpisać umowę z NFZ. NIPIP przewiduje, iż zdolność do wystawiania
recept otrzyma ok. 10 % pielęgniarek i położnych w Polsce. Słowem:
możemy rozszerzać swoje kompetencje, ale na wzór specjalizacji
[Przyp. Red: o jakich mowa m.in. w ratownictwie medycznym, patrz:
Wywiad z Panią Agata i Panem Markiem Dąbrowskim]. Nikt nie
zmusi nas do wystawiania recept.
Co w przypadku, kiedy funkcjonujący system poprzez niedookreślenia prawne, bądź niezgodności empirii z teorią popycha niejako personel medyczny do przekraczania kompetencji?
Narastający problem
Zgadam się z autorkami tekstu „Podanie leku bez zlecenia lekarskiego
w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i życia pacjenta w momencie
nieobecności lekarza.” Problem podawania leków bez zlecenia lekar-
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Przykład: Wyobraźmy sobie modelową sytuację. Pielęgniarka oddziałowa, która ma moc funkcji i stanowiska, informuje personel lekarski
danego oddziału, podając przypomnienie, iż wg prawa nie ma zlecenia
ustnego. Żadna pielęgniarka na oddziale nie wykona zlecenia, jeżeli
najpierw nie otrzyma prawidłowo wpisanego zlecenia w Kartę Zleceń Lekarskich (elementy: dane pacjenta, data, godzina, rodzaj leku/
procedury, droga podania, pieczątka, podpis). Informuje ponadto, iż
w przypadku, kiedy jakaś pielęgniarka wykona zlecenie ustne zadysponowane przez telefon, będzie musiała odpowiadać za złamanie
prawa przed bezpośrednim przełożonym, a więc pielęgniarką oddziałową, która określi konsekwencje takiego postępowania i będzie
je wdrażać w życie. Informuje obopólnie dwa zainteresowane bezpośrednio zespoły. Oczywiście nie mówi niczego nowego. Wprowadza jednak regulację trendów, a poprzez wyznaczenie konsekwencji
dokonuje faktycznej zmiany w organizacji pracy. Czy wprowadzi to
zdrową atmosferę wśród pracowników? Czy ułatwi funkcjonowanie
w pracy? Czy spowoduje, że pielęgniarki odczują poprawę jakości
pracy?
O przyczynach
Po zapoznaniu się z wynikami badań przedstawionych w raporcie,
zainteresowało mnie szczególnie, że 19% badanych podaje, jako przyczynę przekraczania swoich kompetencji, odczuwanie bólu przez
pacjenta. W tej kwestii problem braku zlecenia dotyka mnie niemal
podczas każdego dyżuru, kiedy lekarze przebywają na bloku operacyjnym, a możliwości zapisane w Karcie Zleceń Lekarskich są wykorzystane i niewystarczające lub po prostu nie są wpisane w ogóle.
Nie winię personelu, a system, który nie umożliwia z jednej strony
lekarzom odpowiedniej dystrybucji czasem aby leki zadysponować,
z drugiej nie pozwala pielęgniarkom na wykorzystanie posiadanych
umiejętności i wiedzy.
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skiego istnieje i oceniam go jako poważny. Autorki tekstu wskazują
nie tylko na problem podawania leku w sytuacji zagrożenia życia, ale
w sytuacji braku zlecenia lekarskiego w ogóle. Pielęgniarka, która wykonuje zlecenie przekazane drogą ustną, nie posiadając go na piśmie,
postępuje niezgodnie z prawem. W prawie nie istnieje zlecenie lekarskie ustne w formie „przy łóżku pacjenta” ani zadysponowane przez
środki telekomunikacyjne takie jak telefon czy Internet. Dodajmy,
że forma zlecenia ustnego przez telefon, podanie środka leczniczego
a następnie prośba lekarza o wpisanie leku jest po pierwsze niezgodna
z prawem, a po drugie stawia pielęgniarkę w pozycji nierównoległego
partnera, a zależnego wykonawcę.
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[Tu przypomina mi się system elektroniczny, o jakim opowiadały
koleżanki z Niemiec: w wewnętrznej aplikacji wysyłają przez tablet
informację do lekarza, a zlecenie przychodzi drogą elektroniczną
w profilu danego pacjenta. Lekarz może dokonać wpisu posiadając
wiedzę o pacjencie, ponieważ ordynując lek, ma w profilu pacjenta
m.in. historię choroby czy farmakoterapii. System jest bezpieczny: jeśli chce zaordynować lek, na jaki pacjent jest uczulony, system mu na
to nie pozwoli].
W mojej opinii rośnie dysproporcja pomiędzy możliwościami – powód to zwiększanie przez pielęgniarki umiejętności i wiedzy, co nie skutkuje zmianą prawną i nabyciem nowych kwalifikacji;
w konsekwencji powstaje konflikt różnych grup zawodowych, pojawiają się niekorzystne mechanizmy takie jak presja, mobbing, frustracja wewnętrzna. Pielęgniarka zgodnie z wiedzą i umiejętnością
mogłaby podać pacjentowi środek przeciwbólowy. Nie może jednak
zrobić tego zgodnie z obowiązującym prawem. Będąc w najbliższym
otoczeniu pacjenta, jest świadkiem jego cierpienia i zgodnie z misją zawodu chce zrobić wszystko, co w jej mocy, aby pacjentowi pomóc. To pielęgniarkę pacjent wzywa regularnie dzwonkiem do łóżka,
w końcu na niej wyładowuje swój ból, gniew, cierpienie. A jakie są
jej możliwości? Dlaczego pielęgniarki ryzykują i łamią prawo, przekładając dobro pacjenta nad swoje? Z tego samego powodu, z jakiego
pielęgniarka podczas dyżuru nie zadba o siebie: nie przyjmie posiłku,
właściwej ilości płynów, w pośpiechu skorzysta z toalety. Dlaczego?
Dla pielęgniarki najważniejszy jest pacjent. Proszę mi wierzyć.
Nowa perspektywa
Co łączy przedstawione przeze mnie elementy dyskusji na kongresie
z raportem z badań? Otóż nowe możliwości. Rok 2014 jest rokiem
innowacji – nie tylko w pielęgniarstwie, o czym świadczyć może tytuł
Kongresu „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju”, ale
także w ekonomii, biznesie, sporcie oraz wielu innych dziedzinach
[http://www.pi.gov.pl/]. Innowacje to droga rozwoju, która czerpie
siłę napędową z ludzi zaangażowanych w rozwój swojej dziedziny.
Wątpię, by wśród środowiska pielęgniarskiego brakowało chętnych,
aby działać na rzecz rozwoju naszego zawodu. Czasami po prostu
nie wiemy jak. Wielu z nas posiada liczne talenty – fotografowania,
tworzenia stron internetowych czy redagowania tekstu. Łącząc swoje
umiejętności w jedną wolę tworzenia możemy naprawdę wiele. Jak
inaczej wdrożyć nowe, działające świetnie w innych krajach rozwiązania np. telepielęgniarstwo, czy elektroniczną dokumentację pielęgniarską? Mam nadzieję, że praca studentek z I roku SUM pielęgniarstwa udowodni, że dialog merytoryczny można podjąć za pomocą
badań, a także, że nauka oraz humanistyczne komunikowanie doprowadzi nas do postawionych sobie celów na rzecz rozwoju.
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Rozmowa
rzeka
czyli Podróże z Profesorem
Michałem Musielakiem
DLA KOŁA:
Założyciel i opiekun merytoryczny SKN EiB
STANOWISKA PEŁNIONE NA UCZELNI:
Kierownik Katedry Nauk Społecznych, członek
Senatu UM
DOROBEK NAUKOWY:
ponad 20 książek, ponad sto artykułów.
NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE: książki: „Nazizm
w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu
międzywojennego” (1997); „Adam Wrzosek. Życie
i działalność” (2000) (współautor Z. Maćkowiak);
„Między filozofią medycyny a bioetyką. Społeczno-etyczne konsekwencje rozwoju biomedycyny”
(2005); „Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech
i w Polsce (1899-1945)” (2008); „Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty
źródłowe” (2010), (wraz z J. Zamojskim); „Heliodor
Święcicki (1854-1923)”, (2013).

