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                                                      SOS
Cóż  wiemy  o  sobie,  gdy  tak  idziemy  drogą, zaśpieszeni  i każdy w  swoją  stronę,
A  tam wśród  nocy  ktoś  przyzywa  pomocy  czyjeś  serce w  tłumie zagubione,
Na pomoc, na  ratunek  człowiekowi, czy  słyszysz  - ktoś  woła  SOS  !
Na pomoc  zagubionemu w  samym sobie, na  pomoc,  na ratunek  na ratunek  SOS !
Tak  niewiele  potrzeba, może  tylko uśmiechu 
Może słowa jednego  przyjaznego,  Więc  się pośpiesz,  nie zwlekaj,
Niech  na próżno  nie  czeka,  na daremno  nie wzywa  cię  ktoś,
Tak  Cię  proszę  mój   Boże ,
Byś mi  serce  otworzył,  tak  szeroko-  szeroko   aż  beż  granic,
daj  mi  wolność  i ciszę  żebym  mógł  Cię  usłyszeć,  I  pospieszyć  na każde  zawołanie.

                        
  DOWCIP LEKARSKI.
                                                                    Pan doktor  był  chory  i leżał w  łóżeczku.
                                                                              I  przyszedł  doń  lekarz:

                                                                -  Jak się  masz, koleżko  ?
                                                       -  Źle  bardzo-  i kasę  wyciągnął do  niego.
                                                        -  A , teraz  rozumiem  panie  kolego !

                                                                  ROZWAŻANIE.

' Niech  pan  sobie  zażywa  te  kropelki  przed  snem,a   te  proszki  trzy  razy dziennie  po jedzeniu; ale  
najważniejszą dla  pana   rzeczą  jest  spokój.  Byłoby  najlepiej  gdyby  pan  mógł  gdzieś  wyjechać, 
oderwać  się od  dotychczasowego  środowiska  i zapomnieć  o  wszystkim....' '  Proszę   wziąć serię  tych  
zastrzyków  a  gdy  je  pani  skończy, proszę  przyjść  znowu. Ale proszę  pamiętać, że one  pomogą  jak 
się  pani nie  będzie  denerwowała.  Nie  należy się martwić , trzeba trochę weselej popatrzeć  na świat. ….'
Na wielu  klepsydrach   i  nagrobkach zamiast napisów :” pozostają w  nieutulonym żalu  mąż, dzieci, 
wnuki i synowa' ,zamiast :” cześć  jego  pamięci,' zamiast:'najukochańszej  matce,' zamiast  :”wierni  
koledzy'- powinno   być  :” zagryzły  ją dzieci,  wykończył  go  kierownik, dobiły ją  plotki,  zabili  ją  
lekarze.
(  ksiądz Mieczysław  Maliński- ' Rozważania  na  każdy  dzień)
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 Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego szacuje, że każdego roku umiera w
Polsce z powodu błędów lekarzy  od 7  do 23 tysięcy osób.  Winę za  to ponosi  nie tylko resort
zdrowia ale  także Naczelna  Izba Lekarska i  organy lekarskie a  także  rządy .370 tysięcy jest
trwale okaleczanych i nie można uzyskać nawet odszkodowania za kalectwo lub błąd medyczny,
które są ukrywane . Opracowanie zawiera przekrojowy zbiór  danych prasowych i  wielu innych
relacji  o   braku   kodeksu  etyki  lekarskiej,o  cynicznym traktowaniu   ofiar  i  ich  rodzin  przez
rzeczników pacjentów oraz sam resort zdrowia .Gdybym sama nie studiowała  źródeł medycznych i
specjalistycznych, do dzisiaj od 2011 roku nie wiedziałabym dlaczego potwornie cierpiałam z  bólu
, co było  tego przyczyną i  jak powinny wyglądać prawidłowe wyniki  badań  kręgosłupa.   A
przyczyna  była bardzo prosta  do zdiagnozowania.  Wykazałam ją  ja  sama  gdy się nauczyłam
działu medycyny  zwanego ortopedią a także wszystkiego o badaniach lekarskich.
 Stwierdziłam  także, że powstała  cała psychiatryczna i bardzo wygodna  nadbudowa,  którą się
zasłaniają  niedouczeni  lekarze,  gdy nie  potrafią zdiagnozować pacjenta, bo  się nie  uczyli
właściwej  diagnostyki  albo uczyli się  niewłaściwej, wysyłają go do  psychiatry.  Jest to  bardzo
częste  zjawisko. A  najgorsze, że polegają od jakiegoś  czasu wyłącznie na   wynikach badań,  nie
na  własnym  lekarskim rozpoznaniu,  bo już się  tego nie uczą  tak jak  to było jeszcze   30 – 40 lat
temu ,czyli  przez  całe  wieki  i tysiąclecia. 

    Proces diagnostyczny składa się   obecnie  z fazy zbierania informacji oraz fazy ich oceny   i 
analizy ich  wiarygodności i przydatności. Nie  było kiedyś  technologii i aparatury  a lekarze 
potrafili  rozpoznać chorobę. Sama  aparatura  czy technologia nie wystarczy,  jak się okazuje. Są to
pomoce  i już  niezbędne, ale nie  mogą  być  traktowane  jako jedyne. Wyrugowane chyba zostały 
jako  przestarzałe  podręczniki  do  medycyny  , które  uczyły  diagnostyki objawowej czyli 
rozpoznawania schorzeń  na podstawie  ich  objawów.Łącznie tylko   mniej  niż  połowa  badanych 
poparło pozytywną opinię o kompetencjach terapeutycznych polskich lekarzy .

Wiemy, że pacjenci skłonni są przejechać pół Polski, by dostać się do wybranego lekarza. Takiego, o
którym wiedzą, że jest w stanie im  pomóc.  Portale opiniotwórcze typu Znany Lekarz, nie są wolne
od tego, w czym same wiodą prym. Również na ich temat krąży wiele informacji,  wystawiane są
opinie,  komentowane  działania  i  oceniane  niesprawiedliwe  traktowanie  użytkowników.  Również
portal  Znany  Lekarz  nie  ustrzegł  się  przed  tym.  Ludzie  narzekają  choćby  na  stronniczość  przy
zatwierdzaniu ich komentarzy – negatywne, dziwnym trafem powodują błąd systemu i nie zostają
opublikowane.Marian  Filar autor    podręcznika o  szumnej  nazwie  Lekarskie  Prawo  Karne był
wykładowcą   w  komunistycznej    Wyższej   Szkole  Oficerskiej   im.  Dzierżyńskiego     tzw  .'
Woroszyłówki  '  i jego    Lekarskie  Prawo   nie  przystaje   do cywilizowanych kodeksów  i nie
umożliwia  pociągnięcia  do  karnej oraz  zawodowej odpowiedzialności  lekarzy  za  błędy oraz
zaniedbania. Jest  absolwentem  prawa administracyjnego .

        2019 rok : Po szybkiej nowelizacji kodeksu karnego zmieniono tak przepisy, że lekarze skazani
za błąd medyczny będą musieli  pójść do więzienia. Jeśli  sąd orzeknie wobec nich karę powyżej
jednego roku pozbawienia wolności, nie będzie można jej zawiesić. Zmieniony   został art.  155,
który otrzymał brzmienie: "Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10" – pisze lekarz na portalu Konsylium24. - Jest to przepis najczęściej
używany do oskarżania lekarzy w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta.
Nie dotyczy  on jednak  błędów  medycznych  takich  jak są opisane w  opracowaniu, najczęściej
błędnej  i  niewłaściwej  diagnostyki  oraz   skutków   niewłaściwego  leczenia.  Nadal  obowiązuje
pokrętna   kazuistyka  :  W praktyce  błąd  będzie  zawsze  stanowił  element  struktury  przestępstw
nieumyślnych. Nie każdy błąd w sztuce może obciążać lekarza. Jest  to maskowanie  braków w
edukacji medycznej czyli  braków wiedzy.
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Przykład   bieżący: W jednej  ze  spraw  zakończonych  aktem oskarżenia  na  ławie  oskarżonych
zasiądzie Kazimierz W. – lekarza Pogotowia Ratunkowego i Wojskowej Poradni Chirurgicznej w
Kołobrzegu.  Nie  dokonał  on  oceny  stanu  zdrowia  pokrzywdzonej  i  nie  podjął  decyzji  o  jej
natychmiastowej hospitalizacji, mimo że istniały uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że napad
drgawek  z  utratą  przytomności  u  pokrzywdzonej  nie  był  objawem  padaczki,  a  innej  choroby
powodującej uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Zaniechanie przewiezienia pacjentki do
szpitala skutkowało jej zgonem jeszcze tego samego dnia w godzinach wieczornych.

W  ocenie  Prokuratury  Okręgowej  w  Szczecinie  nie  przeprowadzając  prawidłowej  diagnostyki  i
dokonując  błędnej  oceny  stanu  zdrowia  pacjentki,  lekarz  nieumyślnie  naraził  pokrzywdzoną  na
bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty  życia.   Przecież   to  było  umyślne    narażenie  czyli
niedopełnienie  obowiązków !    A  jeśli  było nieumyślne  ,  to znaczy, że lekarz nie zna  swojego
zawodu, czy tak ?  I co ma być co z   takimi zaszłościami ? Kto zapłaci  mi za wieloletnie cierpienie  i
za   potworne  błędy medyczne?  Mnie  i   także   innym  ,  może   lekarze  i   ministrowie   zdrowia
odpowiedzialni za  stan  służby zdrowia  ? I dlaczego nie dopuszczono  do nowelizacji  Art. 231 KK
który dotyczy  tylko  funkcjonariuszy  ?§ 1. Funkcjonariusz publiczny  - ale  także powinno być -
oraz  każda  inna  osoba, która, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków,
działa  na  szkodę  interesu  publicznego  lub  prywatnego… itd.    Co  to  znaczy  ‘  nieumyślnie’ lub
nienaumyślnie.   To drugie słowo  jest poprawne, nie pierwsze. Oznacza  to   drugie słowo , że nie ma
na  umyśle , czego, wiadomo - czyli wiedzy, zaś pierwsze  słowo  oznacza  przypadkiem, niechcący,
niezamierzenie ,  bezmyślnie .   Bezmyślny lekarz  to chyba  niemożliwe, a jednak. Dlatego  mają
przyznaną   ochronę   jak   funkcjonariusze,  o  czym,  jest  mowa w  Antypsychiatri  i  co  wynika  z
poniższych danych.

                                                
                 ZAWÓD  LEKARZA  MISJA  CZY  ŹRÓDŁO DOCHODU.
                                                          CZĘŚĆ  I.
Zawód  lekarza  powinien  być  misją  wyznaczającą  kryteria  moralne  oraz  etyczne   i jeśli  wymagamy
najwyższego poświęcenia   od żołnierza  w obronie  ojczyzny  i  narodu,  to wydaje się, że  takie  same
kryteria w walce  na froncie  o ludzkie  życie powinny mieć zastosowanie  także w  zawodzie  lekarza.
Czasy  wielkich działaczy lekarskich  oraz  wielkich  społeczników takich   jak  między  innymi   dr
Stanisław  Markiewicz   niezrównany   pionier   krzewienia   oświaty   medycznej  w   XIX   wiecznej
Warszawie  i    lekarski   apostoł   Warszawy  czy    założyciel   Ciechocinka  ,  albo  wielcy  działacze
Narodowej  Demokracji  dawno  się   skończyły ze szkodą   dla   świata  lekarskiego ,  pozbawionego
przykładów   wielkiego  heroizmu   i  poświęcenia  i  zamiast   misjonarzy   mamy  w   szpitalach   i
przychodniach  pozatrudnianych  lepszych  lub gorszych  urzędników , których  wiedza  medyczna  nie
zawsze  uprawnia  ich do  wykonywania  tak  odpowiedzialnego  zawodu . Lekarze  są  różni , gorsi  lub
lepsi  i  nie  daj Boże  trafić  do tego  gorszego ,  słusznie zwanego  kono -wałem , którego  błędy  lub błąd
medyczny może zaważyć  na  przyczynieniu się do czyjejś  śmierci.
                                                                 
   W  MORDĘ  NOŻEM  I DO UBEZPIECZALNI   CZYLI  KASA  CHORYCH !

Z powodu błędów lekarzy co roku umiera  w Polsce 23 tys. osób.   Pacjenci się skarżą, ale winnych
nie ma.   
Służba  zdrowia –  w  niektórych  krajach  państwowe  służby  odpowiedzialne  za  opiekę  zdrowotną
obywateli.Miano służby zdrowia nosił w czasach  PRL obowiązujący wówczas . Do dziś nazwę służby
zdrowia  noszą  placówki  opieki  zdrowotnej  MON,  MSWiA oraz  Ministerstwa  Sprawiedliwości.  W II
Rzeczypospolitej, ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. wprowadziła definicję publicznej służby zdrowia. W
PRL zmodyfikowano termin na zakłady społeczne służby zdrowia (np. ustawa z dnia 28 października 1948
r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia).Reforma służby
zdrowia  w  1999  roku  przeformułowała  jej  organizację  i funkcjonalność.  Określenie  „lecznictwo
zamknięte” nie funkcjonuje już w polskim systemie ochrony zdrowia. Nie istnieje także od tego czasu
sformułowanie  „służba  zdrowia”,  które  niejednokrotnie  zostaje  błędnie  użyte  w wielu  opracowaniach.
Poprawne,  obowiązujące  dziś  sformułowanie  to  „ochrona  zdrowia”  oraz  „system ochrony  zdrowia”.
Wikipedia
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   NIE  MA  ANI  JEDNEJ  OSOBY  POZA  KASTAMI   UPRZYWILEJOWANYMI    
              KTÓRA  BYŁABY   ZADOWOLONA Z  TEGO  SYSTEMU

                                          LECZENIE W  POLSCE SIĘ  OPŁACA....  
Leczenie za granicą staje się dla wielu Niemców realną alternatywą. Polska i inne kraje wykorzystują
to  rosnące  zainteresowanie  przyciągając  pacjentów nowoczesnymi klinikami  i  medycyną na  wysokim
poziomie  -  pisze  w  artykule  "Na  leczenie  za  granicę"  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung.  Turystyka
medyczna  w Polsce  to  branża  rozkwitająca  -  w ostatnim czasie  obserwuje  się  napływ zagranicznych
pacjentów przede wszystkim na rehabilitację  i  wellness.  Wiele uzdrowisk zostało sprywatyzowanych i
zmodernizowanych.  Obserwuje  się  także  wzrost  zainteresowania  polskim  szpitalnictwem
specjalistycznym, na przykład w zakresie protetyki stomatologicznej, onkologii,  kardiologii,  ortopedii i
neurochirurgii. W dniu 10 kwietnia  2014 roku w siedzibie  Wydziału Promocji  Handlu i  Inwestycji  w
Kolonii  odbyło   się  z  spotkanie  z  uczestnikami  misji  gospodarczej,  reprezentującymi  polską  ofertę
leczniczą.  Ww. misja stanowi jedno z działań branżowego programu promocji branży turystyki medycznej
Ministerstwa  Gospodarki,  realizowanego  przez  Konsorcjum  w  składzie:  Europejskie  Centrum
Przedsiębiorczości Sp. z o.o.,  AMEDS Centrum Sp. z o.o. oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A.   10.04.2014

                                      

                    WSPOMNIENIA  o  anty 'SYSTEMIE  OCHRONY  ZDROWIA '
            które  doprowadziły  do  analizy  oraz  opracowania  nowych ustaw  i kodeksów

W sierpniu  2011  roku dotknęło  mnie silne  zapalenie   stawów  kolanowych  oraz  lewej  stopy  które
zostało  zlikwidowane     niesterydowym lekiem  przeciwzapalnym Nimesil    po  dwóch   tygodniach
stosowania.  Potem  zaczęłam  pokasływać , kasłałam    jakieś  dwa   lub trzy  tygodnie , więc  poszłam  do
swojego  lekarza  rodzinnego   poradni  Alfa.  Młoda  lekarka  dr  W. przepisała  mi  antybiotyk  oraz  lek
na astmę   oskrzelową  Pulmicort który wraz z  innym  lekiem  Oxis  przeciwastmatycznym   brałam
cztery  lata  wstecz  po źle  leczonym  przez  lekarzy  zapaleniu  oskrzeli , na skutek  którego wystąpiły
powikłania w  postaci  duszności  astmatycznej. Wówczas  leki     Pulmicort  oraz  Oxis  pomogły  i  po
kilku miesiącach  początki astmy  oskrzelowej  zostały  zlikwidowane. 
Którego dnia  we  wrześniu  2011  roku   chciałam trochę  się  pogimnastykować  na kocu  na podłodze
robiąc  skłony  do  kolan , po ponad  3-letniej przerwie  spowodowanej unieruchomieniem  mnie przez
mafię w  areszcie a  potem w więzieniu  psychiatrycznym, i nagle  podczas  skłonu  chwycił  mnie  bardzo
silny  ból  w  środku pleców, więc   ponownie  wybrałam  się do  Alfy  i dr  Szydłowska  przepisała  mi
Dicloratio  Uno  ,diclofenac  z   grupy  NLPZ który  w   dużej   dawce   trochę   pobrałam  ,  dodatkowo
smarowałam  plecy  jakimiś  żelami przeciw  bólowymi   i   była  nawet  poprawa.   Potem   pojawiły się
nagłe  ataki  silnego  bólu   na  środku  pleców  promieniujące  wzdłuż   obręczy  żebrowej  aż  do  mostka
pod  piersiami , co  dawało  uczucie   ucisku w klatce  piersiowej oraz  duszności , ale  ponieważ  nie
wiedziałam  co  mi jest  a  ciągle  kasłałam  ( jak sama  potem  siebie  zdiagnozowałam  był  to kaszel  na
tle zapalenia  błon śluzowych  nosa ) więc  sądziłam, że  ból w  plecach  pochodzi  od  kaszlu   i że  mam
nawrót  astmy oskrzelowej  i   dlatego  się  duszę.  Dr  Chlebus  w  Alfie dał  mi na  moją  prośbę
skierowanie na  RTG  kręgosłupa i z opisu  wynikała  lekka  kyfoza  lewostronna  (  po  12  letnim  graniu
na  skrzypcach  w  szkole  muzycznej ) oraz  niewielkie  zmiany  zwyrodnieniowe  drobne  osteofity  na
krawędziach trzonów  kręgów  5-6-7.