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

O NAS

W Etiopii przy
wodospadach
Błękitnego Nilu
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Czy znają Państwo Herodota?
Pierwszy raz, jeszcze w okresie gimnazjum,
jego postać przybliżył mi Ryszard Kapuściński książką
„Podróże z Herodotem”. Później jednak rozpoczęłam
swoje pierwsze studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pamiętam to uczucie, kiedy opiekun roku,
Pani prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska,
zachęcała nas do eksplorowania Biblioteki Uniwersyteckiej. Po spotkaniu połowa roku pobiegła do wypożyczalni. Wieści o tym, które pozycje z obszernej listy
lektur znikają błyskawicznie, rozeszła się w natychmiastowym tempie. Pierwszą pozycją, jaką zdjęłam
z półki były właśnie “Dzieje” Herodota.

Zafascynowało mnie to wrażenie – mogę wrócić
w czasie, dotknąć świat sprzed lat oczyma podróżnika
i naukowca.
Rozmowa z Profesorem Michałem Musielakiem ma dla mnie podobny charakter – podróży
w czasie, miejscach, wydarzeniach – zarówno osobistych jak i społecznych. Niewątpliwie dzielę z Profesorem uczucie wobec nauk humanistycznych, z pewnością także sentyment do UAM. Mam nadzieję, że
i Państwu bliższa stanie się Katedra Nauk Społecznych oraz jej kierownik, dzięki którym narodziła się
działalność SKN EiB.

W Etiopii w drodze do Doliny Omo
z prof. Ryszardem Staniszewskim
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wagę nad innymi, przeczytałem niesłychanie dużo
lektur i poważnych książek. To był mój kapitał kulturowy, który - mogę z tej perspektywy powiedzieć
- skutkuje do dzisiaj.

Profesor Michał Musielak: Jestem Wielkopolaninem. Tak, mogę powiedzieć, że pochodzę z rdzennych terenów Wielkopolski. Niedaleko Gniezna, na
granicy powiatu Wągrowieckiego i powiatu Gnieźnieńskiego jest moje pierwsze miejsce zamieszkania. Mała ojczyzna wiąże się z wioską, w której się
wychowałem. Raz po raz tam jadę z wnukami żeby
zobaczyć okoliczne lasy, rzeczkę. Taka nostalgia, ale
mieszkać bym tam nie chciał. Miałem ideę kiedyś,
żeby wybudować się w tamtych okolicach. Ale teraz
uważam, że to byłby błąd. Blisko trzeba być miejsca
z ludźmi, w mieście, w którym toczy się intensywne życie. Zaskakujące pytanie. Z jednej strony mam
dystans do miasta, a z drugiej strony, czuję potrzebę bycia blisko miasta. Muszę to jeszcze przemyśleć
(uśmiech)...

Anna Płażewska: Czyli można powiedzieć, że poszedł Pan w ślady rodziców?