Ataki  silnego  duszącego  bólu   promieniujące    wzdłuż  obręczy  żebrowej ,poprzez  klatkę  piersiową   
do szyi  a  nawet na głowę  jak  też  kaszel  nasilały się, więc  wybrałam się   do  poradni  
pulmonologicznej  na badania. Lekarze  specjaliści  pulmonolodzy  bezzasadnie  zlecali  mi  antybiotyki  
na kaszel  oraz  leki  ma astmę  przeciwdusznicowe,  pomimo że  badania  spirometryczne   nie  
wykazywały  żadnych  zmian w  oskrzelach   jak  też  takich  zmian  nie wykazywały badania osłuchowe  
płuc  i oskrzeli. 
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 Zapisałam się  dodatkowo    na  wizytę  u  ortopedy dr  Pająka  (zmarł    na  kolejny  atak serca u siebie w
przychodni w  lutym  2012  roku  i miał fatalną  opinię  wśród  pacjentów ) , na wizytę czekałam   półtora
miesiąca  i  w  związku z  tym  po  raz  pierwszy  zetknęłam  się z  taką  fatalną  organizacją  służby
zdrowia , a  przecież w  moim  przypadku z  zapaleniem  kręgosłupa  powinnam  była  być  przyjęta
natychmiast   bo  od tego zależały efekty  leczenia  ale  stało się inaczej.
Dr   Pająk  także  nie rozpoznał zapalenia  kręgosłupa   i  ponownie  zlecił  mi  Nimesil   na  bóle w
plecach  ale  lek  ten  niestety  mi  nie  pomógł  tak jak  na  kolana a  stan   zapalny  kręgów  piersiowych
pogłębiał  się  coraz  bardziej.

Po  kolejnym  ataku  nagłego  bólu  kręgosłupa kupiłam  sobie  jakąś  śmierdzącą  maść  rozgrzewającą na
nacierania  pleców   i klatki  piersiowej, a  specyfiki tego  typu  były  mi  w  ogóle  nieznane , więc
kupiłam  to  co mi  poleciła  magister  farmacji w  aptece.  
Po  nasmarowaniu  się  tą  maścią   przy  kolejnym  ataku    ostrego   bólu w  obręczy  żebrowej
pojechałam  do  pobliskiego  szpitala  SPSK  4   do  Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego , a  szpital  ten
ma opinię  najlepszego  szpitala w  województwie w  najlepszymi  lekarzami  i specjalistami.
W  sumie  byłam w  SPSK  kilka  razy z  tymi  atakami , jak  mi  się   zdawało,  duszności  ale żaden lekarzaden lekarz
na dyżurze  w  SOR   nie  rozpoznał  zapalenia  kręgosłupa,   przeprowadzano  EKG  oraz    badaniana dyżurze  w  SOR   nie  rozpoznał  zapalenia  kręgosłupa,   przeprowadzano  EKG  oraz    badania
krwi  ,które  były bardzo  dobre, i wobec  tego  lekarze  ci uznawali, że  mam  zaburzenia  nerwicowe  ikrwi  ,które  były bardzo  dobre, i wobec  tego  lekarze  ci uznawali, że  mam  zaburzenia  nerwicowe  i
duszność   na  tle  nerwicowym.duszność   na  tle  nerwicowym.

 Podczas  kolejnych  ataków  bólu    zaczęłam  stosować  leki  które  posiadała w  domu  moja  mama,   Podczas  kolejnych  ataków  bólu    zaczęłam  stosować  leki  które  posiadała w  domu  moja  mama,  
głównie  przeciwbólowe  oraz  przeciwzapalne  jak  Apo  Napro  czy  Ketonal   ale  nie pomagały,  bóle  głównie  przeciwbólowe  oraz  przeciwzapalne  jak  Apo  Napro  czy  Ketonal   ale  nie pomagały,  bóle  
się  nasilały  tak samo  jak kaszel. się  nasilały  tak samo  jak kaszel. 

 Wtedy  także  zaczęłam studiować  dokładnie  wszystkie  ulotki  do  leków a  szczególnie  skutki  uboczne Wtedy  także  zaczęłam studiować  dokładnie  wszystkie  ulotki  do  leków a  szczególnie  skutki  uboczne
w  tych  ulotkach  które  są czasami   w tych  ulotkach przerażające.w  tych  ulotkach  które  są czasami   w tych  ulotkach przerażające.
 Po  wizycie  u  dr  Pająka  w październiku2012 r.  ponownie  trafiłam  do tej samej  młodej  lekarki,  żeby   Po  wizycie  u  dr  Pająka  w październiku2012 r.  ponownie  trafiłam  do tej samej  młodej  lekarki,  żeby  
jakoś  wyleczyć  wreszcie  kaszel  oraz  (  jak sądziłam ) duszność  na tle  kaszlu  , lekarka  nakrzyczała  najakoś  wyleczyć  wreszcie  kaszel  oraz  (  jak sądziłam ) duszność  na tle  kaszlu  , lekarka  nakrzyczała  na
mnie, że  nie brałam  ( do  czego  się  jej  przyznałam)  przepisanych  przez  nią  leków   między  innymi  mnie, że  nie brałam  ( do  czego  się  jej  przyznałam)  przepisanych  przez  nią  leków   między  innymi  
jakiegoś  silnie  toksycznego  antybiotyku Unidox, co  do  którego  przeczytałam w  ulotce , że  powoduje  jakiegoś  silnie  toksycznego  antybiotyku Unidox, co  do  którego  przeczytałam w  ulotce , że  powoduje  
wypadanie  zębów  oraz  łamliwość  kości, więc   chyba  trudno  mi  się dziwić, że   nie  przyjmowałam  wypadanie  zębów  oraz  łamliwość  kości, więc   chyba  trudno  mi  się dziwić, że   nie  przyjmowałam  
takich  trucizn  nazywanych   nie  wiadomo dlaczego lekami.       takich  trucizn  nazywanych   nie  wiadomo dlaczego lekami.       
                                                                          
 Przepisała  mi  także   niezasadnie inne  leki  przeciwdusznicowe   Przepisała  mi  także   niezasadnie inne  leki  przeciwdusznicowe  które  nie  były mi  potrzebne  oraz
syrop   dostępny  bez  recepty  Supremin na  suchy  kaszel  którego  nawet  nie  wpisała w  kartę
informacyjną  a  który  po trzech  dniach  stosowania zgodnie z  zaleceniem w  ulotce  spowodował silne
zatrucie  o  bardzo  nietypowym  przebiegu.   jest   Posłuchałam    jej zaleceń  i  piłam ten  syrop  przez
trzy  dni  trzy  razy  dziennie  po  zleconej  miarce  dołączonej  do  opakowania.   W aptece  znalazłam
folderek  reklamowy  do   syropu Supremin na którym  brak  było  wymienionych  możliwych  skutków
ubocznych  oraz  działań  niepożądanych , syrop  był zalecany  na  suchy  kaszel z  trudnościami  z
odkrztuszaniem   ale  nie  był  mi  jednak  potrzebny  tylko  leki  na  zapaleni   błon  śluzowych  nosa. Po
trzech dniach  stosowania  syropu  Supremin   dostałam  gwałtownego   i bardzo  ostrego  napadu  kaszlu
połączonego z  bardzo  silnym  uczuciem  dławienia  oraz  duszenia  się    oraz  pieczenia  i palenia w
gardle  i  klatce  piersiowej.   

Nie  skojarzyłam  tych  objawów z działaniem    ubocznym syropu   i stosowałam  na  bardzo  silną
duszność  oraz  dławienie  zlecone  mi  przez    dr  Wójcik leki  wziewne  na astmę , które  przynosiły  ulgę
na    trzy    lub  cztery  godziny a potem  nadal  ledwo  mogłam  oddychać  i nawet  się  poruszać   przy
jednoczesnym   ostrym już zapaleniu  kręgosłupa. Kasłałam  po  tym  syropie  i dusiłam  się  potwornie
przez   dwa  tygodnie  i  kilka  razy   byłam  w  SOR w SPSK  IV    po  pomoc. 
 Dwa   lub  trzy  razy   byłam  po tym zatruciu w  SOR  i  za  każdym razem  lekarze   mnie   lekceważyli, Dwa   lub  trzy  razy   byłam  po tym zatruciu w  SOR  i  za  każdym razem  lekarze   mnie   lekceważyli,
a nawet  odsyłali  do  psychiatry  ! a nawet  odsyłali  do  psychiatry  ! 
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Twierdzili, że  taki tam  syropek  dawno  powinien  wyparować po zaprzestaniu stosowania oraz , że  Twierdzili, że  taki tam  syropek  dawno  powinien  wyparować po zaprzestaniu stosowania oraz , że  
niemożliwe  jest , abym  się  dusiła tak  mocno  po tym powszechnie  znanym  i stosowanym syropku.niemożliwe  jest , abym  się  dusiła tak  mocno  po tym powszechnie  znanym  i stosowanym syropku.
   Zlecali mi  leki przeciw-dusznicowe  i inne  idiotyzmy.    Zlecali mi  leki przeciw-dusznicowe  i inne  idiotyzmy. 
Następnie  w  dniu   24 października  2011  zostałam dowieziona  karetką do SOR-u  po  nagłym skurczuNastępnie  w  dniu   24 października  2011  zostałam dowieziona  karetką do SOR-u  po  nagłym skurczu
oskrzeli  i  sinicy spowodowanymi przez niezasadne   zalecenie   mi  przez   pulmonologa    steryduoskrzeli  i  sinicy spowodowanymi przez niezasadne   zalecenie   mi  przez   pulmonologa    sterydu
wziewnego    Symbicort , którym ratowałam się na   naduszenie po zatruciu  syropem ale   w karciewziewnego    Symbicort , którym ratowałam się na   naduszenie po zatruciu  syropem ale   w karcie
informacyjnej  z pobytu w SOR w  tym  dniu   nie  ma  nawet  wzmianki  o tym sterydzie  oraz   objawachinformacyjnej  z pobytu w SOR w  tym  dniu   nie  ma  nawet  wzmianki  o tym sterydzie  oraz   objawach
ubocznych .ubocznych .

Jakiś dr  Adam  T. obecny  na   dyżurze w  SOR  nawet doradzał   mi próbę  wysiłkową  na serce,  coJakiś dr  Adam  T. obecny  na   dyżurze w  SOR  nawet doradzał   mi próbę  wysiłkową  na serce,  co
wpisał w  kartę  w którą  nawet  wpisał     ' nietypowe  dolegliwości  w  KLP   '  których  nawet  nie  umiałwpisał w  kartę  w którą  nawet  wpisał     ' nietypowe  dolegliwości  w  KLP   '  których  nawet  nie  umiał
zdiagnozować, czy  to był  kręgosłup czy serce czy  ból  od kaszlu   po zatruciu   syropem,  czy też   skutkizdiagnozować, czy  to był  kręgosłup czy serce czy  ból  od kaszlu   po zatruciu   syropem,  czy też   skutki
uboczne  po zastosowaniu Symbicortu . Lekarz ten oraz  jego  koleżanka   wpisali  nawet w  kartę  'astmauboczne  po zastosowaniu Symbicortu . Lekarz ten oraz  jego  koleżanka   wpisali  nawet w  kartę  'astma
oskrzelowa ' której  nie   miałam . oskrzelowa ' której  nie   miałam . 
Dziwi  mnie  tylko,  jako  mogli  zdiagnozować astmę, skoro   nie było w  badaniu  osłuchowym  żadnychDziwi  mnie  tylko,  jako  mogli  zdiagnozować astmę, skoro   nie było w  badaniu  osłuchowym  żadnych
świstów  typowych dla   astmy.   Po  zatruciu    syropem  Supremin  oraz   atakach silnej  dusznościświstów  typowych dla   astmy.   Po  zatruciu    syropem  Supremin  oraz   atakach silnej  duszności
spowodowanej  skurczami  oskrzeli  pojechałam  więc  do  Sanitasu w  Lublinie  po  skierowanie  dospowodowanej  skurczami  oskrzeli  pojechałam  więc  do  Sanitasu w  Lublinie  po  skierowanie  do
szpitala  na pulmonologię.  Ta  sama  lekarka   którą  potem    spotkałam w  tym  szpitalu  podczas  5 -szpitala  na pulmonologię.  Ta  sama  lekarka   którą  potem    spotkałam w  tym  szpitalu  podczas  5 -
minutowej  wizyty w Sanitasie  poganiała  mnie: „  nie mam czasu  nminutowej  wizyty w Sanitasie  poganiała  mnie: „  nie mam czasu  n
a słuchanie  pani  opowieści ,dusi  się   pani? chce  pani skierowanie   do szpitala  ?  to je pani  napiszę....' a słuchanie  pani  opowieści ,dusi  się   pani? chce  pani skierowanie   do szpitala  ?  to je pani  napiszę....' 
 Potem   byłam dwa  tygodnie w    Szpitalu  na  Biernackiego  z   zatruciem   syropem i dusznością , ale Potem   byłam dwa  tygodnie w    Szpitalu  na  Biernackiego  z   zatruciem   syropem i dusznością , ale
nawet  pobyt w szpitalu  mi  nie  pomógł  ,  też  byłam  tam  uznana za  psychicznie  chorą   , lekarkanawet  pobyt w szpitalu  mi  nie  pomógł  ,  też  byłam  tam  uznana za  psychicznie  chorą   , lekarka
prowadząca  dwukrotnie  wzywała  do  mnie  psychologów,  nie  wierzono w zatrucie  syropem , zalecanoprowadząca  dwukrotnie  wzywała  do  mnie  psychologów,  nie  wierzono w zatrucie  syropem , zalecano
mi  niewłaściwe  leki (  Teospirex,  Hydrocortison, który    pomógł,  ale  nie  do  końca ).mi  niewłaściwe  leki (  Teospirex,  Hydrocortison, który    pomógł,  ale  nie  do  końca ).

 W  szpitalu  chodziłam  dosłownie  trzymając  się  ścian z  bólu w  plecach oraz żebrach  i duszności  , a   W  szpitalu  chodziłam  dosłownie  trzymając  się  ścian z  bólu w  plecach oraz żebrach  i duszności  , a  
panie  psycholog  tylko  mnie  utwierdzały w  przekonaniu, że  bóle w  klatce  piersiowej  oraz żebrach  są panie  psycholog  tylko  mnie  utwierdzały w  przekonaniu, że  bóle w  klatce  piersiowej  oraz żebrach  są 
na  tle  silnego  kaszlu,  ponieważ  one   obydwie   cierpiały  na  przewlekły  kaszel i   wiedzą , że  od   na  tle  silnego  kaszlu,  ponieważ  one   obydwie   cierpiały  na  przewlekły  kaszel i   wiedzą , że  od   
silnego  kaszlu  boli zarówno  klatka  piersiowa  jak  i  żebra, więc  skoro  jestem  pod  opieką  lekarzy,  to silnego  kaszlu  boli zarówno  klatka  piersiowa  jak  i  żebra, więc  skoro  jestem  pod  opieką  lekarzy,  to 
powinnam  wyzdrowieć.  powinnam  wyzdrowieć.  
                                                                                                                                    
W końcu  mnie   po dwóch tygodniach   wypisano  po  stwierdzeniu  braku zmian w  płucach orazW końcu  mnie   po dwóch tygodniach   wypisano  po  stwierdzeniu  braku zmian w  płucach oraz
oskrzelach ' z  objawami  nerwicowej  duszności  ' i  dopiero  sama   po  wyjściu ze  szpitala  Bożego  Janaoskrzelach ' z  objawami  nerwicowej  duszności  ' i  dopiero  sama   po  wyjściu ze  szpitala  Bożego  Jana
,  gdzie  pobyt  nic  mi  nie  dał  poza  wysłuchaniem  od  pacjentek  wielu  opowieści  o   błędach,  gdzie  pobyt  nic  mi  nie  dał  poza  wysłuchaniem  od  pacjentek  wielu  opowieści  o   błędach
medycznych  lekarzy  ,   nadal  dusząc  się  po  syropie  Supremin  i szukając   dla  siebie  odpowiedniegomedycznych  lekarzy  ,   nadal  dusząc  się  po  syropie  Supremin  i szukając   dla  siebie  odpowiedniego
leku  medycyny  naturalnej,  po  bezskutecznym zastosowaniu  różnych  syropów , znalazłam w  Internecieleku  medycyny  naturalnej,  po  bezskutecznym zastosowaniu  różnych  syropów , znalazłam w  Internecie
powlekający syrop ziołowy  śluzowy  i przeciwzapalny   z  dziewanny , który  nawilżył moje  porażonepowlekający syrop ziołowy  śluzowy  i przeciwzapalny   z  dziewanny , który  nawilżył moje  porażone
oraz zaschnięte  po  syropie  Supremin   oskrzela  i    po  dwóch butelkach  tego syropu przestałam  się  pooraz zaschnięte  po  syropie  Supremin   oskrzela  i    po  dwóch butelkach  tego syropu przestałam  się  po
miesiącu  męczarni  potwornie  dusić  oraz  kaszleć. Kaszel  oraz  duszność  po  dziewannie  minęły,  alemiesiącu  męczarni  potwornie  dusić  oraz  kaszleć. Kaszel  oraz  duszność  po  dziewannie  minęły,  ale
zapalenie  kręgosłupa   ponownie   nie  zdiagnozowane  w szpitalu  Bożego Jana   pogłębiało się  corazzapalenie  kręgosłupa   ponownie   nie  zdiagnozowane  w szpitalu  Bożego Jana   pogłębiało się  coraz
bardziej.bardziej.
W  listopadzie 2011    po    zatruciu  syropem   po  raz  kolejny byłam w  SOR  w  SPSK  IV z   obawąW  listopadzie 2011    po    zatruciu  syropem   po  raz  kolejny byłam w  SOR  w  SPSK  IV z   obawą
przed    atakiem  padaczki lub  jakiegoś  stanu przedudarowgo,   byłam  strasznie znerwicowana  stanemprzed    atakiem  padaczki lub  jakiegoś  stanu przedudarowgo,   byłam  strasznie znerwicowana  stanem
zapalnym kręgosłupa  i   zatruciem  syropem  a nie wiedziałam  sama , co się  ze mną  dzieje.   zapalnym kręgosłupa  i   zatruciem  syropem  a nie wiedziałam  sama , co się  ze mną  dzieje.   
Zgłosiłam się   do SPSK  do SOR z objawami  jakiegoś  mrowienia  , prądów  oraz  kłucia  i szczypania wZgłosiłam się   do SPSK  do SOR z objawami  jakiegoś  mrowienia  , prądów  oraz  kłucia  i szczypania w
policzkach , skroniach,   drętwienia    języka  , gardła  i  szyi, oraz  w  tyle   głowy. Jakaś  młoda  lekarkapoliczkach , skroniach,   drętwienia    języka  , gardła  i  szyi, oraz  w  tyle   głowy. Jakaś  młoda  lekarka
stażystka  neurolog  która  mnie  przebadała  nie stwierdziła    objawów  udarowych ,  tylko  odesłała mniestażystka  neurolog  która  mnie  przebadała  nie stwierdziła    objawów  udarowych ,  tylko  odesłała mnie
do psychiatry!!   do psychiatry!!   
Dwa  dni  potem ostre  zapalenie    kręgów  szyjnych  , które  przeszło z kręgów  piersiowych     w  góręDwa  dni  potem ostre  zapalenie    kręgów  szyjnych  , które  przeszło z kręgów  piersiowych     w  górę
po kręgosłupie, zupełnie  mnie  rozłożyło , potworny ból  usztywnił mi  kark oraz  barki,   ,  co dowodzipo kręgosłupie, zupełnie  mnie  rozłożyło , potworny ból  usztywnił mi  kark oraz  barki,   ,  co dowodzi
tylko,  że  młodzi lekarze   na  stażach oraz   praktykach,  nie  umieją w ogóle  rozpoznać żadnychtylko,  że  młodzi lekarze   na  stażach oraz   praktykach,  nie  umieją w ogóle  rozpoznać żadnych
objawów   i  symptomów takiej  lub innej  choroby  nie  powinni bez  fachowego nadzoru  nawet  badaćobjawów   i  symptomów takiej  lub innej  choroby  nie  powinni bez  fachowego nadzoru  nawet  badać
pacjentów.pacjentów.
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 Jak  oszalała  stosowałam na  kark  oraz  stan  zapalny   kręgów  szyjnych   co się  tylko dało   do Jak  oszalała  stosowałam na  kark  oraz  stan  zapalny   kręgów  szyjnych   co się  tylko dało   do
smarowania  oraz  masażu,  spać  oczywiście  się nie  dało  ani   nawet poruszać  głową  ale  jakoś  powolismarowania  oraz  masażu,  spać  oczywiście  się nie  dało  ani   nawet poruszać  głową  ale  jakoś  powoli
ten  stan  stan ustępował  głównie  po  masażach  oraz  nacieraniu  maściami  przeciwbólowymi. ten  stan  stan ustępował  głównie  po  masażach  oraz  nacieraniu  maściami  przeciwbólowymi. 
Dobry  lekarz  powinien umieć   rozpoznać  rodzaj   bólu  choroby  oraz  przyczyny,  po to studiujeDobry  lekarz  powinien umieć   rozpoznać  rodzaj   bólu  choroby  oraz  przyczyny,  po to studiuje
medycynę. medycynę. 

Kiedyś    nie   było   ani   tomografów,  ani   USG  ani  rezonansów  i  lekarze   potrafili     człowiekaKiedyś    nie   było   ani   tomografów,  ani   USG  ani  rezonansów  i  lekarze   potrafili     człowieka
zdiagnozować    po objawach, dzisiaj  konowały  mają  skomplikowaną aparaturę  bez  której  nie  potrafiązdiagnozować    po objawach, dzisiaj  konowały  mają  skomplikowaną aparaturę  bez  której  nie  potrafią
się obejść,   ludzie  męczą  się  nawet  całymi  latami   odsyłani od  Annasza  do    Kajfasza  aż  jakiśsię obejść,   ludzie  męczą  się  nawet  całymi  latami   odsyłani od  Annasza  do    Kajfasza  aż  jakiś
konował  przypadkiem  wpadnie  na  pomysł  jakiejś   przyczyny  choroby  po  wielu  badaniach  ikonował  przypadkiem  wpadnie  na  pomysł  jakiejś   przyczyny  choroby  po  wielu  badaniach  i
czekaniu w  kolejkach  do  rożnych specjalistów  na konsultacje zamiast  być  przyjętym z  przewlekłączekaniu w  kolejkach  do  rożnych specjalistów  na konsultacje zamiast  być  przyjętym z  przewlekłą
chorobą  do szpitala    celem  wykonania  od  razu  wszelkich możliwych  badań  oraz  konsultacji .  O tymchorobą  do szpitala    celem  wykonania  od  razu  wszelkich możliwych  badań  oraz  konsultacji .  O tym
oczywiście  PRLowski  resort  zdrowia  nigdy  nawet  nie  pomyślał.  Musiałam  przeryć  prawie  całąoczywiście  PRLowski  resort  zdrowia  nigdy  nawet  nie  pomyślał.  Musiałam  przeryć  prawie  całą
dziedzinę   ortopedii   ,  dowiedzieć się   wszystkiego  o  schorzeniach   kręgosłupa  i  stawów,  lekach,dziedzinę   ortopedii   ,  dowiedzieć się   wszystkiego  o  schorzeniach   kręgosłupa  i  stawów,  lekach,
zabiegach,  terapiach,   leczeniu  tzw.  niestandardowym   czyli  nie  stosowanym w ramach  NFZ, bozabiegach,  terapiach,   leczeniu  tzw.  niestandardowym   czyli  nie  stosowanym w ramach  NFZ, bo
siedzi  taki  palant w  przychodni  ortopedycznej  i  nawet  się  nie  wysili, żeby  powiedzieć  to wszystkosiedzi  taki  palant w  przychodni  ortopedycznej  i  nawet  się  nie  wysili, żeby  powiedzieć  to wszystko
człowiekowi    tylko  coś  zaleca  i wciska,  co potem okazuje  się   nieskuteczne  albo  wręcz  chybione,człowiekowi    tylko  coś  zaleca  i wciska,  co potem okazuje  się   nieskuteczne  albo  wręcz  chybione,
pacjent  męczy  się  i wydaje  pieniądze  i   nie  ma z  takiego  leczenia  żadnego  pożytku. pacjent  męczy  się  i wydaje  pieniądze  i   nie  ma z  takiego  leczenia  żadnego  pożytku. 
Całe  szczęście  ,  że  w  Polsce  są  doskonałe  źródła w  Internecie  i  że  można  dowiedzieć  sięCałe  szczęście  ,  że  w  Polsce  są  doskonałe  źródła w  Internecie  i  że  można  dowiedzieć  się
praktycznie wszystkiego,  ale  od tego  jest przecież lekarz który  bierze  za  pracę  pieniądze  a  przeciętnypraktycznie wszystkiego,  ale  od tego  jest przecież lekarz który  bierze  za  pracę  pieniądze  a  przeciętny
człowiek  nie  studiuje  przecież  medycyny   tylko  ma jakąś  podstawową  i  to  przeważnie  mizerną  aczłowiek  nie  studiuje  przecież  medycyny   tylko  ma jakąś  podstawową  i  to  przeważnie  mizerną  a
najczęściej  żadną   wiedzę  o  medycynie.najczęściej  żadną   wiedzę  o  medycynie.

W  końcu sama  zaczęłam szukać w  fachowych  źródłach przyczyny  potwornego   bólu w plecach oraz w W  końcu sama  zaczęłam szukać w  fachowych  źródłach przyczyny  potwornego   bólu w plecach oraz w 
obręczy  żebrowej i   w  domowych  poradniku medycznym  podręczniku  dla  studentów  medycyny  obręczy  żebrowej i   w  domowych  poradniku medycznym  podręczniku  dla  studentów  medycyny  
przeczytałam,  że  objawy  te  są  wynikiem  stanu  zapalnego   kręgów  piersiowych  kręgosłupa. Poszłam przeczytałam,  że  objawy  te  są  wynikiem  stanu  zapalnego   kręgów  piersiowych  kręgosłupa. Poszłam 
więc  do  przychodni  do  pierwszego   lepszego ortopedy   do swojego  ortopedy.    więc  do  przychodni  do  pierwszego   lepszego ortopedy   do swojego  ortopedy.    

                                                                                                            
Jako  jedyny  przyjmował  pacjentów  poza kolejnością ' na  karteczki ', więc dostałam się  do  niego  tego  Jako  jedyny  przyjmował  pacjentów  poza kolejnością ' na  karteczki ', więc dostałam się  do  niego  tego  
samego  dnia. Ale  niestety  nie skierował  nie  od  razu na  rezonans  oraz tomografię  oraz  RTG żeby  samego  dnia. Ale  niestety  nie skierował  nie  od  razu na  rezonans  oraz tomografię  oraz  RTG żeby  
zdiagnozować szczegółowo  przyczynę  bólu  tylko  wlepił  mi    NLPZ  Movalis,  oleiste  trudno  zdiagnozować szczegółowo  przyczynę  bólu  tylko  wlepił  mi    NLPZ  Movalis,  oleiste  trudno  
wchłanialne  zastrzyki  po  których  ma zrosty  do dzisiaj  na pośladkach oraz  po  kilku  miesiącach  nawetwchłanialne  zastrzyki  po  których  ma zrosty  do dzisiaj  na pośladkach oraz  po  kilku  miesiącach  nawet
zalecił  tensy,,  ultradźwięki  oraz  laser. zalecił  tensy,,  ultradźwięki  oraz  laser. 

 Movalis  także  był  niewłaściwie  zalecony  bo jest  to lek  stosowany  na  krótkotrwałe  zaostrzenie Movalis  także  był  niewłaściwie  zalecony  bo jest  to lek  stosowany  na  krótkotrwałe  zaostrzenie
reumatoidalnego zapalenia  kręgosłupa , którego  ja  akurat  nie  miałam , toteż  żadnej  poprawy    poreumatoidalnego zapalenia  kręgosłupa , którego  ja  akurat  nie  miałam , toteż  żadnej  poprawy    po
Movalisie  nie  było,  nadal  przewracałam  się z  bólu,  musiałam  dużo leżeć w domu  i faszerować  sięMovalisie  nie  było,  nadal  przewracałam  się z  bólu,  musiałam  dużo leżeć w domu  i faszerować  się
silnymi  lekami  przeciwbólowymi.silnymi  lekami  przeciwbólowymi.

Od  mamy  dowiedziałam się  o  zastrzykach  Dicloratio,  to samo   co  zalecają w tabletkach  więcOd  mamy  dowiedziałam się  o  zastrzykach  Dicloratio,  to samo   co  zalecają w tabletkach  więc
poszłam   do Alfy  po te  zastrzyki, szczególnie, że  mamie  kiedyś te  zastrzyki   bardzo  pomogły na  stanposzłam   do Alfy  po te  zastrzyki, szczególnie, że  mamie  kiedyś te  zastrzyki   bardzo  pomogły na  stan
zapalny   też   kręgosłupa   piersiowego   ale   nie   mnie.  Po  bezskutecznym  leczeniu  zastrzykami  zzapalny   też   kręgosłupa   piersiowego   ale   nie   mnie.  Po  bezskutecznym  leczeniu  zastrzykami  z
diclofenacu    koleżanka  mamy  namówiła  mnie  na  jeszcze  jeden  NLPZ  Rantudil,   wykupiłamdiclofenacu    koleżanka  mamy  namówiła  mnie  na  jeszcze  jeden  NLPZ  Rantudil,   wykupiłam
prywatne  masaże  kręgosłupa  i  nastąpiła  bardzo  duża  poprawa, nawet   powróciłam  do gimnastykiprywatne  masaże  kręgosłupa  i  nastąpiła  bardzo  duża  poprawa, nawet   powróciłam  do gimnastyki
sportowej  codziennie  gdyby  nie  powikłania  po  Rantudilu  i ostre  zapalenie  okrężnicy  z  powodusportowej  codziennie  gdyby  nie  powikłania  po  Rantudilu  i ostre  zapalenie  okrężnicy  z  powodu
braku leków  osłonowych  o  których  żaden  lekarz  mi  nie  powiedział, że   podczas  stosowania  NLPZbraku leków  osłonowych  o  których  żaden  lekarz  mi  nie  powiedział, że   podczas  stosowania  NLPZ
trzeba  brać  leki  osłonowe. Biegunki, zaparcia,  silne  bóle  odbytu  oraz  jelita  grubego i inne  skutkitrzeba  brać  leki  osłonowe. Biegunki, zaparcia,  silne  bóle  odbytu  oraz  jelita  grubego i inne  skutki
uboczne  po  Rantudilu  zmusiły  mnie  do  odstawienia  tego leku  i    natychmiast  ostry  stan  zapalnyuboczne  po  Rantudilu  zmusiły  mnie  do  odstawienia  tego leku  i    natychmiast  ostry  stan  zapalny
oraz   potworny ból  powrócił wraz z  odstawieniem  tego leku. Po poradę  wybrałam  się  do  chirurga   dooraz   potworny ból  powrócił wraz z  odstawieniem  tego leku. Po poradę  wybrałam  się  do  chirurga   do
przychodni  przy  Alei  Kompozytorów w  Lublinie,  i  oto  co  mnie  tam oraz  potem  spotkało. przychodni  przy  Alei  Kompozytorów w  Lublinie,  i  oto  co  mnie  tam oraz  potem  spotkało. 
 W grudniu  2011  ponownie  byłam w  SOR w  SPSK  IV  ze  skierowaniem   od     chirurga idioty z W grudniu  2011  ponownie  byłam w  SOR w  SPSK  IV  ze  skierowaniem   od     chirurga idioty z
Przychodni  z Kompozytorów  Polskich ,  który  wynalazł mi  pęknięty odbyt    i  dał skierowanie  naPrzychodni  z Kompozytorów  Polskich ,  który  wynalazł mi  pęknięty odbyt    i  dał skierowanie  na



operację,  podczas  , gdy ja miałam ostre  zapalenie okrężnicy  po   zastosowaniu    NLPZ  na  zapalenieoperację,  podczas  , gdy ja miałam ostre  zapalenie okrężnicy  po   zastosowaniu    NLPZ  na  zapalenie
kręgosłupa.                                                                     7.kręgosłupa.                                                                     7.