Ewa Kotwicka: To piękne zalesione tereny z wieloma
jeziorami.
Profesor Michał Musiekak: Tak, tak. Ale były pewne skutki zamieszkania na tych terenach dla mojego
wychowania. Wszystkie wsie dookoła miały światło
a w mojej miejscowości nie było elektryczności.
Mieszkałem w szkole, ponieważ moi rodzice, mama
i tata byli nauczycielami. Wioski wokół, jako państwowe gospodarstwa rolne prąd miały już od dawna, a w mojej wsi, w której była szkoła nie było prądu
- jak mówiono – z powodu braku PGR-u. Były pozytywy tego, nie mieliśmy telewizora - mieliśmy za
to taką jedną, centralną lampę gazową. Wszyscy się
skupialiśmy przy stole pod tą lampą i po prostu rozmawialiśmy i czytaliśmy. Kiedy skończyłem szkołę
podstawową to miałem różne braki, ale jedną prze-
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Profesor Michał Musielak: Jako pedagog tak. Ojciec
wykładał przedmioty ścisłe, a mama humanistyczne.
Miałem z czego wybierać. Jeśli mam wskazać w czyje ślady poszedłem, to bliższe okazały się dla mnie
nauki humanistyczne, a więc przeważyła pedagogika
mamy.
Anna Płażewska: Ma Pan synów, prawda? Czy postanowili kontynuować drogę nauczyciela?
Profesor Michał Musielak: Mam trzech synów,
dwóch jest lekarzami. Najstarszy ma specjalizację
z urologii. Najmłodszy jest w trakcie rezydentury
z ortopedii. Oni i synowe chodzą do pracy w szpitalach, w związku z tym dziadkowie mają pole do
wykazania się w opiece nad ich dziećmi. W moje
ślady poszedł średni syn. Posiada tytuł doktora nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki, ale zajmował się sportem, był wicemistrzem Polski w kajakarstwie. W pewnym momencie kontuzja spowodowała, że jego życie zmieniło się i zajął się badaniem
systemów edukacyjnych w krajach trzeciego świata.
W trakcie jednej ze swoich wypraw do Ameryki Łacińskiej przywiózł nam synową z Nikaragui.
Anna Płażewska & Ewa Kotwicka: (zdumienie)
Profesor Michał Musielak: (rozbawiony) Przychodzi
kolejny rok, a on znów jedzie do Nikaragui. Mówię
mu żartobliwie: „Po co ty tam jedziesz kolejny raz do
tej Nikaragui? Mały kraj, tam nie ma nic ciekawego,
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Anna Płażewska: Często zmagam się z takim pytaniem od pacjentów: „Czy jest Pani Poznanianką?”
Gdyby zadano Panu pytanie, odpowiedziałby Profesor twierdząco czy nie?
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przecież już tam byłeś”. Po jakimś czasie się okazało, dziale miałem zainteresowania szersze, fascynowała
że jest po co - do dziewczyny.
mnie właśnie historia filozofii, historia idei, kultura
różnych cywilizacji. Wylądowałem na seminarium
Anna Płażewska: Czyli w zakresie podróży również bardzo barwnej postaci na Wydziale, czyli u profezaistniała scheda, bo przecież Pan jest podróżni- sor Julii Zabłockiej, która zajmowała się niesłychakiem. Ale do tego na pewno jeszcze wrócimy. Drą- nie ciekawą problematyką - kulturami starożytnego
żąc jednak Pana przeszłość, czym kierował się Pan w bliskiego wschodu. Prowadziła np. wykłady z piwyborze studiów?
sma klinowego. To mnie bardzo zainteresowało. Na
Profesor Michał Musielak: Skoro byłem humanistą pierwszym roku Pani profesor prowadziła wykład
z krwi i kości, dla przeciwwagi miałem słabe strony kursowy a potem seminarium, pół roku się zgłosii były nimi przedmioty ścisłe. Liceum skończyłem ło. Zrobiła selekcję na podstawie eseju. Ja pisałem
w Czarnkowie, mój ojciec umieścił mnie w interna- o starożytnym Egipcie w oczach Herodota, a napisacie, więc może raz na miesiąc jechałem do domu. ła mi takie pozytywne uwagi... To był wiatr w żagle.
Kiedy się kształciłem istniał siedmioklasowy sys- I zostałem sam na tym seminarium po trzecim roku,
tem edukacji szkolnej. Czyli od siódmej klasy byłem bo to były trudne rzeczy. Jeszcze trzeba dodać, że
skazany już na samodzielną egzystencję, na wakacje wówczas studiowało na Uniwersytecie mało osób,
wyjeżdżałem na obozy. W Czarnkowie maturę zda- gdy patrzę z perspektywy dzisiejszej. Na Wydziale
łem bez pomocy. Wtedy obowiązkowe były: mate- Filozoficzno-Historycznym wszyscy żeśmy się znali.
matyka, język polski i jeden dodatkowy przedmiot.
Tamte czasy uważam za mój sukces. Bo z przedmio- Anna Płażewska: I dotrwał Pan do końca seminatów ścisłych miałem słabe stopnie, nie będę udawał rium?
i to mówię moim wnukom, kiedy toczą z rodzicami
rozmowy na ten temat. Bo ich rodzice oczekują, żeby Profesor Michał Musielak: Dotrwałem (uśmiech).
byli w czołówce, a dziadek nie zawsze był (uśmiech). Napisałem prace magisterską na temat jednej z cyPo skończeniu liceum dostałem się już bez problemu wilizacji, nie wiem czy wam coś mówi cywilizacja
na Wydział Filozoficzno-Historyczny na Uniwersy- Hetytów? W Biblii występują Hetyci, synowie i córy
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jest mylą- Heta... To cywilizacja, która rozwinęła się na terenie
ca nazwa bo studiowałem nie filozofię tylko historię. Anatolii w II tysiącleciu p.n.e. Oni pierwsi wprowadzili żelazo do użytku codziennego, zaczęli stosoAnna Płażewska: Czyli początkowo nie był Pan zain- wać rydwany, zachował się traktat o hodowli koni.
teresowany filozofią?
To mnie wciągnęło bardzo mocno, chociaż o mały
włos bym nie obronił pracy magisterskiej. Pani proProfesor Michał Musielak: Filozofii po prostu motor zadała pytanie z innej epoki oraz z innej dziew Poznaniu po II Wojnie Światowej nie było jako dziny, a u nas na Wydziale było przyjęte, że obrona
kierunku, była tylko w Warszawie, Krakowie, Lubli- jest wokół tematu pracy. A tu nagle dostaję pytania
nie . Uważano filozofię za taką dziedzinę, która nie z czasów rzymskich. Uratował mnie profesor Stesłuży budowie socjalizmu w Polsce, a jeśli już, to do- fan Parnicki-Pudełko, wybitny znawca archeologii
minowała filozofia materializmu historycznego, czy- greckiej. Jako, że chodziłem na archeologię antyczli filozofia marksistowska. W rezultacie na tym Wy- ną, pytania przez niego zadane wyprowadziły mnie
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Anna Płażewska: Jakie były Pana odczucia po tej
obronie?
Profesor Michał Musielak: Może to był znak, że nie
do końca spełniałem oczekiwania Pani profesor, tak
mi się zdawało. Później okazało się, że do końca swojej kariery nie miała żadnego ucznia, którego by w
pełni zaakceptowała. Oczywiście pociągały mnie badania naukowe i myślałem, że moje życie zwiąże się
z UAM. To był dla mnie sygnał, że nie mam szans.
Kończę studia i nie mam co robić.
Anna Płażewska: W takim razie jakie losy doprowadziły Pana do miejsca w UMP dzisiaj?

dzo mnie wciągnęła, ale pod koniec roku pomyślałem o tym, gdzie właściwie są moje pasje, aspiracje
naukowe. Nadal marzyła mi się praca na UAM. Kolega, który pracował na Akademii Medycznej powiedział, że jest taka Katedra Nauk Społecznych i jest
tam wolne miejsce. „Przyjdź, zobacz”. Przyjeżdżam,
patrzę (uśmiech), jest samodzielna jednostka, która
wykłada filozofię, socjologię. No i pomyślałem, czemu by nie spróbować: „Na pięć minut przyjdę, może
nadarzy się okazja powrotu na Uniwersytet Adama
Mickiewicza”. Oczywiście w liceum kórnickim była
fajna atmosfera, sympatyczni ludzie, jednak to co
mnie uderzyło to bardzo małe, zamknięte środowisko. Tak więc przyszedłem na Akademię Medyczną
na 5 minut i zostałem do dziś.
Anna Płażewska: Dobrego trudne początki?

Profesor Michał Musielak: Jako magister wylądowałem w Liceum Ogólnokształcącym w Kórniku koło
Poznania. Mój kolega, obecny przyjaciel i profesor
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza Witold Molik powiedział mi wtedy: „ Wiesz, mam uzgodnioną, pewną pracę asystenta, a dostałem propozycję
stypendium w liceum, może Ty byłbyś zainteresowany?” Nie miałem co robić i mówię sobie: „No
dobra. Spróbuję!” i poszedłem do LO w Kórniku.
Wiecie gdzie jest Kórnik? (uśmiech) Małe liceum,
na każdym poziomie po dwie klasy. Wszyscy się
znali. Uczniowie dzielili się na dzieci pracowników
Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Kórnickiej, oraz
miejscowych.

Profesor Michał Musielak: Nauczanie w zakresie
nauk społecznych nie było łatwe w tamtych czasach.
Czas ustroju, dyktatury... Można różnych pojęć używać, ale ja wybieram termin: ustrój autorytarny. Nie
było to do końca identyczne, jak w Związku Radzieckim, pewna swoboda istniała. Ale nie była to sytuacja prosta, komfortowa, tym bardziej, że zarówno
społeczeństwo jak i studenci patrzyli na tego typu
przedmioty z pewnym dystansem. Chociaż pozytywnie wspominam zajęcia, ponieważ studenci byli
niezwykle aktywni, a wynikało to z podejmowanej
tematyki, która wchodziła w krąg zagadnień również natury ideologicznej.

Anna Płażewska: Przyjemne uczucie, pracować Ewa Kotwicka: Pewnie to było miejsce, w którym
z młodzieżą nastawioną na naukę?
dopiero mogli się rozwinąć i porozmawiać o rzeczach, wobec których powszechnie panowała zgoda
Profesor Michał Musielak: Praca zaczęła mi się po- milczenia lub poprawność polityczna.
dobać. Zacząłem kółka zainteresowań zakładać...
Wszyscy uczniowie potem chcieli iść na Wydział Profesor Michał Musielak: Tak i nie. Bo niestety
Filozoficzno-Historyczny (śmiech). Praca tam bar- naszą Katedrę, jak podobne jednostki na wszystkich
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z opresji na końcową ocenę: bardzo dobry.
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uczelniach, które wykładały tego typu przedmioty,
traktowano z dystansem, czyli jako narzędzie panującej polityki ideologicznej. Tylko myśmy wykładali
tutaj głównie historię filozofii. Ale dyskusje były. Patrzę z dumą dzisiaj, jak ci najbardziej aktywni wówczas studenci piastują najwyższe stanowiska wśród
kadry Uczelni. Profesor Jacek Wysocki był studentem zawsze przygotowanym na zajęcia z filozofii.
Podręcznik W. Tatarkiewicza miał opanowany perfekcyjnie i dodatkowo dyskutował merytorycznie.
Także z perspektywy, dokonując bilansu tamtych
czasów, obok negatywów widzę również pozytywy.

mentów. Twórcą Uniwersytetu Poznańskiego był
Heliodor Święcicki, zaś pierwszym dziekanem wydziału lekarskiego był prof. Adam Wrzosek. Za mną
wiszą portrety obu. Uważali, że bez humanistycznego wykształcenia lekarz, bo wtedy były to tylko lekarskie studia, nie jest w pełni lekarzem.
Anna Płażewska: W centrum zainteresowania jest
człowiek, więc powinno się od tego wyjść. Łatwo
skupić się na skali mikro i posiadając obszerną wiedzę widzieć tylko włókna mięśniowe. Jak połączyli
humanistykę i medycynę Adam Wrzosek i Heliodor
Święcicki?