Ale   na  szczęście  tym razem  badało mnie  dwóch starszych  i  doświadczonych  lekarzy  a   nieAle   na  szczęście  tym razem  badało mnie  dwóch starszych  i  doświadczonych  lekarzy  a   nie
praktykanci   na  stażach,   dr Ewa  Sękowska  oraz  dr  Janusz  Gieryng,  świetny i bardzo troskliwypraktykanci   na  stażach,   dr Ewa  Sękowska  oraz  dr  Janusz  Gieryng,  świetny i bardzo troskliwy
lekarz , którzy  nie  potwierdzili   idiotycznej   i nieprofesjonalnej diagnozy  chirurga ze  Specjalistykilekarz , którzy  nie  potwierdzili   idiotycznej   i nieprofesjonalnej diagnozy  chirurga ze  Specjalistyki
Czechów.Czechów.

Z  przeprowadzonego  badania  USG  brzucha w tym dniu  wyszedł  też guz  macicy  około 6  cm ,Z  przeprowadzonego  badania  USG  brzucha w tym dniu  wyszedł  też guz  macicy  około 6  cm ,
którego   rzekomo  nie zauważono w sierpniu w  badaniu  USG macicy w   III  Klinice  Ginekologii gdyktórego   rzekomo  nie zauważono w sierpniu w  badaniu  USG macicy w   III  Klinice  Ginekologii gdy
tam  byłam  po  raz  pierwszy.  23 grudnia 2011  strasznie mnie  zmaltretowano  licznymi  badaniami ,tam  byłam  po  raz  pierwszy.  23 grudnia 2011  strasznie mnie  zmaltretowano  licznymi  badaniami ,
które  za każdym razem  wykazywały   co innego  ,  można  było  naprawdę  oszaleć  !  które  za każdym razem  wykazywały   co innego  ,  można  było  naprawdę  oszaleć  !  
Profesor  S. doświadczony  przecież  ginekolog, w badaniu w izbie  przyjęć  stwierdził,  że jest  to  guzProfesor  S. doświadczony  przecież  ginekolog, w badaniu w izbie  przyjęć  stwierdził,  że jest  to  guz
około 7  cm  i zalecił operację  ,  którą wpisał  w  kartę.  Potem  przemaglowano  mnie w  III  Klinice  i wokoło 7  cm  i zalecił operację  ,  którą wpisał  w  kartę.  Potem  przemaglowano  mnie w  III  Klinice  i w
dwukrotnym badaniu  USG  nie   wykryto  tego  guza (  a  miał   to  być  straszny guz   rakowaty  odwukrotnym badaniu  USG  nie   wykryto  tego  guza (  a  miał   to  być  straszny guz   rakowaty  o
gwałtownym  rozroście ) .  W końcu po dwukrotnym  badaniu  osobistym oraz   dwukrotnym   badaniugwałtownym  rozroście ) .  W końcu po dwukrotnym  badaniu  osobistym oraz   dwukrotnym   badaniu
USG   guz  znowu się  potwierdził,ale  poprzednie  badania USG    co  innego stwierdzały,   jest  nawetUSG   guz  znowu się  potwierdził,ale  poprzednie  badania USG    co  innego stwierdzały,   jest  nawet
wpis w  karcie dr  Kanadysa  z  Przychodni z Kompozytorów z  sierpnia  2011   o  trzech  bardzo małychwpis w  karcie dr  Kanadysa  z  Przychodni z Kompozytorów z  sierpnia  2011   o  trzech  bardzo małych
i całkowicie  nieszkodliwych guzkach pomiędzy  1/5 a 2  cm  typowych dla  prawie  każdej kobiety,i całkowicie  nieszkodliwych guzkach pomiędzy  1/5 a 2  cm  typowych dla  prawie  każdej kobiety,
kolejne USG z  SPSK  różnią  się  bardzo,   przy takim poziomie  specjalistów od   USG można byłokolejne USG z  SPSK  różnią  się  bardzo,   przy takim poziomie  specjalistów od   USG można było
doprawdy  oszaleć  !doprawdy  oszaleć  !

Adiunkt  Radwański w  III  Klinice  w dniu   23  grudnia  napisał  notatkę, że  nie  zaleca  operacji   tegoAdiunkt  Radwański w  III  Klinice  w dniu   23  grudnia  napisał  notatkę, że  nie  zaleca  operacji   tego
dużego  guza ,  ale w dniu   23  grudnia  2012 ( mylna data 22  grudnia  na opisie )   stwierdzono   też  idużego  guza ,  ale w dniu   23  grudnia  2012 ( mylna data 22  grudnia  na opisie )   stwierdzono   też  i
torbiel  prostą   ,  to jest    echo- ujemną zmianę    o średnicy  19.1  mm  na  jajniku.torbiel  prostą   ,  to jest    echo- ujemną zmianę    o średnicy  19.1  mm  na  jajniku.
Ponieważ profesor  S. zaleci mi wizytę  u niego  w oddziale  dnia następnego  ,  wybrałam   się do niegoPonieważ profesor  S. zaleci mi wizytę  u niego  w oddziale  dnia następnego  ,  wybrałam   się do niego
tamże ,  przerażona , że  czeka  mnie  poważna operacja   macicy .  Po  raz kolejny zrobiono mi badanietamże ,  przerażona , że  czeka  mnie  poważna operacja   macicy .  Po  raz kolejny zrobiono mi badanie
USG  i tym razem  okazało się , że guz  zmalał z  7 cm  do  4.5  cm i nawet  mniej  , a torbiel  urosła aż  oUSG  i tym razem  okazało się , że guz  zmalał z  7 cm  do  4.5  cm i nawet  mniej  , a torbiel  urosła aż  o
dwa  centymetry , wobec  czego profesor S.  wycofał się z operacji tego guza  i zaleci mi  na karteczcedwa  centymetry , wobec  czego profesor S.  wycofał się z operacji tego guza  i zaleci mi  na karteczce
wykonanie    markerów  nowotworowych  na tę torbiel. wykonanie    markerów  nowotworowych  na tę torbiel. 
  
Na  szczęście  starsza  i bardzo  dobra  dr  Tomaszewska  ginekolog z  NZOZ  przy     KompozytorówNa  szczęście  starsza  i bardzo  dobra  dr  Tomaszewska  ginekolog z  NZOZ  przy     Kompozytorów
Polskich wyśmiała    te pomysły   i powiedziała  po  obejrzeniu  zdjęć    USG , że nie  jest  to  żadnaPolskich wyśmiała    te pomysły   i powiedziała  po  obejrzeniu  zdjęć    USG , że nie  jest  to  żadna
torbiel ani  guz , ale powiększony  przed  okresem  pęcherzyk Graafa  i   jakoś do tej pory  nie  mamtorbiel ani  guz , ale powiększony  przed  okresem  pęcherzyk Graafa  i   jakoś do tej pory  nie  mam
żadnych  dolegliwości z   powodu tej rzekomej torbieli  i guz  czy też  guzy  też  nie  powodują  żadnychżadnych  dolegliwości z   powodu tej rzekomej torbieli  i guz  czy też  guzy  też  nie  powodują  żadnych
dolegliwości. dolegliwości. 

  Po   zastosowaniu  Rantudilu  a  uprzednio  po  Dicloratio   dostałam  wysypki alergicznej w postaci  Po   zastosowaniu  Rantudilu  a  uprzednio  po  Dicloratio   dostałam  wysypki alergicznej w postaci
grudek  na klatce  piersiowej,brzuchu  oraz  piersiach  i dermatolog z  przychodni  przy  Kompozytorówgrudek  na klatce  piersiowej,brzuchu  oraz  piersiach  i dermatolog z  przychodni  przy  Kompozytorów
Polskich przepisała  mi na tę  wysypkę  jakiś żrący kwas - płyn Atrederm  stosowany  na  silny  trądzik ,Polskich przepisała  mi na tę  wysypkę  jakiś żrący kwas - płyn Atrederm  stosowany  na  silny  trądzik ,
który  spowodował  poparzenia w  postaci  dużych czerwonych    plam,  grudki  rozprzestrzeniały  sięktóry  spowodował  poparzenia w  postaci  dużych czerwonych    plam,  grudki  rozprzestrzeniały  się
gwałtownie , całe  szczęście  , że  wiedziałam  o innym  leku   Davercin na takie  wysypki, który  zleciłagwałtownie , całe  szczęście  , że  wiedziałam  o innym  leku   Davercin na takie  wysypki, który  zleciła
mi   na   moją   prośbę   inna   lekarka,  ale   plamy  poparzeniowe  leczyłam  kilka   tygodni   maściąmi   na   moją   prośbę   inna   lekarka,  ale   plamy  poparzeniowe  leczyłam  kilka   tygodni   maścią
nagietkową i propolisem  i  długo  miałam   na  ciele  ślady  poparzenia ,  które zanikły  może  dopiero  ponagietkową i propolisem  i  długo  miałam   na  ciele  ślady  poparzenia ,  które zanikły  może  dopiero  po
jakichś  dwóch  miesiącach. jakichś  dwóch  miesiącach. 

Tak samo  jak  zatrucie  syropem  Supremin  oraz  poparzenie  wyleczyłam  ziołami    które  sama  sobieTak samo  jak  zatrucie  syropem  Supremin  oraz  poparzenie  wyleczyłam  ziołami    które  sama  sobie
dobrałam na zapalenie  okrężnicy   po  zastosowaniu  NLPZdobrałam na zapalenie  okrężnicy   po  zastosowaniu  NLPZ

Po  tych   dramatycznych  i traumatycznych  doświadczeniach  nabawiłam się    silnej  nerwicy lękowej, Po  tych   dramatycznych  i traumatycznych  doświadczeniach  nabawiłam się    silnej  nerwicy lękowej, 
bałam  się  wyjść z  domu w  obawie, że  gdzieś  upadnę  i  nikt  nawet  pogotowie  ani  lekarze  nie  bałam  się  wyjść z  domu w  obawie, że  gdzieś  upadnę  i  nikt  nawet  pogotowie  ani  lekarze  nie  
udzielą mi  pomocy , że  mi  jeszcze  bardziej  zaszkodzą , maniakalnie  czytałam  ulotki  do wszystkich udzielą mi  pomocy , że  mi  jeszcze  bardziej  zaszkodzą , maniakalnie  czytałam  ulotki  do wszystkich 
leków      wyszukując  możliwe  skutki  uboczne, maniakalnie   obserwowałam  siebie  czy  znowu   nie    leków      wyszukując  możliwe  skutki  uboczne, maniakalnie   obserwowałam  siebie  czy  znowu   nie    
wystąpiły jakieś  kolejne  skutki   , niestety  ,  musiałam  tę  nerwicę  leczyć  lekami  przeciwlękowymi  wystąpiły jakieś  kolejne  skutki   , niestety  ,  musiałam  tę  nerwicę  leczyć  lekami  przeciwlękowymi  
przez   kilka   miesięcy ,  bo psychika   na  skutek  tych  przeżyć  wysiadła  mi zupełnie.  przez   kilka   miesięcy ,  bo psychika   na  skutek  tych  przeżyć  wysiadła  mi zupełnie.  



                                                                                   8.                                                                                   8.

Wybrałam  się  nawet z tą  nerwicą  po  poradę  do  psychiatry  i  miałam,  rację  bojąc  się lekarzy, skoroWybrałam  się  nawet z tą  nerwicą  po  poradę  do  psychiatry  i  miałam,  rację  bojąc  się lekarzy, skoro
lekarka  psychiatra  idiotka  przepisała  mi  Olanzapinę, lek  na   schizofrenię  paranoidalną  ! którylekarka  psychiatra  idiotka  przepisała  mi  Olanzapinę, lek  na   schizofrenię  paranoidalną  ! który
oczywiście  wyrzuciłam  do  śmietnika po zapoznaniu  się z  ulotką  oraz  wskazaniami ,  które  mnie  nieoczywiście  wyrzuciłam  do  śmietnika po zapoznaniu  się z  ulotką  oraz  wskazaniami ,  które  mnie  nie
dotyczyły. Od  tamtej też  pory  sprawdzałam  każdy lek w  Internecie  oraz w  aptece  przez  zakupem. dotyczyły. Od  tamtej też  pory  sprawdzałam  każdy lek w  Internecie  oraz w  aptece  przez  zakupem. 

 W  grudniu  2011  pojechałam z  ciężko chorą  mamą     do znanego  ortopedy  w  Ośrodku  DMP w W  grudniu  2011  pojechałam z  ciężko chorą  mamą     do znanego  ortopedy  w  Ośrodku  DMP w
Lublinie  o którym  jako świetnym specjaliście  dowiedziałam się  do  pacjentki  na  pulmonologii  wLublinie  o którym  jako świetnym specjaliście  dowiedziałam się  do  pacjentki  na  pulmonologii  w
szpitalu  u  Bożego Jana .Opowiadała  ta  pacjentka  , że  szpitalu  u  Bożego Jana .Opowiadała  ta  pacjentka  , że    czterech   lekarzy   ortopedów  w  SPSK   4czterech   lekarzy   ortopedów  w  SPSK   4
zalecało   jej   na  szpotawe stopy  laskę ,a inny znany   ortopeda   w  Lublinie   dr  Król  od razu  zaleciłzalecało   jej   na  szpotawe stopy  laskę ,a inny znany   ortopeda   w  Lublinie   dr  Król  od razu  zalecił
jej  specjalne buty ortopedyczne , które  pomagały   jej  normalnie  chodzić.jej  specjalne buty ortopedyczne , które  pomagały   jej  normalnie  chodzić.

 Od   drugiej  pacjentki  dowiedziałam się  o  słynnej  Serwince  lekarce  wiejskiej  uznawanej prze  świat Od   drugiej  pacjentki  dowiedziałam się  o  słynnej  Serwince  lekarce  wiejskiej  uznawanej prze  świat
lekarski  za  znachorkę , która  poprawia  błędy  chirurgów  i  leczy  ludzi  bardzo  skutecznie  i któralekarski  za  znachorkę , która  poprawia  błędy  chirurgów  i  leczy  ludzi  bardzo  skutecznie  i która
domowym  sposobem   wyleczyła  u  tej  pacjentki zapalenie  mięśnia  przedramienia ,  którego  tradycyjnidomowym  sposobem   wyleczyła  u  tej  pacjentki zapalenie  mięśnia  przedramienia ,  którego  tradycyjni
lekarze  nie  umieli  wyleczyć. lekarze  nie  umieli  wyleczyć. 

22   grudnia  2011   pojechałam   więc  z  ciężko chorą  mamą   (  osteoporoza,  choroba  zwyrodnieniowa22   grudnia  2011   pojechałam   więc  z  ciężko chorą  mamą   (  osteoporoza,  choroba  zwyrodnieniowa
kręgosłupa,   rozrusznik ,  po udarze z  silnie  ograniczonym  poruszaniem  się )   do  tego  słynnegokręgosłupa,   rozrusznik ,  po udarze z  silnie  ograniczonym  poruszaniem  się )   do  tego  słynnego
ortopedy do Ośrodka  DMP  . Namówiłam  mamę  na tę  wizytę   in renomowanego  ortopedy    bo  jejortopedy do Ośrodka  DMP  . Namówiłam  mamę  na tę  wizytę   in renomowanego  ortopedy    bo  jej
stały ortopeda  dr  Rola z   przychodni  przy  Hipotecznej w  Lublinie     faszerował  ją  tylko  stosemstały ortopeda  dr  Rola z   przychodni  przy  Hipotecznej w  Lublinie     faszerował  ją  tylko  stosem
narkotycznym  Tramalem oraz  stosem  innych  leków  przeciwbólowych  i  nawet  nie  zlecał tomografiinarkotycznym  Tramalem oraz  stosem  innych  leków  przeciwbólowych  i  nawet  nie  zlecał tomografii
kręgosłupa   całymi  latami  tylko  patrzył, jak się  moja  matka   coraz  bardziej  męczy z chodzeniem,  kręgosłupa   całymi  latami  tylko  patrzył, jak się  moja  matka   coraz  bardziej  męczy z chodzeniem,  
w  końcu  nawet na jej prośbę  zlecił mamie  laskę  zamiast  diagnostyki.               w  końcu  nawet na jej prośbę  zlecił mamie  laskę  zamiast  diagnostyki.               

 Wizyta  w  Ośrodku  DMP trwała moja  oraz  mojej  mamy  ponad  45  minut, byłam  obecna  podczas Wizyta  w  Ośrodku  DMP trwała moja  oraz  mojej  mamy  ponad  45  minut, byłam  obecna  podczas
wizyty  mojej  mamy , ale  słynny  ortopeda  miał  chyba  zły dzień  ( do czego potem  nie chciał  sięwizyty  mojej  mamy , ale  słynny  ortopeda  miał  chyba  zły dzień  ( do czego potem  nie chciał  się
przyznać )   bowiem   nie  przeprowadził   odpowiedniej  diagnostyki ani też  nie zlecił  diagnostykiprzyznać )   bowiem   nie  przeprowadził   odpowiedniej  diagnostyki ani też  nie zlecił  diagnostyki
obrazowej,  wynik jego  badania  oraz  rozpoznania  był  błędny , na  protruzję  krążka  u  mamy  któraobrazowej,  wynik jego  badania  oraz  rozpoznania  był  błędny , na  protruzję  krążka  u  mamy  która
ujawniła  się  dopiero  w  miesiąc  później  zlecił  niezasadnie  niewłaściwie dobrane  dwa  zastrzykiujawniła  się  dopiero  w  miesiąc  później  zlecił  niezasadnie  niewłaściwie dobrane  dwa  zastrzyki
przeciwreumatyczy  Movalis  oraz  homeopatyczny  Traumel  S , zlecił także   niewłaściwie  na protruzjęprzeciwreumatyczy  Movalis  oraz  homeopatyczny  Traumel  S , zlecił także   niewłaściwie  na protruzję
ćwiczenia  mobilizacyjne  które  przy  protruzji  powodują   silny  ból ,  zaś  mnie  na  ostre  zapaleniećwiczenia  mobilizacyjne  które  przy  protruzji  powodują   silny  ból ,  zaś  mnie  na  ostre  zapalenie
kręgosłupa   zlecił    także  niewłaściwie  mobilizację   (  po  której  pewnie  bym z   bólu  umarła  )  orazkręgosłupa   zlecił    także  niewłaściwie  mobilizację   (  po  której  pewnie  bym z   bólu  umarła  )  oraz
lek z  grupy  NLPZ  Celebrex   tzw.celekoksyb  który  ma  także  zastosowanie  przy  reumatoidalnymlek z  grupy  NLPZ  Celebrex   tzw.celekoksyb  który  ma  także  zastosowanie  przy  reumatoidalnym
zapaleniu  stawów w  tym stawów  kręgosłupa, ponadto  nakłamał  mi,   że  Celebrex  nie  powodujezapaleniu  stawów w  tym stawów  kręgosłupa, ponadto  nakłamał  mi,   że  Celebrex  nie  powoduje
rzekomo  żadnych   skutków  ubocznych  ,  podczas   gdy    lista   działań   niepożądanych   w  ulotcerzekomo  żadnych   skutków  ubocznych  ,  podczas   gdy    lista   działań   niepożądanych   w  ulotce
przylekowej  jest   dwukrotnie  dłuższa  niż w  innych  NLPZ  i  jak  potem  ustaliłam  sprawdzającprzylekowej  jest   dwukrotnie  dłuższa  niż w  innych  NLPZ  i  jak  potem  ustaliłam  sprawdzając
zalecenia  tego  znanego konowała.  Celebrex jest  lekiem silnie  toksycznym   wycofanym z  Europyzalecenia  tego  znanego konowała.  Celebrex jest  lekiem silnie  toksycznym   wycofanym z  Europy
Zachodniej   oraz  z  USA  wiele  lat temu  ponieważ  powodował zawały  i  zgony.Zachodniej   oraz  z  USA  wiele  lat temu  ponieważ  powodował zawały  i  zgony.

Movalis    zastosowany w  iniekcjach  naprzemiennych  razem z  Traumelem     spowodował  bardzo  silnyMovalis    zastosowany w  iniekcjach  naprzemiennych  razem z  Traumelem     spowodował  bardzo  silny
ból  oraz  blokadę  nogi  u  mamy,   leki  te    wzajemnie  się  wykluczają   i  nie  można ich łączyć,  mamaból  oraz  blokadę  nogi  u  mamy,   leki  te    wzajemnie  się  wykluczają   i  nie  można ich łączyć,  mama
nacierpiała   się  niepotrzebnie  dodatkowo  na skutek   błędnego zalecenia  jej  tych  iniekcji   przeznacierpiała   się  niepotrzebnie  dodatkowo  na skutek   błędnego zalecenia  jej  tych  iniekcji   przez
słynnego  ortopedę.  Później  ale  dopiero   pod  koniec  lutego  oraz w  marcu  2012   kiedy  miałam  jużsłynnego  ortopedę.  Później  ale  dopiero   pod  koniec  lutego  oraz w  marcu  2012   kiedy  miałam  już
dosyć  błędów  i  pomyłek lekarskich i  sprawdzałam  ich wszelkie  zalecenia  oraz  leki  i  ich działaniedosyć  błędów  i  pomyłek lekarskich i  sprawdzałam  ich wszelkie  zalecenia  oraz  leki  i  ich działanie
jak też zastosowanie  , oskarżyłam   wtedy tego ortopedę  jako pierwszego  lekarza   o spowodowaniejak też zastosowanie  , oskarżyłam   wtedy tego ortopedę  jako pierwszego  lekarza   o spowodowanie
ciężkiego  rozstroju zdrowia  oraz  liczne  błędy   medyczne , okazało się, że    jego  wpisy z  kartachciężkiego  rozstroju zdrowia  oraz  liczne  błędy   medyczne , okazało się, że    jego  wpisy z  kartach
informacyjnych  mojej  oraz  mojej  matki  były  tak  skandalicznie  nieprawidłowe ,  pomieszane  iinformacyjnych  mojej  oraz  mojej  matki  były  tak  skandalicznie  nieprawidłowe ,  pomieszane  i
poplątane, że  wręcz  budziły  wątpliwości  co do  stanu  psychicznego  tego  lekarza.poplątane, że  wręcz  budziły  wątpliwości  co do  stanu  psychicznego  tego  lekarza.
  Po   tym smutnym doświadczeniu , wybrałam  się   do  Poradni  Leczenia  Bólu  w  Centrum  Onkologii  Po   tym smutnym doświadczeniu , wybrałam  się   do  Poradni  Leczenia  Bólu  w  Centrum  Onkologii
Ziemi   Lubelskiej    do anestezjologów  w  nadziei  uzyskania   jakiegoś  niestandardowego  leczeniaZiemi   Lubelskiej    do anestezjologów  w  nadziei  uzyskania   jakiegoś  niestandardowego  leczenia
chorego  kręgosłupa.  Szef  anestezjologów zlecił  mi  plastry  przeciwbólowe  Versatis  które  miałamchorego  kręgosłupa.  Szef  anestezjologów zlecił  mi  plastry  przeciwbólowe  Versatis  które  miałam
nalepiać  na plecy ze  skutkiem  znieczulającym   na  12  godzin .nalepiać  na plecy ze  skutkiem  znieczulającym   na  12  godzin .
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Bardzo  drogie  plastry ,  5  plastrów w  cenie   prawie  70  złotych  co  miesięcznie  daje  sporą  sumę .  Bardzo  drogie  plastry ,  5  plastrów w  cenie   prawie  70  złotych  co  miesięcznie  daje  sporą  sumę .  
Ale  po  sprawdzeniu  tych  plastrów  okazało  się, że   zostały zalecone  niewłaściwie,  ponieważ  plastry  Ale  po  sprawdzeniu  tych  plastrów  okazało  się, że   zostały zalecone  niewłaściwie,  ponieważ  plastry  
Versatis  stosuje  się  na  neuralgię  popółpaścową , to jest  ból  spowodowany  półpaścem , a nie  stanem  Versatis  stosuje  się  na  neuralgię  popółpaścową , to jest  ból  spowodowany  półpaścem , a nie  stanem  
zapalnym  kręgosłupa. zapalnym  kręgosłupa. 

Poszłam więc  do  innego anestezjologa   po  konsultację .    4 stycznia  2012  czekając  na  wynikPoszłam więc  do  innego anestezjologa   po  konsultację .    4 stycznia  2012  czekając  na  wynik
rezonansu  zleconego 11  stycznia a   wykonanego w dniu   25  stycznia w  1  Szpitalu  Wojskowychrezonansu  zleconego 11  stycznia a   wykonanego w dniu   25  stycznia w  1  Szpitalu  Wojskowych
wybrałam się   do  Poradni   Leczenia  Bólu  w  Centrum Onkologii   Ziemi  Lubelskiej    i    lekarzwybrałam się   do  Poradni   Leczenia  Bólu  w  Centrum Onkologii   Ziemi  Lubelskiej    i    lekarz
anestezjolog  dr  Maria    B.  bez  wniknięcia  w  mój  przypadek  zaleciła  mi  jako  lek  przeciwbólowyanestezjolog  dr  Maria    B.  bez  wniknięcia  w  mój  przypadek  zaleciła  mi  jako  lek  przeciwbólowy
silny  opioid   plastry  Transtec  nie   informując  mnie  o  skutkach  ubocznych wbrew  ustawie osilny  opioid   plastry  Transtec  nie   informując  mnie  o  skutkach  ubocznych wbrew  ustawie o
przeciwdziałaniu narkomanii  która  zakazuje  stosowania  środków  opiodowych  w  związku z czym,  nieprzeciwdziałaniu narkomanii  która  zakazuje  stosowania  środków  opiodowych  w  związku z czym,  nie
wiedząc, że  jest  to  opioid  o  silnym działaniu  ubocznym  po  zastosowaniu    pierwszego  plastrawiedząc, że  jest  to  opioid  o  silnym działaniu  ubocznym  po  zastosowaniu    pierwszego  plastra
bardzo  poważnie  zatrułam  się ze  skutkami  ubocznymi    fizycznymi  na  ponad  7  dnia ale  skutkibardzo  poważnie  zatrułam  się ze  skutkami  ubocznymi    fizycznymi  na  ponad  7  dnia ale  skutki
psychiczne  tego  zatrucia  trwały  kilka  miesięcy w    postaci    silnej  nerwicy  na samo  przypomnieniepsychiczne  tego  zatrucia  trwały  kilka  miesięcy w    postaci    silnej  nerwicy  na samo  przypomnienie
sobie  faktu  zatrucia  oraz  silnych  dolegliwości  spowodowanych zatrucie opioidem.Z dwukrotnegosobie  faktu  zatrucia  oraz  silnych  dolegliwości  spowodowanych zatrucie opioidem.Z dwukrotnego
pobytu w    Izbie  Przyjęć  na detoksie  w  szpitalu   Bożego Jana w  Lublinie  posiadam  niechlujne  ipobytu w    Izbie  Przyjęć  na detoksie  w  szpitalu   Bożego Jana w  Lublinie  posiadam  niechlujne  i
ogólnikowe   karty   informacyjne   zamiast  mojej   szczegółowej   relacji.Dr   Barabasz   -  Jachimiakogólnikowe   karty   informacyjne   zamiast  mojej   szczegółowej   relacji.Dr   Barabasz   -  Jachimiak
nakłamała  mi, że  bezpieczne  oraz  skuteczniejsze  będą  inne  plastry  Transtec,   które  działają  aż 4nakłamała  mi, że  bezpieczne  oraz  skuteczniejsze  będą  inne  plastry  Transtec,   które  działają  aż 4
dni,  wciskając   mi  kit   oraz  nieprawdę,  że   jest   to   lek  przeciwbólowy   pozbawiony  działaniadni,  wciskając   mi  kit   oraz  nieprawdę,  że   jest   to   lek  przeciwbólowy   pozbawiony  działania
narkotycznego  takiego  jak  morfina  i że  nie  będę  czuła  bólu,    podczas  gdy  jak się  okazało  jest  tonarkotycznego  takiego  jak  morfina  i że  nie  będę  czuła  bólu,    podczas  gdy  jak się  okazało  jest  to
bardzo  silny  opioid , czego  nie  mogłam sprawdzić  w  aptece  bo  producent   tych  plastrów  niebardzo  silny  opioid , czego  nie  mogłam sprawdzić  w  aptece  bo  producent   tych  plastrów  nie
zamieścił  o  tym informacji  na    hermetycznie  zamkniętym  opakowaniu  bez  dostępu  do  ulotki.zamieścił  o  tym informacji  na    hermetycznie  zamkniętym  opakowaniu  bez  dostępu  do  ulotki.
Kupiłam więc  te  plastry w  dobrej wierze   i w  drodze  powrotnej z apteki  przy  Obywatelskiej   spotkałaKupiłam więc  te  plastry w  dobrej wierze   i w  drodze  powrotnej z apteki  przy  Obywatelskiej   spotkała
mnie  znamienna   historia. mnie  znamienna   historia. 

 Na  przystanku  wywiązała  się  między  mną  a jakąś  panią  przypadkowa  rozmowa  na temat  leków  i  Na  przystanku  wywiązała  się  między  mną  a jakąś  panią  przypadkowa  rozmowa  na temat  leków  i 
pani  ta  opowiedziała  mi  historię  ciężkiej  choroby  jej  męża  oraz  indolencji  świata  lekarskiego.  Pięć pani  ta  opowiedziała  mi  historię  ciężkiej  choroby  jej  męża  oraz  indolencji  świata  lekarskiego.  Pięć 
lat mąż  tej  pani   nie  mógł  biedak  wyleczyć  się z  boreliozy  po  ugryzieniu  kleszcza,  męczył  się i wyłlat mąż  tej  pani   nie  mógł  biedak  wyleczyć  się z  boreliozy  po  ugryzieniu  kleszcza,  męczył  się i wył
z  bólu w  stawach , razem z  żoną  wydali   50  tysięcy  na  worki  leków oraz  jeżdżenie  do specjalistów z  bólu w  stawach , razem z  żoną  wydali   50  tysięcy  na  worki  leków oraz  jeżdżenie  do specjalistów 
w całej  Polsce   do   doktorów   nauk  medycznych oraz profesorów  i żaden z nich  nie  umiał w całej  Polsce   do   doktorów   nauk  medycznych oraz profesorów  i żaden z nich  nie  umiał 
zdiagnozować  boreliozy  ani  mu nawet  nie  zlecił  badania  toksykologicznego  krwi.   Po  pięciu  latach  zdiagnozować  boreliozy  ani  mu nawet  nie  zlecił  badania  toksykologicznego  krwi.   Po  pięciu  latach  
męczarni ktoś  im  doradził  wizytę  u specjalistki od  homeopatii , która  od razu  zdiagnozowała   męczarni ktoś  im  doradził  wizytę  u specjalistki od  homeopatii , która  od razu  zdiagnozowała   
boreliozę   i zaleciła   temu biedakowi  krople  homeopatyczne.boreliozę   i zaleciła   temu biedakowi  krople  homeopatyczne.

 Odwiedzili  tę  specjalistkę  tylko   dwa  razy   i  w ciągu  trzech  miesięcy  biedny  człowiek  za   500 Odwiedzili  tę  specjalistkę  tylko   dwa  razy   i  w ciągu  trzech  miesięcy  biedny  człowiek  za   500
złotych   wyleczył się   czyli  odtruł z  ciężkiego  zatrucia   jadem po  ugryzieniu  kleszcza.   złotych   wyleczył się   czyli  odtruł z  ciężkiego  zatrucia   jadem po  ugryzieniu  kleszcza.   
Wracając  do mnie  oraz  plastrów  Transtec.   Na moje  nieszczęście zastosowałam  jednak  jeden  plasterWracając  do mnie  oraz  plastrów  Transtec.   Na moje  nieszczęście zastosowałam  jednak  jeden  plaster
nalepiając   go wieczorem  na plecy na środku  pleców. nalepiając   go wieczorem  na plecy na środku  pleców. 