Anna Płażewska: Okres przemian ideologicznych,
historycznych i politycznych w Polsce. W jaki spo- Profesor Michał Musielak: Adam Wrzosek nie miał
sób wpłynął on na pracę Katedry?
kliniki, był szefem Katedry historii medycyny i filozofii medycyny i to właśnie on wprowadził oboProfesor Michał Musielak: Przychodzi 1989 rok wiązkowe egzaminy z filozofii medycyny dla lekarzy
i zaczyna się dyskusja: jaki ma być model kształcenia na wszystkich wydziałach w kraju. Zapoczątkował
na uczelniach medycznych, czy w ogóle na uczel- w 1920 r. w Polsce taki model kształcenia, gdzie wieniach typu zawodowego. W niektórych uczelniach dza z zakresu etyki, filozofii i psychologii nie była
zakłady czy katedry o profilu naszej jednostki zli- tylko dodatkiem, ale istotnym elementem edukacji
kwidowano. Na AM odbyła się także dyskusja, cho- medyków. Także dzisiaj jest przekonanie u nas, ale
ciaż nie brałem w niej tak głęboko udziału, miałem i w Niemczech czy u naszych innych partnerów zawtedy kolejny dylemat, co dalej. Aktywny udział granicznych, że należy edukować studentów kiew tych debatach brał doktor Jan Zamojski, bra- runków medycznych w zakresie etyki, ale także fili udział dziekani, ale i samorząd studencki. Teraz lozofii.
z perspektywy muszę powiedzieć, że nasza Katedra
ocalała nie zmieniając nazwy - dzięki poparciu stu- Anna Płażewska: Tu wchodzimy już bezpośrednio
dentów. Nie będę ich wymieniał, bo być może by so- w obszar Pana obecnych zainteresowań?
bie tego nie życzyli.
Profesor Michał Musielak: Zmieniałem obszary
Anna Płażewska: Jak Pan widzi nastawienie i posta- zainteresowań naukowych, wynikało to też z drogi
wę studentów wobec nauk humanistycznych na na- jaką przechodziłem, jak wspomniałem, od studiów
szej Uczelni?
nad starożytnością… Napisałem jeden ważny artykuł o tych Hetytach, później kurtyna antyku opadła.
Profesor Michał Musielak: To jest uczelnia zawodo- Mój doktorat i habilitacja były z zakresu tzw. polskiej
wa i humanistyka jest czasem traktowana jako taki myśli zachodniej, najpierw zajmowałem się probledodatek, ale ja zawsze używam dyskusyjnych argu- matyką repolonizacji polskich ziem zachodnich,
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Anna Płażewska: Przewrotna Fortuna. I jakiej decyzji Pan dokonał, co miało na nią wpływ?
Profesor Michał Musielak: Zawsze chciałem pracować na UAM, ale po przemyśleniach doszedłem do
wniosku, że kierowanie jednostką samodzielną, taką
jak Katedra Nauk Społecznych - to jest duża szansa
i wyzwanie. Tam byłbym adiunktem w jednym z zakładów, tutaj mogłem się dalej rozwijać.
Anna Płażewska: Wybrał Pan rozwój w zakresie koordynowania i kierowania. Czy także rozwój w zakresie badań?
Profesor Michał Musielak: Rozwój organizacyjny
z jednej strony, ale zmieniłem także swoją problematykę badawczą. Doszedłem do przekonania, że jeżeli
chcę kierować jednostką na uczelni medycznej, to
przede wszystkim powinienem podejmować tematy, które wiążą się z aspektami humanistycznymi
i społecznymi medycyny czy nawet ochrony zdrowia. W rezultacie naukowo zajęły mnie problemy
z zakresu historii instytucji medycznych, filozofii
medycyny, również bioetyki. Jednak głównym problemem, który do dzisiaj badam - to konsekwencje
społeczno-kulturowe rozwoju biomedycyny. Także
interesują mnie zjawiska patologiczne w historii medycyny, takim zagadnieniem jest dla mnie powstanie
i rozwój eugeniki. Konkretnie zająłem się tutaj problemem przymusowej sterylizacji ludzi ze względów
eugenicznych. To na gruncie polskim było nowe,
w świecie o sterylizacji przymusowej pisano.

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

W swojej monografii spróbowałem odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego w niektórych krajach eugenika, stworzona w Wielkiej Brytanii przez Francis`a
Galton`a - stała się taką topową dziedziną wiedzy,
wykładaną na najlepszych wydziałach lekarskich.
W latach dwudziestych XX wieku w Stanach Zjednoczonych na wydziałach medycznych kurs eugeniki
był obowiązkowy, ponieważ uznano, że społeczeństwa, cywilizacje zachodnie staczają się w przepaść,
a głównym powodem tego regresu jest coraz większa
liczba ludzi „mało wartościowych”, poszerzających
obszary - w ich mniemaniu - patologii społecznej,
do których zaliczano np.: alkoholizm, ale także niepełnosprawność, bezrobocie, imigrację. „Coś trzeba
z tym zrobić” - mówiono. Uznano, że państwo zbyt
wiele środków przeznacza na ludzi „małowartościowych”. Na przykład w Stanach Zjednoczonych
można było być wysterylizowanym tylko dlatego, że
przez trzy pokolenia w rodzinie były osoby bezrobotne. Więc to były straszne rzeczy i zająłem się tym
tematem próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w jednych państwach eugenika uzyskała sukces,
a w innych nie. Dokonałem porównania systemów
prawa eugenicznego w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech i w Polsce... To było na tyle interesujące,
że napisałem książkę, która stała się potem podstawą
mojej profesury.
Anna Płażewska: Ale znalazł Pan taką dziedzinę,
która perfekcyjnie łączy studia historyczne i medycynę, która jest jednym z głównych pól badawczych
tej Katedry.
Profesor Michał Musielak: Tak i w rezultacie zacząłem nakłaniać moich współpracowników do tego
aby, jeśli chcą pracować w jednostce na Uniwersytecie Medycznym, próbowali wyszukać pola badawcze, związane z szeroką pojętą medycyną. I tak
w naszej Katedrze większość osób taką problematy-
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a następnie badaniem wpływu nazizmu na myślenie
nie tylko w Polsce ale i w Europie Środkowej. Kiedy w 1997 roku uzyskałem habilitację, pojawiła się
wreszcie upragniona propozycja pracy na UAM.
A z drugiej strony zbiegła się z możliwością awansu
na UMP. I był trudny wybór.
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ką się trudzi. Myślę, że również studenci podobną
tematyką są zainteresowani.