5  stycznia  rano   wstałam  po  8  godzinach   stosowania  plastra  kompletnie  zamroczona , z  silnymi5  stycznia  rano   wstałam  po  8  godzinach   stosowania  plastra  kompletnie  zamroczona , z  silnymi
zaburzeniami  mowy  oraz  słuchu, wymiotowałam  trzy dni,  dwa  razy  byłam  na kroplówce  w  Izbiezaburzeniami  mowy  oraz  słuchu, wymiotowałam  trzy dni,  dwa  razy  byłam  na kroplówce  w  Izbie
Przyjęć  u Bożego Jana   po  zadziałaniu   narkotycznych  plastrów  Transtec  zleconych  mi  jako lekPrzyjęć  u Bożego Jana   po  zadziałaniu   narkotycznych  plastrów  Transtec  zleconych  mi  jako lek
przeciwbólowy.  Plastry  te  działają  na rdzeń kręgowy  oraz  mózg  i  mają w  internecie  jak najgorsząprzeciwbólowy.  Plastry  te  działają  na rdzeń kręgowy  oraz  mózg  i  mają w  internecie  jak najgorszą
opinię   podobnie  jak  Tramal  oraz  Doreta , uzależniające  narkotyki  zalecane  przez  lekarzy    jako  lekiopinię   podobnie  jak  Tramal  oraz  Doreta , uzależniające  narkotyki  zalecane  przez  lekarzy    jako  leki
przeciwbólowe,   i  to   zalecane  często  bez   poinformowania    chorych,  że   jest   to   opioid  ,  czyliprzeciwbólowe,   i  to   zalecane  często  bez   poinformowania    chorych,  że   jest   to   opioid  ,  czyli
uzależniający  narkotyk   o silnych  skutkach  ubocznych w  tym silnych skutkach odstawienniczych.uzależniający  narkotyk   o silnych  skutkach  ubocznych w  tym silnych skutkach odstawienniczych.
Szok  oraz trauma  jako skutek  zatrucia  narkotycznym  plastrem   Transtec  towarzyszył mi  przez    kilkaSzok  oraz trauma  jako skutek  zatrucia  narkotycznym  plastrem   Transtec  towarzyszył mi  przez    kilka
miesięcy,  co sobie  przypomniałam  o zatruciu zaczynałam nerwowo  kasłać  i  zbierało  mi się  namiesięcy,  co sobie  przypomniałam  o zatruciu zaczynałam nerwowo  kasłać  i  zbierało  mi się  na
wymioty , więc  jak widać,    opioidy  nie są  lekami , ale  truciznami. wymioty , więc  jak widać,    opioidy  nie są  lekami , ale  truciznami. 
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W  międzyczasie   dwukrotnie  byłam  nawet w  SPSK oraz w  szpitalu  przy  Kraśnickiej  na  kroplówkachW  międzyczasie   dwukrotnie  byłam  nawet w  SPSK oraz w  szpitalu  przy  Kraśnickiej  na  kroplówkach
znieczulających bo  ból  od  zapalenia  kręgosłupa  dosłownie  nie dawał  mi  żyć,  i w  szpitalu  przyznieczulających bo  ból  od  zapalenia  kręgosłupa  dosłownie  nie dawał  mi  żyć,  i w  szpitalu  przy
Kraśnickiej  dowiedziałam się, że w  Polsce  w  szpitalach  nie ma  leczenia  chorego  kręgosłupa, żeKraśnickiej  dowiedziałam się, że w  Polsce  w  szpitalach  nie ma  leczenia  chorego  kręgosłupa, że
chorym  na  kręgosłup  podaje się  tylko  przeciwbólowy  Ketonal oraz  kroplówki z  narkotykiem  co jestchorym  na  kręgosłup  podaje się  tylko  przeciwbólowy  Ketonal oraz  kroplówki z  narkotykiem  co jest
Tramalem  oraz  lignocainą  środkiem  znieczulającym , zaś  leczyć  chory  może  się  sam w  domu.  NaTramalem  oraz  lignocainą  środkiem  znieczulającym , zaś  leczyć  chory  może  się  sam w  domu.  Na
specjalistyczne  zabiegi  rehabilitacyjne czeka  się na  ubezpieczenie  średnio  do  trzech  miesięcy,  a  wspecjalistyczne  zabiegi  rehabilitacyjne czeka  się na  ubezpieczenie  średnio  do  trzech  miesięcy,  a  w
tym czasie można  się  przekręcić  albo  zostać  kaleką  do  końca  życia.  tym czasie można  się  przekręcić  albo  zostać  kaleką  do  końca  życia.  

Sama  musiałam  tyle  czekać   na takie  zabiegi , które  mi  nic  nie  dały , ale  się za  to ostro  przeziębiłamSama  musiałam  tyle  czekać   na takie  zabiegi , które  mi  nic  nie  dały , ale  się za  to ostro  przeziębiłam
na  leżance z  gołymi  plecami    podczas  zabiegu  prądami oraz  laserem   z  powodu    uchylonego wna  leżance z  gołymi  plecami    podczas  zabiegu  prądami oraz  laserem   z  powodu    uchylonego w
zimie okna w   sali  zabiegowej ,  co skończyło się   zapaleniem  oskrzeli  i   ostrym zapaleniem  błonzimie okna w   sali  zabiegowej ,  co skończyło się   zapaleniem  oskrzeli  i   ostrym zapaleniem  błon
śluzowych. Jako skutek  tego zapalenia  przed  ponad trzy  tygodnie  potwornie  plułam  wodnistą cieczą,śluzowych. Jako skutek  tego zapalenia  przed  ponad trzy  tygodnie  potwornie  plułam  wodnistą cieczą,
tylko wymieniałam  wiaderka  pełne  chusteczek i papieru  toaletowego , schudłam  aż  4  kilogramy  i  jaktylko wymieniałam  wiaderka  pełne  chusteczek i papieru  toaletowego , schudłam  aż  4  kilogramy  i  jak
zwykle  sama  się z  tej   ciężkiej choroby wyleczyłam    stosując leki    medycyny  naturalnej , jakzwykle  sama  się z  tej   ciężkiej choroby wyleczyłam    stosując leki    medycyny  naturalnej , jak
amerykański Golden Seal  Root  zakupiony w  wysyłkowym sklepie  medycyny  naturalnej oraz  trzyamerykański Golden Seal  Root  zakupiony w  wysyłkowym sklepie  medycyny  naturalnej oraz  trzy
rodzaje   różnych  kropli  do  nosa  .   Przy  okazji  odkryłam, że  niezwykle  często  zalecany przezrodzaje   różnych  kropli  do  nosa  .   Przy  okazji  odkryłam, że  niezwykle  często  zalecany przez
lekarzy  antybiotyk   Duomox  (amoksycylina ) jest w  większej  dawce dużo  słabszy  od  Hiconcilulekarzy  antybiotyk   Duomox  (amoksycylina ) jest w  większej  dawce dużo  słabszy  od  Hiconcilu
(także  amoksycilina   )  i swoje  spostrzeżenia   na temat  wielu  leków    jak też  dane  o   szkodliwym(także  amoksycilina   )  i swoje  spostrzeżenia   na temat  wielu  leków    jak też  dane  o   szkodliwym
działaniu  narkotyków   opioidowych  które  zebrałam  przesłałam  do  Urzędu  Rejestracji  Leków , aledziałaniu  narkotyków   opioidowych  które  zebrałam  przesłałam  do  Urzędu  Rejestracji  Leków , ale
tam  zostałam zlekceważona , co zakończyło  się   wniesieniem  sprawy  do  prokuratury .tam  zostałam zlekceważona , co zakończyło  się   wniesieniem  sprawy  do  prokuratury .
                                                                
W międzyczasie  zrobiłam też w Szpitalu Wojskowym w  Lublinie rezonans  kręgosłupa  ale  radiolog dr 
Monika  Jóżwiakowska  nie  wykonała  dla  mnie  prawidłowego  opisu   narażając  mnie na  utratę  
diagnostyki ,  oraz  konsultacji  specjalistycznych  i  zabiegów  leczniczych w  tym operacji.  Z  tym  
rezonansem  oraz  zmowa  kliki  lekarskiej przeciwko  mnie  jest związana  sensacyjna  wręcz historia  
którą  opisuję  poniżej. 

 Dr  Monika   Józwiakowska   radiolog   ds   rezonansu   została   zaskarżona   do   prokuratury   za
niedopełnienie  obowiązków i  zlekceważenie  opisu  mojego  rezonansu   , czym naraziła  mnie  na utratę
diagnostyki oraz  odpowiedniego dla  mnie  leczenia  chorego  kręgosłupa  specjalistycznymi  zabiegami
przykręgowymi  lekiem  homeopatycznym.  Ponieważ  była kryta  przez  jej  zwierzchników w 1  Szpitalu
Wojskowym którzy  nie  dopuścili  do wykonania  poprawnego  opisu co  także  działo  się  w innych
miejscach  gdzie  pracuje  na  umowy zlecenia ,  zwróciłam   się  do  zastępcy dyrektora   do  spraw
lecznictwa w  SPSK  IV  

W dniu 12  marca 2012  zastępca  dyrektora ds. medycznych SPSK IV  zgodził się na grzecznościowe
wykonanie opisu   mojego rezonansu podczas pierwszej rozmowy u niego w gabinecie i nawet prosił,
abym przyniosła skierowanie do neurologa w celu uzyskania ,jak się wyraził podkładki formalnej, które
przyniosłam w dniu 13 marca, ale gdy zobaczył ,że opis ze Szpitala Wojskowego był wykonany przez
lekarza  SPSK  zmienił  nagle  zdanie,  okazało  się  ,że  wykonanie  opisu  nie  jest  możliwe,  że  rzekomo
aparatura nie jest taka sama, że jeśli chcę zaskarżać   znaną    mu  lekarkę o nieprawidłowe wykonanie
opisu to mogę ją zaskarżać do Okręgowej Izby Lekarskiej    . Rozmowa miała miejsce przy pielęgniarce
oddziałowej która mu wtórowała. Dowodem jest skierowanie do neurologa z dnia 13 marca 2012 które
uzyskałam rano w mojej poradni rodzinnej Alfa a potem byłam w SPSK na rozmowie z dyrektorem ds.
lecznictwa. 

Natomiast poprawny opis tomografii mojej matki który nie był w ogóle opisany przez dr Bętkowskiego z 1
Szpitala Wojskowego bez problemu wykonano w SPSK 4 w dniu 16 kwietnia 2012 na moje  zlecenie w  
archiwum  TK  . 
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Na  dodatek   dr Monika  Jóżwiakowska  zatrzymała  bezprawnie  moją  dyskietkę z  rezonansem co
wynika  z treści moich  pism   do niej i nie  dość , że  nie  udzieliła  mi  żadnej  odpowiedzi  na prośbę  o
poprawienie  jej   opisu  rezonansu  nie  wykonanego  przez  jej  zaniedbanie  w  1 Szpitalu Wojskowym ,
to   także jej zwierzchnik  dr  Janczarek  zlekceważyła  moje  prośby  o  pomoc  . 

Niestety ,  nie dało rady także  uzyskać  opisu  mojego rezonansu  nawet za  100  złotych  w prywatnym
ośrodku diagnostycznym  Top  Medical ,  bo koleżanka  dr  Józwiakowskiej   zatrudniona także w  SPSK 4
która  miała  moje  zlecenie ,  po sprawdzeniu ,  że   opis  wykonała jej znajoma   lekarka    odmówiła
wykonania  niezależnego  opisu  a   nawet   poświadczyła   nieprawdę,  że   rzekomo opis   ze   Szpitala
Wojskowego  był prawidłowy , zaś właściciele  Top Medicalu  także   kryli  ją  i  odmówili    wykonania
opisu   rezonansu przez  innego  lekarza radiologa.  

Natomiast  jeśli  chodzi  o  brak opisu   tomografii  kręgosłupa  mojej  matki  którego  nie  wykonał  dr
Bętkowski w  1 Szpitalu Wojskowym  gdzie  jest  bezczelnie  z  poplecznictwa  kryty  przez  komendanta
tego  szpitala  oraz  szefa  radiologów,  to dość  powiedzieć, że  jego  nieprawidłowy oraz  zignorowany
opis  to  jest   dosłownie  jedno  zdanie,  podczas  gdy   świetna radiolog z  SPSK  IV w   Lublinie
wykonała  poprawny  opis  aż  na pół strony  ,   który  dopiero ujawnił   i   wykazał  liczne  zmiany
zwyrodnieniowe  nie  opisane w  ogóle  przez  Bętkowskiego  w  1 Szpitalu Wojskowym .

  Oto  moje  spostrzeżenia  na temat solidarnościowej i  komunistycznej  służby  zdrowia  .
                                                                           
 Marian  Filar autor    podręcznika o  szumnej  nazwie  Lekarskie  Prawo  Karne jest absolwentem  PRL-
owsko-   komunistycznej   Wyższej  Szkoły Oficerskiej  im.  Dzierżyńskiego    tzw .' Woroszyłówki  '  i
jego    Lekarskie  Prawo   nie  przystaje   do cywilizowanych kodeksów  i  nie  umożliwia  pociągnięcia  do
karnej oraz  zawodowej  odpowiedzialności  lekarzy  za  błędy  oraz  zaniedbania. 
 Poradnie  leczenia  bólu  nie  spełniają  żadnej pożytecznej roli,  lekarze w  tych  poradniach  zalecają
przeważnie  te  same  opioidy albo  te  same  leki  przeciwbólowe  jak inni  lekarze  specjaliści.Bliska
znajoma  mojej  matki   opowiedziała  mi  swoją   dramatyczną  historię z  zatruciem  narkotykiem  pod
nazwą  Doreta  (   tramadol  z  paracetamolem )   zaleconym  jej   podstępnie  zamiast   leków  które
regularnie  stosowała  przez  nieuczciwego  lekarza.    Po  dwóch tabletkach  Dorety  o mało  nie umarła,
wymiotowała,  straciła  przytomność  oraz  pamięć  na ponad  tydzień, musiała  być  reanimowana  przez
lekarzy   z  pogotowia którzy  jej  powiedzieli, że  Doreta  oraz  tramadol  jest  odpowiednikiem    opium  a
poradnie  rodzinne  oraz  inne  przychodnie  zawieszone   były i są  to tej  pory  reklamami  Dorety .
Sprowadziłam  dla  siebie    w  lutym  2012 lek  firmy  Heel z  iniekcjach,  ale w  Poradni Leczenia  BóluSprowadziłam  dla  siebie    w  lutym  2012 lek  firmy  Heel z  iniekcjach,  ale w  Poradni Leczenia  Bólu
szef anestezjologów  zabronił  podległej mu  lekarce  anestezjologowi  wykonania nowatorskiego zabieguszef anestezjologów  zabronił  podległej mu  lekarce  anestezjologowi  wykonania nowatorskiego zabiegu
przykręgowych  zastrzyków ,    bo – jak się  jej  tłumaczył   leku tego  nie  zlecono w  jego  poradni - aleprzykręgowych  zastrzyków ,    bo – jak się  jej  tłumaczył   leku tego  nie  zlecono w  jego  poradni - ale
zlecono  plastry  Transtec .zlecono  plastry  Transtec .

Lekarze  lekceważą  pacjentów,  nie poświęcając  im    odpowiednio  dużo czasu  na  wyczerpujący
wywiad  lekarski  ,   bo  pracują w  poradniach  oraz  niepublicznych  zakładach zdrowotnych    na
godzinach zleconych  dorabiając  do  etatu w  innym szpitalu   zamiast  pracować w  takim zakładzie  oraz
w  przychodni  na pełnym etacie i  nie   byłoby  wtedy  trzy  miesięcznych  kolejek  do  specjalistów.Albo
się  pracuje w szpitalu na etacie  albo  w innym ośrodku zdrowia  na etacie  i  nie odbiera się  chleba innym
lekarzom   jako  skutek  zajmowania  miejsc  pracy w  kilku  ośrodkach oraz  przychodniach. 

Znam  przypadek pewnego ordynatora w  SPSK  który  nie dość,  że  pobiera wysoką  pensję  w  szpitalu
jako  profesor,  prowadzi  dodatkowo  gabinet prywatny ,   to jeszcze  dorabia w  Luxmedzie  także
prywatnie .Także  inni  lekarze  jak też ordynatorzy  wychodzą w  godzinach  pracy  do  prywatnych
gabinetów,  żeby  dorobić, zostawiają   samym sobie   oddział,  podwładnych  lekarzy  oraz  chorych. 
Nie jest  to specyfika  wyłącznie  SPSK w  Lublinie  ale  wielu  innych  szpitali  także. 
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Dochodzi  wręcz  do scen dantejskich, żeby  dostać  się na  przykład do  specjalisty  ortopedy  szczególnie
w  zimie,  gdy są  liczne  złamania,  pacjent  ubezpieczony  ma prawo  wykupić  wizytę  komercyjną  czyli
zapłacić  dodatkowo 80  złotych w  Lublinie  i wejść  bez  kolejki, podczas  gdy planowo  ludzie  muszą
czekać  trzy  miesiące  na  wizytę  co powoduje zadrażnienia  między  pacjentami, i takie  podejście
zamiast  zapewnienia  ludziom  dostępu  do lekarza  do  8  rano do 18- tej   lub nawet  do  godziny 20 - tej
jest  po  prostu skandaliczne.

W internecie roi się  od  skarg  i jęków   nieszczęśników  chorych  na  różne  zwyrodnienia kręgosłupa  (a
jest  ich  wiele),  mają  problemy z prawidłową  diagnozą  oraz  zaleceniami  medycznymi   i męczą  się
nawet  latami. Odmiennie  niż  lekarze,  którzy  bardzo  dbają  o  swoje  środowisko,  lekarz  lekarzowi  nie
zaszkodzi  nigdy,  zawsze  wykona   jak najstaranniej   wszelkie  badanie  oraz  diagnostykę  dla  kolegi
oraz koleżanki,  nie zlekceważy i  nie  pomyli  się, bo wie,że  ma do  czynienia  także  z  lekarzem, który
zawsze może  sprawdzić  kompetencje  kolegi.

Jak długo jeszcze w Polsce będą umierać pacjenci, ale lekarze nie będą czuli się winni, bo przecież 
zgon nastąpił zgodnie z procedurami! W Bydgoszczy nie uratowano 23-latka zatrutego czadem, bo... 
sprzęt do jego uratowania działa tylko do godziny 15!!!
Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest w stanie ciężkim i potrzebuje hiperbarii tlenowej – dostarczenia
tlenu do organizmu i szybszego odtrucia z tlenku węgla. 
Pomocy jednak nie dostał. Powód? Specjalistyczny sprzęt – komora hiperbaryczna – może być wykorzy-
stywany tylko do 15. Koniec i kropka. Takie są procedury. Na taki czas podpisano kontrakt ze spółką, która
posiada sprzęt. Na kontrakt wydano w tym półroczu 500 tys. zł. 
Chłopaka przewieziono do Gdyni. Ale lekarze nie zdążyli. 23-latek zmarł.

W Bydgoszczy jest jeszcze druga komora, ale nie działa, choć stoi na SOR-ze. Oddział został uroczyście 
otwarty 17 września. Jest najnowocześniejszy i najlepiej wyposażony w kraju. Miał ruszyć w październiku 
po tym, jak Collegium Medicum, które jest inwestorem, przekaże go szpitalowi. Ale procedury się przecią-
gają i oddział nie działa do dziś – dodaje gazeta.pl.

A teraz  więcej  o  SPSK  co daje  pogląd  jak  w  ogóle     funkcjonują  szpitale w  Polsce. 
Oraz  przypadek  mojej  matki ,  która  była w  roku   2009 z  udarem  w  klinice  neurologicznej  i   w  TKOraz  przypadek  mojej  matki ,  która  była w  roku   2009 z  udarem  w  klinice  neurologicznej  i   w  TK
mózgu  wyszedł     niewielki   oponiak.     Lekarze  nic   jej   nie   powiedzieli  o tym oponiaku,   niemózgu  wyszedł     niewielki   oponiak.     Lekarze  nic   jej   nie   powiedzieli  o tym oponiaku,   nie
poinformowali   jej    o  zaplanowanej  operacji   ani   o  ryzyku   takiej   operacji  ,    tylko   arbitralniepoinformowali   jej    o  zaplanowanej  operacji   ani   o  ryzyku   takiej   operacji  ,    tylko   arbitralnie
powiedzieli  je,  że   jest  przygotowana   do operacji  i  nawet   nie  pytali  jej   o  zgodę,  mama  bardzopowiedzieli  je,  że   jest  przygotowana   do operacji  i  nawet   nie  pytali  jej   o  zgodę,  mama  bardzo
się  przeraziła, zadzwoniła  do    siostrzeńca  lekarza  do Poznania  który   skonsultował   tego  oponiaka zesię  przeraziła, zadzwoniła  do    siostrzeńca  lekarza  do Poznania  który   skonsultował   tego  oponiaka ze
swoim    kolegą  lekarzem  i    powiedział  mamie  potem,   żeby   nie  dała   sobie  ' wiercić dziury wswoim    kolegą  lekarzem  i    powiedział  mamie  potem,   żeby   nie  dała   sobie  ' wiercić dziury w
czaszce '   bo  taki mały  oponiak , jeśli  tyle  lat     nie    stwarzał żadnego  ryzyka  ani dolegliwości  nieczaszce '   bo  taki mały  oponiak , jeśli  tyle  lat     nie    stwarzał żadnego  ryzyka  ani dolegliwości  nie
wymaga  operacji,  ale  obserwacji     i  mama  regularnie  wykonuje  TK  mózgu  i rzeczywiście , oponiakwymaga  operacji,  ale  obserwacji     i  mama  regularnie  wykonuje  TK  mózgu  i rzeczywiście , oponiak
jaki  był taki jest  i  uniknęła   dziury  w  czaszce  i  nie wiadomo  jakich   skutków  ubocznych  możejaki  był taki jest  i  uniknęła   dziury  w  czaszce  i  nie wiadomo  jakich   skutków  ubocznych  może
nawet ciężkiego  kalectwa. nawet ciężkiego  kalectwa. 

Z  tego wynika, że w  takich sprawach   decyzję  o   operacji   należy  uzgadniać z pacjentem ,  orazZ  tego wynika, że w  takich sprawach   decyzję  o   operacji   należy  uzgadniać z pacjentem ,  oraz
należy  umożliwić   mu  zawsze  na  jego  życzenie  konsultację z  ordynatorem kliniki  oraz    innyminależy  umożliwić   mu  zawsze  na  jego  życzenie  konsultację z  ordynatorem kliniki  oraz    innymi
lekarzami.lekarzami.

Dr  Jacek  O. neurochirurg  zatrudniony w  SPSK     IV w Klinice  Neurochirurgii   został zaskarżony   30  
kwietnia  2012  do  Prokuratury  za przestępczą  działalność  w Neuro Centrum w  Lublinie  ul. Hirszfelda 
3/  9U     gdzie  okrada  ludzi ,  nie  wystawia  rachunków,    sfałszował  rachunek   dla  mojej  matki oraz  
kartę  informacyjną  , a  jego  zalecenia   medyczne    były  tak skandaliczne  , że  nie powinien  pracować 
w  ogóle  jako  neurochirurg .  
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Na przykład  zalecił między  innymi   jonoforezę zabieg z prądami  dla  mamy  która  ma rozrusznik ,  i
który   to zabieg  mógłby  spowodować  zakłócenia  pracy  rozrusznika  i  nawet  śmierć, lek  Synvics One
który   się  stosuje  na uzupełnienie  płynu  maziowego w kolanie a nie      na  zmiany  degeneracyjne w
kręgosłupie,   nie umiał  nawet  odczytać zawartości  dyskietki z  tomografią   i  wysyłał  moją  matkę
inwalidkę  chodzącą  o lasce  na  dalekie  spacery  niewykonalne  dla  niej  na masaż wirowy w SPSK
także  niewłaściwie zalecony  oraz   do  szefowej radiologów w SPSK  także  nie  wiadomo  po  co. NieNie
wiem  jakim dr  O. jest  neurochirurgiem  w  SPSK , skoro tam  pracuje  więc  wynika z  tego, że   chybawiem  jakim dr  O. jest  neurochirurgiem  w  SPSK , skoro tam  pracuje  więc  wynika z  tego, że   chyba
dobrym, ale w  Neurocentrum  nie  sprawdza  się niestety. W marcu  2013  dokładnie   28  marca  podobrym, ale w  Neurocentrum  nie  sprawdza  się niestety. W marcu  2013  dokładnie   28  marca  po
moim  piśmie z  żądaniem zwroty  100  złotych  za  błędy  medyczne   dr  Jacek  O. zadzwonił  do  mnie  imoim  piśmie z  żądaniem zwroty  100  złotych  za  błędy  medyczne   dr  Jacek  O. zadzwonił  do  mnie  i
bezczelnie  mnie straszył  sądem  za  rzekome  zniesławienie.bezczelnie  mnie straszył  sądem  za  rzekome  zniesławienie.

Dr  Małgorzata  K. neurolog zatrudniona w  SPSK  w  Klinice  Neurologii jako  adiunkt.
  Lekceważyła   kartę  informacyjną  mojej  matki w  Poliklinice  w której  nie   wpisywała zbyt   dużych
dawek  Neurotopu     retard  leku  poudarowego    na padaczkę  poudarową   który  zlecała  mamie   ustniedawek  Neurotopu     retard  leku  poudarowego    na padaczkę  poudarową   który  zlecała  mamie   ustnie
bez  wpisywania w  kartę . Mama  brała   do     października  2011  rano Neurotop  300  a  wieczorembez  wpisywania w  kartę . Mama  brała   do     października  2011  rano Neurotop  300  a  wieczorem
dawkę    600 ale   takich dawek  nie  zaleca  producent w   ulotce przy lekowej ,    i mama  narzekała    nadawkę    600 ale   takich dawek  nie  zaleca  producent w   ulotce przy lekowej ,    i mama  narzekała    na
bardzo  złe  samopoczucie.                                                 bardzo  złe  samopoczucie.                                                 

Wybrałam   się  nawet  do  innego   lekarza  do  Polikliniki  po  poradę  ,  ale lekarze    koledzy   i Wybrałam   się  nawet  do  innego   lekarza  do  Polikliniki  po  poradę  ,  ale lekarze    koledzy   i 
koleżanki odsyłają  pacjentów   do ich  stałych  lekarzy   i  nie  miałam  kogo  zapytać o dawkowanie   i  koleżanki odsyłają  pacjentów   do ich  stałych  lekarzy   i  nie  miałam  kogo  zapytać o dawkowanie   i  
skutki uboczne  a na wizytę   do   lekarzy  w Poliklinice    czeka  się  trzy  miesiące.  skutki uboczne  a na wizytę   do   lekarzy  w Poliklinice    czeka  się  trzy  miesiące.  
Przy  okazji    skserowałam  kartę  mamy  i  okazało  się  , że  brak w  niej   wpisów  od   listopada  2011 a Przy  okazji    skserowałam  kartę  mamy  i  okazało  się  , że  brak w  niej   wpisów  od   listopada  2011 a 
przecież    sama  byłam z  mamą  u  niej  15 marca  oraz  na kontroli rozrusznika ,  co jest  nawet przecież    sama  byłam z  mamą  u  niej  15 marca  oraz  na kontroli rozrusznika ,  co jest  nawet 
potwierdzone   wydrukiem z   tej  kontroli .  potwierdzone   wydrukiem z   tej  kontroli .  
 Faktury na ten lek  przedłużany  w przychodni  rodzinnej  w  naszym sąsiedztwie potwierdzają , że  mama Faktury na ten lek  przedłużany  w przychodni  rodzinnej  w  naszym sąsiedztwie potwierdzają , że  mama
brała    dawki  300 oraz  600  ,  jest  nawet  wpis z Mak-Medu z dnia  28  listopada  Neur  0,3  i   0,6  ale  brała    dawki  300 oraz  600  ,  jest  nawet  wpis z Mak-Medu z dnia  28  listopada  Neur  0,3  i   0,6  ale  
brak  jest  dawkowania w  karcie .brak  jest  dawkowania w  karcie .

W    nagłym  przypadku lub  przeniesieniu   do innego   lekarza  nawet  nie wiadomo  jakie dany lekarzW    nagłym  przypadku lub  przeniesieniu   do innego   lekarza  nawet  nie wiadomo  jakie dany lekarz
zlecał  dawkowanie   i kiedy  . Mama   sama w końcu   zmniejszyła  dawkowanie w połowie czerwca  nazlecał  dawkowanie   i kiedy  . Mama   sama w końcu   zmniejszyła  dawkowanie w połowie czerwca  na
dwa  razy   dziennie   dawka  300 Neurotop  bo bardzo   się  źle czuła z  takimi  dużymi dawkami  .Kartadwa  razy   dziennie   dawka  300 Neurotop  bo bardzo   się  źle czuła z  takimi  dużymi dawkami  .Karta
dr  K.jest  ponadto niechlujna,  bardzo  nieczytelna,    zawiera  pomylone  wpisy ,na przykład  przy  wpisiedr  K.jest  ponadto niechlujna,  bardzo  nieczytelna,    zawiera  pomylone  wpisy ,na przykład  przy  wpisie
z dnia  7. 12  . 2010 jest  pieczątka z datą  2011.  03. 24  , przed  wpisem z dnia   7. 12.  2010  jest  wpis zz dnia  7. 12  . 2010 jest  pieczątka z datą  2011.  03. 24  , przed  wpisem z dnia   7. 12.  2010  jest  wpis z
dnia   16. 12.  2010 a  potem  luka    na  cały  rok  2012. dnia   16. 12.  2010 a  potem  luka    na  cały  rok  2012. 

Dr  Hanna C.  lekarz  medycyny  oraz  dr   Krystyna  P.    neurolog .Dr  Hanna C.  lekarz  medycyny  oraz  dr   Krystyna  P.    neurolog .

W dniu   26  października  2012  moja  matka  miała ostre  zejście W dniu   26  października  2012  moja  matka  miała ostre  zejście 
 (  omdlenie )   po    zbyt   dużej  dawce   Neurotopu  przepisanej  jej  przez   neurologa dr  K. dwa  razy (  omdlenie )   po    zbyt   dużej  dawce   Neurotopu  przepisanej  jej  przez   neurologa dr  K. dwa  razy
dziennie  Neurorop   600  retard   ,   która  podaje  się  raz  dziennie  ,   bowiem  dawka retard   odziennie  Neurorop   600  retard   ,   która  podaje  się  raz  dziennie  ,   bowiem  dawka retard   o
przedłużonym  działaniu działa  przez  24  godziny i  dawkę  tę neurolog  zaleciła  mamie  przez  telefonprzedłużonym  działaniu działa  przez  24  godziny i  dawkę  tę neurolog  zaleciła  mamie  przez  telefon
po  ataku  padaczki  poudarowej  jaki miał  miejsce w  domu w  dniu   17  października  Pogotowiepo  ataku  padaczki  poudarowej  jaki miał  miejsce w  domu w  dniu   17  października  Pogotowie
zawiozło  moją  matkę  do  Szpitalnego Oddziału   ratunkowego w  SPSK  4   o  godzinie   20:25 ,  zarazzawiozło  moją  matkę  do  Szpitalnego Oddziału   ratunkowego w  SPSK  4   o  godzinie   20:25 ,  zaraz
potem  ja tam  przyjechałam. potem  ja tam  przyjechałam. 

 Do  godziny  mniej  więcej  21:30  nikt się  moją  matką  nie zajął,  ponieważ w  SOR  jak  zwykle   był Do  godziny  mniej  więcej  21:30  nikt się  moją  matką  nie zajął,  ponieważ w  SOR  jak  zwykle   był
tylko  jeden lekarz  dyżurny  na  ponad  40  pacjentów  ,co jest   skandalem  i  taka sytuacja w  SOR ztylko  jeden lekarz  dyżurny  na  ponad  40  pacjentów  ,co jest   skandalem  i  taka sytuacja w  SOR z
brakiem  odpowiedniej  ilości lekarzy  jest  stała  od  nie  wiem  jak  dawna  ale  chyba  od  bardzo  dawna ,brakiem  odpowiedniej  ilości lekarzy  jest  stała  od  nie  wiem  jak  dawna  ale  chyba  od  bardzo  dawna ,
czego  i  ja sama  doświadczyłam  za  każdym razem gdy  tam  byłam.   Przecież  do  każdego pacjentaczego  i  ja sama  doświadczyłam  za  każdym razem gdy  tam  byłam.   Przecież  do  każdego pacjenta
powinien  natychmiast  podejść  lekarz,   a  nawet różni    lekarze   specjaliści  i   nie  tylko  lekarzpowinien  natychmiast  podejść  lekarz,   a  nawet różni    lekarze   specjaliści  i   nie  tylko  lekarz
medycyny   ogólnej .medycyny   ogólnej .
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W   przypadku  mojej  matki  natychmiast  powinien  ją  był zbadać  neurolog  oraz  traumatolog   a   nieW   przypadku  mojej  matki  natychmiast  powinien  ją  był zbadać  neurolog  oraz  traumatolog   a   nie
tylko lekarz   ogólny  i co z  tego  wynikło piszę  dalej.  tylko lekarz   ogólny  i co z  tego  wynikło piszę  dalej.  

Zwyczajowo  czeka  się   w SOR w  SPSK  od  kilku  do  kilkunastu  nawet godzin  na bycie  obsłużonymZwyczajowo  czeka  się   w SOR w  SPSK  od  kilku  do  kilkunastu  nawet godzin  na bycie  obsłużonym
przez  specjalistów  lekarzy,    podczas  moich  tam  wizyt  wiele  osób  czekało   co    najmniej  kilkaprzez  specjalistów  lekarzy,    podczas  moich  tam  wizyt  wiele  osób  czekało   co    najmniej  kilka
godzin  na   pierwsze  oględziny lekarskie , nie  mówiąc  o dalszych  badaniach.  Gdzie  tak  jest, że  ciężkogodzin  na   pierwsze  oględziny lekarskie , nie  mówiąc  o dalszych  badaniach.  Gdzie  tak  jest, że  ciężko
chorzy i na dodatek starzy i zmęczeni  ludzie  zmuszeniu są  do  kiblowania  wiele  godzin w   bardzochorzy i na dodatek starzy i zmęczeni  ludzie  zmuszeniu są  do  kiblowania  wiele  godzin w   bardzo
niewygodnej  i jaskrawo  oświetlonej  sali obserwacyjnej , aż się  ktoś  nad    nimi  zlituje  ?!?    niewygodnej  i jaskrawo  oświetlonej  sali obserwacyjnej , aż się  ktoś  nad    nimi  zlituje  ?!?    