Profesor Michał Musielak: I tutaj historia koło zatoczyła. Nasi „ojcowie założyciele” - Heliodor Święcicki i Adam Wrzosek, tworząc studia lekarskie mieli
Ewa Kotwicka: Dla studentów medycyny takie zaję- świadomość i potrzebę wzbogacenia studiów mecia są bardzo ważne. Myślę, że nawet jeśli wydawa- dycznych o wiedzę humanistyczną. Dzisiaj jeżeli Pałoby się, że studenci nie przykładają się chwilami do nie tak mówią, a pozycja tych przedmiotów nie jest
tych zajęć, to są przekonani, że jest to element nie- taka zła, myślę, że wracamy do źródeł.
zbędny, po prostu kluczowy do bycia dobrym lekarzem.
Anna Płażewska: Czuję się teraz jakby się to trochę
rozwiązało, powiedział profesor, że nie prowadzi seProfesor Michał Musielak: Trudno mi się wypowie- minariów, ale czy czuje się profesor lepiej w roli nadzieć z perspektywy studenta. Od 10-ciu lat nie pro- ukowca dydaktyka – co jest bliższe ?
wadzę zajęć seminaryjnych. Tak naprawdę studenta
poznaje się poprzez seminarium, poprzez rozmowę Profesor Michał Musielak: Kiedyś pasjonowała
i dyskusję. A z pozycji wykładów, które głównie pro- mnie dydaktyka – był zawsze taki moment, że wraz
wadzę - komunikacja jest osobliwa, jednostronna. z początkiem roku akademickiego czekałem z radoW istocie studentów w ostatnich latach mogłem po- ścią na rozpoczęcie zajęć... Wrzesień się zaczynał,
znać jako prodziekan do spraw studenckich – ale pojawiały się nowe twarze, nowe myśli, nowe idee.
pełniąc tę funkcję miałem okazję spotkać się z przy- A później coś się zmieniło. Dzisiaj widzę, że to nie
padkami wybitnych studentów albo takich, którzy jest wina studentów lecz szerszych procesów, które
mieli jakieś problemy.
powodują przepaści pokoleniowe. Chociaż już Platon o tym mówił, że młodzi są źli, że nie są godni jego
Ewa Kotwicka: Mogę powiedzieć, że na wielu z tych nauk.. ale może tak bym daleko nie szedł (śmiech).
zajęć prowadzimy burzliwe dyskusje na różne tema- Może inny język, inne lektury, inne źródła inspiracji.
ty etyczne.
Nastąpił niesłychany rozwój, którego skutkiem jest
to, że osoby z pokolenia mojego nie znajdują pełProfesor Michał Musielak: Od asystentów wiem, że nych możliwości komunikacji z młodymi. Może ja
te zajęcia są ciekawe.
nie jestem rozumiany, ale mam poczucie, że też ja
nie rozumiem studentów: ich preferencji, wyborów,
Anna Płażewska: Na kierunku pielęgniarskim te ich idoli. Mówię z takiej platońskiej perspektywy, tadyskusje głównie pozwalają pokazać, w jaki sposób kie zjawiska były, są... a może teraz jeszcze szybciej
studenci ustosunkowują się do zmian. Jesteśmy z Pa- to wszystko się toczy?
nią Ewą innymi rocznikami, także reprezentujemy
dwa kierunki, więc mamy pewne różnice w spojrze- Ewa Kotwicka: Im szybciej świat się rozwija tym
niu na to, jaka przyszłość w opiece nad pacjentami szybciej te różnice się pokazują i ciężko jest chwilami
nas czeka. Już to daje ciekawą perspektywę. A zajęcia faktycznie znaleźć wspólny język.
z zakresu etyki dostarczają wiele większych i obszerniejszych płaszczyzn do dialogu.
Profesor Michał Musielak: W życiu rodzinnym
jest inaczej: kiedy się mówi o codziennych proble-

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

37
06/2014

jazdów. On sam odbył kilkadziesiąt podróży. Kiedyś zapytał: „Michał wybieram się do Syrii, Jordanii
i Libanu. Wiem, że Ty pisałeś o historii cywilizacji
na tych terenach, zabieram Cię ze sobą”. Od tego się
zaczęło podróżowanie z plecakiem. Dzisiaj Syria jest
w ogniu i żal patrzeć na to co się tam dzieje. Podróżowanie zależy też od możliwości finansowych, kieAnna Płażewska : Niewątpliwie ta różnica czasu jest dyś w latach 80 jeździłem poza Polskę, ale po to by
chyba najtrudniejsza z aspektów dydaktyki bo ten zarabiać.
kanał komunikacji, w który chciałoby się wejść jest
nieosiągalny nie z braku chęci, ale z braku możliwo- Anna Płażewska: Nie tylko podróże z Herodotem
ści. A co profesor najbardziej docenia z pracy ze stu- ale i z profesorem Staniszewskim (uśmiech)
dentami ?
Profesor Michał Musielak: Tak, choć to są różne
Profesor Michał Musielak: Wzajemną możliwość składy osobowe. Ale z nim we dwójkę odbyłem kilka
uczenia się. Głównie w kręgu osób, których przy- fascynujących podróży i planujemy kolejne. W tym
ciąga problematyka, jaką się zajmujemy w Katedrze, roku także, na razie nie mogę zdradzić dopóki nie
a które szukają u nas promotorów prac licencjackich, będę w samolocie.
magisterskich, doktorskich.
Anna Płażewska: No właśnie, a tryb podróży to raAnna Płażewska: Ewo, w kwestii wprowadzenia: czej taki wygodny czy właśnie z plecakiem, bardziej
na początku roku razem z Członkami Koła zapro- eksplorujący? Z walizką w dżunglę wejść trudno
siliśmy Pana Profesora na spotkanie wigilijne, pod- (śmiech)
czas którego poprosiliśmy o podzielenie się z nami
nie tylko opłatkiem, ale opowiedzenia nam o jednej Profesor Michał Musielak: To różnie, jeśli jadę z żoną
z podroży, jakie Profesor co roku odbywa. I Profesor to żona musi mieć pełen luksus, a jeśli z przyjaciółmi
zaskoczył nas wspaniałą prezentacją i kompleksową to z plecakiem. Mieliśmy to spotkanie o Etiopii. Jak
opowieścią z elementami historii, etnologii, kultu- wtedy mówiłem, bałem się Afryki, a to już była taka
roznawstwa... Nie zapominając o wspaniałych zdję- podróż, że nie można podróżować samopas. Trzeba
ciach. Rzecz dotyczyła Etiopii. Czy podróże również agencję wynająć, mieć przewodnika... Ale są kraje
wynikają z początkowym zafascynowaniem arche- gdzie można i należy podróżować z plecakami, jak
ologią, historią?
Boliwia, gdzie w interiorze plecak się sprawdził znakomicie.
Profesor Michał Musielak: Tak, podróże zafascynowały mnie. Z różnymi ludźmi jeżdżę już od kil- Ewa Kotwicka: Podobnież są tam niesamowite krakunastu lat. Tu wspomnę trochę mojego przyjaciela jobrazy ?
(mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe), profesora chirurgii naczyń, Ryszarda Staniszewskigo, Profesor Michał Musielak: Tak, myśmy tam byli
któremu właściwie zawdzięczam początek tych wy- miesiąc. Boliwia ma jeden problem – wysokość. Mój
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mach, natury egzystencjalnej. Ale myślę, że tutaj też
te różnice widać, mam siedmioro wnucząt... w grę
wchodzą różne dyskusje, czasem kontrowersje. Ale
na szczęście tutaj jestem tylko od rozpieszczania.
W kontekście pracy przemawia przeze mnie nieubłagany upływ czasu.
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szwagier, ks. prof. Piotr Nawrot, który jest wybitnym
badaczem kultury muzycznej Indian w Boliwii powiedział tak: „Zacznijcie od samego dołu i stopniowo powoli w górę”. Kiedy znaleźliśmy się w La Paz
już pod koniec miesiąca, to inni padali a my byliśmy
w dobrej formie.

Ewa Kotwicka: Potem się pewnie docenia wszystko ?

Profesor Michał Musielak: Zdawało mi się na początku, że ważne są zabytki i kultura, no ale podróżując w krajach tzw. trzeciego świata np. w Mongolii czy w Indiach, zacząłem coraz bardziej zwracać
uwagę na życie zwykłych ludzi. Człowiek powraca
stamtąd - z jednej strony z taką pozytywną siłą,
a z drugiej strony z refleksją, że my jesteśmy w kręgu cywilizacji sytej, bogatej i trochę leniwej. Tam aby
utrzymać się i zdobyć tego jednego dolara, człowiek
musi niesłychanie wiele wysiłku włożyć i patrzeć
z pokorą na życie.

Anna Płażewska: Wydaje mi się, że chyba nie doceniamy, zwłaszcza nasze pokolenie, tego, co udało
nam już się osiągnąć jako społeczeństwo. Mam na
myśli dostęp do dóbr technologiczno- informacyjnych. Ciągle aspirujemy do tych krajów zachodnich,
które jednak mają inną historię.

Profesor Michał Musielak: Tak, dlatego - być może
- też stałem się lepszy, w takim sensie, że jestem tolerancyjny, że potrafię patrzeć na innych religijnie
czy rasowo inaczej, pozytywnie. My tutaj się wychowaliśmy, a Polska dalej jest takim krajem, gdzie
Anna Płażewska: A na co Profesor zwraca uwagę stereotypy są bardzo silne, uprzedzenia do innych są
kiedy jest w nowym miejscu ?
ugruntowane.

Profesor Michał Musielak: Czy jeszcze wy, młodzi
Polacy, macie kompleks zachodu?

Wraz z pracownikami Katedry Nauk Społecznych
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Anna Płażewska: To może jest też problem szkolnic- Anna Płażewska & Ewa Kotwicka
twa, historia powojenna jest potraktowana troszkę
po macoszemu i nie potrafimy docenić, jak szybko
postępowały niektóre zmiany. Jaka to jest ogromna Dziękujemy serdecznie Panu Profesorowi Michałowi
różnica między tym, co było, a co jest teraz, szczegól- Musielakowi za rozmowę.
nie jeśli chodzi o te aspekty gospodarcze, ustrojowe,
ekonomiczne, bo zmiana jest ogromna.
Mamy nadzieję, że Państwo również odkryją
wspaniały i szeroki świat humanistyki wśród kadry
Profesor Michał Musielak: Urodziłyście się już prze- naszej Alma Mater.
cież w wolnym kraju no i spojrzenie wstecz nie jest
takie proste, ciężko docenić to co się osiągnęło.
Anna Płażewska: Skoro z tematu podróży wróciliśmy już do kraju, na koniec jeszcze takie pytanie:
miejsce do którego profesor wraca najchętniej ?
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Ewa Kotwicka: Wydaje mi się kompleksu zachodu Profesor Michał Musielak: Lubię różne miejsca, ale
nie, ale jest w nas tendencja do narzekania, że w Pol- dzisiaj mogę powiedzieć, że najchętniej wracam do
sce pod względem gospodarczym i politycznym cią- domu, do Poznania (uśmiech).
gle nie jest tak dobrze jak mogłoby być.
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RECENZJE

recenzje
książek
Peter Singer
Życie, które możesz ocalić

Tomasz P. Terlikowski
Faktura na zabijanie.
Współczesny przemysł śmierci.

Peter Singer jest australijskim filozofem oraz profesorem w University Center for Human Values (Uniwersyteckim Centrum Ludzkich Wartości) w Princeton,
a od 2005 roku w Centre for Applied Philosophy and
Public Ethics (Centrum Filozofii Praktycznej i Etyki
Obywatelskiej) przy Uniwersytecie Melbourne. Jest
założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Bioetycznego (International Association of Bioethics),
a także prezesem międzynarodowego ruchu na rzecz
praw zwierząt (Animal Rights International). Peter
Singer prezentuje poglądy utylitarne i jest autorem
wielu książek na ten temat m.in. „Życie które możesz
ocalić”. Jest to książka na temat globalnego problemu, jakim jest światowe ubóstwo, które zbiera coraz
większe żniwo. Autor w tej książce uświadamia czytelnikowi ogrom tego zjawiska oraz ukazuje kontrast
pomiędzy najbiedniejszymi, którzy każdego dnia
starają się walczyć o przetrwanie, a najbogatszymi,
którzy nie troszczą się o problemy ubogich. Pisze
również, iż jesteśmy społeczeństwem, które trwoni pieniądze na bezwartościowe dobra, nie dbając
o najuboższych, co jest dla niego moralnie niewybaczalne. Książka ma na celu uwrażliwić każdego
z nas na globalny problem ubóstwa i nauczyć rozwiązywać problem biedy poprzez nasze działania.
Autor zapewnia, że wszyscy możemy tego dokonać.

Książka ta ukazuje problem aborcji, eutanazji i in
vitro w kontekście dochodów oraz korzyści, jakie
ze sobą przynoszą. Autor odnosi się do II wojny
światowej, Holokaustu, podaje liczne tego dowody,
wskazując na koncern IG Farben (obecny koncern
Bayer), który był zaangażowany wówczas w produkcję cyklonu B. Firmy takie jak Siemens, Hugo Boss
czy Coco Chanel autor podaje jako pośredniczące
we wspieraniu cywilizacji śmierci, głównie z powodu
korzyści finansowych. Współcześnie również mamy
do czynienia z promocją aborcji, in vitro i eutanazji ze względu na wysoką opłacalność dla przemysłu
farmaceutycznego, rynku ubezpieczeniowego czy
globalnych graczy giełdowych. Autor w sposób kontrowersyjny i bardzo odważny opisuje mechanizmy
jakimi rządzą się firmy, przytaczając m.in. wielkie
korporacje amerykańskie, które w czasach II wojny
światowej opowiadały się za propagowaniem eugeniki, a dziś popierają politykę planowania rodziny
oraz aborcji. To książka fragmentami przerażająca,
szczera aż do bólu i przede wszystkim szokująca.

Marta Baryza
martabaryza@interia.pl
www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl
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RAPORT
z grantu unijnego
Przedstawiamy Państwu raport z grantu Ambient
Assisted Living, którego jednym z celów jest stworzenie platformy informacyjnej UnderstAID.
Do grantu z naszej Uczelni przystąpili:

Partnerzy konsorcjum:

Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii
i Rehabilitacji
Zakład Psychologii Klinicznej
Studenckie Psychologiczne Koło Naukowe
SKN Etyki i Bioetyki

VIA University College, Dania
Sekoia Assisted Living ApS, Dania
The Centre of Supercomputing of Galicia - CESGA,
Hiszpania
Balidea Consulting and Programming, Hiszpania
Danish Alzheimer Association, Dania
the Gerontological Complex La Milagrosa - UDP A
Coruña, Hiszpania
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr
4 im. W. Degi, Polska
Skanderborg municipality, Dania

Współudział w Grancie Unijnym:
http://www.ump.edu.pl/index.php?strona=sub_1871_1371552202
Tytuł projektu w języku polskim:
UnderstAid - platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym
z demencją.
Tytuł projektu w języku angielskim:
UnderstAid - a platform that helps informal caregivers to understand and aid their demented relatives.
Nazwa programu międzynarodowego i konkursu:
The Ambient Assisted Living
Joint Programme Call 5
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Opis projektu:
WHO podkreśla, że celem podejmowanych działań
badawczych jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy,
która prowadzi nie tylko do wydłużania życia ludzi,
lecz także dodawania „zdrowych” lat do życia. Oparty na wiedzy istotny postęp w zakresie jakości opieki zdrowotnej spowodował zatem wydłużenie czasu
życia ludzi. Mimo tego, w ostatnich 20 latach, zwiększyła się znacząco liczba osób w wieku podeszłym
niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki.
Szacuje się, iż liczba osób z demencją przekroczyła
na świecie liczbę 35.6 milionów, a 2030 r zwiększy
się do 65.7 milionów, w 2050 zostanie potrojona do
115.4 milionów. Opieka nad osobami z demencją
realizowana jest głownie (>80%) przez osoby z rodziny, w domach. Wymagania stawiane przed opiekunami osób niepełnosprawnych w zakresie poświę-
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canego czasu, wykonywania zadań pielęgnacyjnych
oraz specjalistycznych jest bardzo wysoka.
Niekiedy wymaga od członków rodziny rezygnacji z własnego życia zawodowego czy osobistego, często powoduje obniżenie statusu finansowego
rodzin. Jest to także praca bardzo obciążająca emocjonalnie, stanowi źródło silnego, przewlekłego stresu, który negatywnie wpływa na zdrowie opiekunów
przyczyniając sie do rozwoju depresji i zaburzeń
psychosomatycznych. Badania wykazały, iż opiekunowie cierpią na zespół chronicznego zmęczenia,
zaburzenia snu, lęki, zaburzenia osobowości, depresję itp. Długotrwałe sprawowanie opieki nad osoba
niepełnosprawną stanowi czynnik ryzyka kształtowania się także zespołu wypalenia.
Celem projektu UnderstAid jest poszukanie opartych na wiedzy rozwiązań, które służyłyby opiekunom osób starych i niepełnosprawnych,
opracowanie rozwiązań, które ułatwiałyby opiekę
nad pacjentami. Zaprojektowane działania mają na
celu dostarczenie opiekunom istotnego wsparcia
edukacyjnego, które będzie miało charakter zindywidualizowany, oparty o nowoczesne modele e-learningowe. Opracowane narzędzia wsparcia stanowić
będą formę przewodnika dla opiekunów, odpowiedzą na pytania i problemy, z którymi borykają sie
opiekunowie. Dzięki zaprojektowanej możliwości
tworzenia indywidualnych profili użytkowników,
każdy z opiekunów będzie mógł korzystać z najbardziej istotnych dla niego informacji i interaktywnie
komunikować się z doradcami w zakresie opieki nad
pacjentem geriatrycznym.
Innowacyjnością projektu jest tworzenie narzędzi e-learningowych o charakterze spersonalizowanym w oparciu o rzetelnie uzyskane w badaniach
naukowych dane. Cechą narzędzi jest również ich
zdolność do rozwoju i nieustannego rozbudowywania zgodnie z potrzebami użytkowników – opiekunów osób starszych, z demencją. Dostarczane informacje pozwolą także na uprzedzanie potencjalnych
sytuacji problemowych w opiece nad pacjentami,
będą pełnić zadania z zakresu profilaktyki oraz prewencji pierwotnej i wtórnej.
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Działania podejmowane przez członków Koła
w roku akademickim 2012/2013
Pomoc w przeprowadzeniu badań opiekunów, którzy zajmują się asystowaniem swoim bliskim, chorym na demencję. Badanie odbywało się w dwóch
turach. Zebranie pierwszych kwestionariuszy nastąpiło przez studentów I i II roku kierunku pielęgniarstwo, studia licencjackie. W drugim etapie dane
zbierali studenci posiadający status profesjonalisty
czyli dyplom ukończenia studiów: studenci I i II studiów magisterskich kierunku pielęgniarstwo.
Działania podejmowane przez członków Koła
w roku akademickim 2013/2014
Pomoc w zebraniu treści, które zostały użyte w przygotowaniu poszczególnych tagów: haseł. Udział
w nakręceniu materiałów, filmów instruktarzowych
dla opiekunów wg wcześniej wydzielonych haseł.
Powyższy materiał zostanie umieszczony na platformie e-lerningowej. Materiał został przygotowany
przez studentów kierunku pielęgniarstwo.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej Katedry Nauk Społecznych UMP w zakładce Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki.
http://bit.ly/W6ALig
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