Tak   więc  zamiast     natychmiastowych    oględzin   oraz   szczegółowego   badania  przez   lekarzyTak   więc  zamiast     natychmiastowych    oględzin   oraz   szczegółowego   badania  przez   lekarzy
specjalistów ,  najpierw pielęgniarki mierzą  ciśnienie,  pobierają  krew,  mocz, oddają  do analizy , naspecjalistów ,  najpierw pielęgniarki mierzą  ciśnienie,  pobierają  krew,  mocz, oddają  do analizy , na
wyniki  czeka  się  do rana , jeśli  pacjent  został  przywieziony  wieczorem,  potem łaskawie  przychodziwyniki  czeka  się  do rana , jeśli  pacjent  został  przywieziony  wieczorem,  potem łaskawie  przychodzi
jakiś  specjalista  po  wielu  godzinach czekania w sali  obserwacyjnej  i dopiero  wydaje decyzję , co majakiś  specjalista  po  wielu  godzinach czekania w sali  obserwacyjnej  i dopiero  wydaje decyzję , co ma
być  dalej z  pacjentem  !!!  być  dalej z  pacjentem  !!!  

Do  mojej  matki w końcu  na moje   kilkakrotne   ponaglanie  przyszła  dr  C. ,   gruba  i   ordynarnaDo  mojej  matki w końcu  na moje   kilkakrotne   ponaglanie  przyszła  dr  C. ,   gruba  i   ordynarna
baba,   która    zaczęła   rozmowę z  moją   matką   bez   zapoznania   się  z    plikiem   innych  kartbaba,   która    zaczęła   rozmowę z  moją   matką   bez   zapoznania   się  z    plikiem   innych  kart
informacyjnych dołączonych   przeze  mnie   do  karty  pogotowia,  a   które  to   karty   dotyczyłyinformacyjnych dołączonych   przeze  mnie   do  karty  pogotowia,  a   które  to   karty   dotyczyły
wstawienia rozrusznika , danych  o  przebytym udarze  oraz  atakach drgawkowych  poudarowych  iwstawienia rozrusznika , danych  o  przebytym udarze  oraz  atakach drgawkowych  poudarowych  i
zleconych  stale  lekach  oraz     ten sam  w.w  opis  tomografii  kręgosłupa z dnia   zleconych  stale  lekach  oraz     ten sam  w.w  opis  tomografii  kręgosłupa z dnia   
16  kwietnia  2012 i karta  z pogotowia z dnia  17  października  po ataku  drgawkowym.       16  kwietnia  2012 i karta  z pogotowia z dnia  17  października  po ataku  drgawkowym.       
                                                                                                                
Na moje  pytania  dlaczego  dr  C. nawet  nie  zapoznała   się z  tymi  kartami  tylko zadaje  podstawoweNa moje  pytania  dlaczego  dr  C. nawet  nie  zapoznała   się z  tymi  kartami  tylko zadaje  podstawowe
pytania co  mojej  matce  dolega   i dlaczego się  źle  czuje, zaczęła mnie  po chamsku  wypraszać  z salipytania co  mojej  matce  dolega   i dlaczego się  źle  czuje, zaczęła mnie  po chamsku  wypraszać  z sali
obserwacyjnej,a gdy  jej  powiedziałam, że  się  na nią  poskarżę   do  dyrekcji  szpitala  oraz , że  chcęobserwacyjnej,a gdy  jej  powiedziałam, że  się  na nią  poskarżę   do  dyrekcji  szpitala  oraz , że  chcę
być  obecna  przy  rozmowie   ,  bo  mam  też   coś  do  powiedzenia  o stanie  zdrowia  matki ,  postraszyłabyć  obecna  przy  rozmowie   ,  bo  mam  też   coś  do  powiedzenia  o stanie  zdrowia  matki ,  postraszyła
mnie wezwaniem   ochrony  !!! mnie wezwaniem   ochrony  !!! 

Nie  zainteresowała  się nawet  jakie  leki    moja  matka  przyjmuje   (na  co jej  zwróciłam  uwagę )  orazNie  zainteresowała  się nawet  jakie  leki    moja  matka  przyjmuje   (na  co jej  zwróciłam  uwagę )  oraz
czy  w  tym dniu  jakieś  leki  przyjmowała ,a  przecież  przyczyną    ostrego  zasłabnięcia  była  za  dużaczy  w  tym dniu  jakieś  leki  przyjmowała ,a  przecież  przyczyną    ostrego  zasłabnięcia  była  za  duża
dawka    Neurotopu,  czego  nawet  nie  wpisała w  kartę  informacyjną,   od  niechcenia i z  wyraźnymdawka    Neurotopu,  czego  nawet  nie  wpisała w  kartę  informacyjną,   od  niechcenia i z  wyraźnym
lekceważeniem  zaczęła  w   końcu  po   moich  uwagach    pobieżnie   przeglądać   załączone   kartylekceważeniem  zaczęła  w   końcu  po   moich  uwagach    pobieżnie   przeglądać   załączone   karty
informacyjne , które się  jej  myliły,    w karcie  informacyjnej  bezczelnie  wpisała  zatarg ze  mną  , takinformacyjne , które się  jej  myliły,    w karcie  informacyjnej  bezczelnie  wpisała  zatarg ze  mną  , tak
jak by  miał  on  znaczenie  dla   leczenia  oraz  wywiadu lekarskiego  z  moją matką.  Do   załączonejjak by  miał  on  znaczenie  dla   leczenia  oraz  wywiadu lekarskiego  z  moją matką.  Do   załączonej
karty  z  SOR   dołączony jest  wydruk  jej  mało  czytelnych wypocin ,w  których  wpisała  za wysokiekarty  z  SOR   dołączony jest  wydruk  jej  mało  czytelnych wypocin ,w  których  wpisała  za wysokie
ciśnienie  oraz zlecony  przez  nią  lek  na obniżenie ciśnienia  i kroplówkę . ciśnienie  oraz zlecony  przez  nią  lek  na obniżenie ciśnienia  i kroplówkę . 
 Moja matka  poczuła się lepiej   nad  ranem ale nie  po  leku  na obniżenie  ciśnienia  oraz  po  kroplówce , Moja matka  poczuła się lepiej   nad  ranem ale nie  po  leku  na obniżenie  ciśnienia  oraz  po  kroplówce ,
tylko  po  ustąpieniu  silnego  ubocznego   działania   dawki  Neurotop  600  retard  po czym  mamatylko  po  ustąpieniu  silnego  ubocznego   działania   dawki  Neurotop  600  retard  po czym  mama
wróciła  do  domu.  Przy  mnie  także  dr  C.badała  jakiegoś  starszego  pana  przy  oknie  i  zachowywaławróciła  do  domu.  Przy  mnie  także  dr  C.badała  jakiegoś  starszego  pana  przy  oknie  i  zachowywała
się  tak  samo  lekceważąco,    byle  jak  zbadała  mu brzuch i  gdy  pacjent  się  poskarżył, że  możesię  tak  samo  lekceważąco,    byle  jak  zbadała  mu brzuch i  gdy  pacjent  się  poskarżył, że  może
powinna  zbadać go  bardziej wnikliwie ,  powiedziała  mu    dosłownie  : powinna  zbadać go  bardziej wnikliwie ,  powiedziała  mu    dosłownie  : 
                      ' to co,  ja  ma panu  obmacywać  wszystkie  kiszki ' ?                      ' to co,  ja  ma panu  obmacywać  wszystkie  kiszki ' ?
 Druga  lekarka   dr  Krystyna  P. neurolog zbadała  moją matkę  dopiero  po  godzinie  3  rano,   i    także   Druga  lekarka   dr  Krystyna  P. neurolog zbadała  moją matkę  dopiero  po  godzinie  3  rano,   i    także  
zlekceważyła  wywiad  lekarski    oraz  bezmyślnie  zaleciła  moje matce nadal  dawkę Neurotop    600  zlekceważyła  wywiad  lekarski    oraz  bezmyślnie  zaleciła  moje matce nadal  dawkę Neurotop    600  
retard  dwa  razy  dziennie w poplecznictwie z neurolog  i    następnego  dnia   około  godziny 11  -tej   po retard  dwa  razy  dziennie w poplecznictwie z neurolog  i    następnego  dnia   około  godziny 11  -tej   po 
zażyciu dawki    retard  600  mniej  więcej  o  godzinie  9-  tej   rano   takie  samo  ostre  zejście  zażyciu dawki    retard  600  mniej  więcej  o  godzinie  9-  tej   rano   takie  samo  ostre  zejście  
powtórzyło się w domu.powtórzyło się w domu.

 Cały dzień   musiałam  ratować  matkę aż  działanie   leku   skończyło  się  i mogła  wstać z  fotela     Cały dzień   musiałam  ratować  matkę aż  działanie   leku   skończyło  się  i mogła  wstać z  fotela    
dopiero  około  godziny  20- tej ,  bo w ogóle  nie   była w  stanie chodzić , ani  nawet normalnie  mówić. dopiero  około  godziny  20- tej ,  bo w ogóle  nie   była w  stanie chodzić , ani  nawet normalnie  mówić. 
 A  nie  chciałam  jej  wieźć   ponownie   do SOR  , bo  wiedziałam że  nie otrzyma tam żadnej    A  nie  chciałam  jej  wieźć   ponownie   do SOR  , bo  wiedziałam że  nie otrzyma tam żadnej   
specjalistycznej  pomocy  poza leżeniem  na leżance   i  kroplówką  do białego rana. Następnego  dnia   to specjalistycznej  pomocy  poza leżeniem  na leżance   i  kroplówką  do białego rana. Następnego  dnia   to 



jest  28  października  moja  matka  nie  zażyła  takiej  dużej  dawki    Neurotopu  i  zejście  się  nie  jest  28  października  moja  matka  nie  zażyła  takiej  dużej  dawki    Neurotopu  i  zejście  się  nie  
powtórzyło.                                                          15.powtórzyło.                                                          15.

Pragnę  zwrócić  uwagę    na lekceważenie pacjentów   przez  ordynatorów  klinik,  którzy   wypuszczająPragnę  zwrócić  uwagę    na lekceważenie pacjentów   przez  ordynatorów  klinik,  którzy   wypuszczają
pacjentów do domu w kartami  informacyjnymi   bez ich podpisów oraz  pieczątek,  tylko z    podpisamipacjentów do domu w kartami  informacyjnymi   bez ich podpisów oraz  pieczątek,  tylko z    podpisami
lekarzy prowadzących , a  przecież  ordynator odpowiada  za  każdego  pacjenta  oraz  za  zalecenia swoichlekarzy prowadzących , a  przecież  ordynator odpowiada  za  każdego  pacjenta  oraz  za  zalecenia swoich
lekarzy  i musi  podpisać się  na  takiej karcie.  Jest   to zjawisko  powszechne w  SPSK .    Lekarzelekarzy  i musi  podpisać się  na  takiej karcie.  Jest   to zjawisko  powszechne w  SPSK .    Lekarze
urywają  się z  pracy  przed  końcem pracy  do  prywatnych  praktyk   a przecież  mają  pensje  za  etat aurywają  się z  pracy  przed  końcem pracy  do  prywatnych  praktyk   a przecież  mają  pensje  za  etat a
nie   połowę  etatu  lub jedną  trzecią. nie   połowę  etatu  lub jedną  trzecią. 

 Lekarze w  klinikach zmieniają  się ,  na przykład w  III  Klinice Ginekologii  jest  bardzo duża  rotacja Lekarze w  klinikach zmieniają  się ,  na przykład w  III  Klinice Ginekologii  jest  bardzo duża  rotacja
lekarzy , a   przecież  pacjent w razie czego  musi  mieć możliwość     odwołania  się  do  ordynatora  takżelekarzy , a   przecież  pacjent w razie czego  musi  mieć możliwość     odwołania  się  do  ordynatora  także
w  sprawie  zaleceń lekarzy  prowadzących , a nie  szukać takiego  lub innego lekarza  w  Poliklinice  lubw  sprawie  zaleceń lekarzy  prowadzących , a nie  szukać takiego  lub innego lekarza  w  Poliklinice  lub
poszukiwać  go  prywatnie.  poszukiwać  go  prywatnie.  

Następna sprawa  -  to    brak  lekarzy  w  Poliklinice.  Biedni  ludzie czekają  3  miesiące na wizytę  uNastępna sprawa  -  to    brak  lekarzy  w  Poliklinice.  Biedni  ludzie czekają  3  miesiące na wizytę  u
tego samego  lekarza   ,   w klinikach  w  SPSK pracuje   wielu   lekarzy  tej samej  specjalności    i dlategotego samego  lekarza   ,   w klinikach  w  SPSK pracuje   wielu   lekarzy  tej samej  specjalności    i dlatego
szpital powinien  zapewnić  dyżury lekarzy   od   8  rano   do  16  -tej  i nawet   do  18-   tej dla ludzi  poszpital powinien  zapewnić  dyżury lekarzy   od   8  rano   do  16  -tej  i nawet   do  18-   tej dla ludzi  po
godzinach  pracy po  dwie  godziny   naprzemiennie , tak  aby  każdy  pacjent   mógł   być  przyjęty przezgodzinach  pracy po  dwie  godziny   naprzemiennie , tak  aby  każdy  pacjent   mógł   być  przyjęty przez
każdego  specjalistę    ,  chyba ,  że pacjent  chce    być  przyjmowany  tylko   przez  wybranego lekarza.każdego  specjalistę    ,  chyba ,  że pacjent  chce    być  przyjmowany  tylko   przez  wybranego lekarza.

W większości   ludzie  przedłużają  recepty  lub  przychodzą  po  skierowania   na badania  lub po  wyniki  W większości   ludzie  przedłużają  recepty  lub  przychodzą  po  skierowania   na badania  lub po  wyniki  
badań   i nie  mogą  przecież czekać   trzy  miesiące    na  neurochirurga , tak    jak  moja biedna  matka  i badań   i nie  mogą  przecież czekać   trzy  miesiące    na  neurochirurga , tak    jak  moja biedna  matka  i 
wielu  innych    pacjentów. Każdy  lekarz  na  takim  dyżurze ma  obowiązek  przyjąć  pacjenta wg wielu  innych    pacjentów. Każdy  lekarz  na  takim  dyżurze ma  obowiązek  przyjąć  pacjenta wg 
kolejności  zapisów  a  nie odsyłać do   tzw. lekarza  prowadzącego. A  może pacjent  chce  zmienić lekarzakolejności  zapisów  a  nie odsyłać do   tzw. lekarza  prowadzącego. A  może pacjent  chce  zmienić lekarza
i co   ma wtedy  zrobić   , jeśli jest  skazany    na tego samego  lekarza a koledzy oraz  koleżanki  tych i co   ma wtedy  zrobić   , jeśli jest  skazany    na tego samego  lekarza a koledzy oraz  koleżanki  tych 
lekarzy odsyłają  chorych ludzi   do  swoich  kolegów ?lekarzy odsyłają  chorych ludzi   do  swoich  kolegów ?

Powinno się  także    wprowadzić jako   obowiązkowe szkolenia   radiologiczne  rezonansu oraz  Powinno się  także    wprowadzić jako   obowiązkowe szkolenia   radiologiczne  rezonansu oraz  
tomografii  dla  lekarzy  neurochirurgów  ,aby  nie  było takich sytuacji, że w  przypadku  braku  tomografii  dla  lekarzy  neurochirurgów  ,aby  nie  było takich sytuacji, że w  przypadku  braku  
odpowiedniego opisu  rezonansu bądź tomografii     neurochirurg nie  umiał    w ogóle  odczytać  odpowiedniego opisu  rezonansu bądź tomografii     neurochirurg nie  umiał    w ogóle  odczytać  
zawartości  dyskietki  i narażał  pacjenta  na śmierć lub nieprawidłowy zabieg.  zawartości  dyskietki  i narażał  pacjenta  na śmierć lub nieprawidłowy zabieg.  

Następnie -  w  SOR  powinna   być wprowadzona  kontrola  stażystów,   żaden  lekarz  na praktyce   nieNastępnie -  w  SOR  powinna   być wprowadzona  kontrola  stażystów,   żaden  lekarz  na praktyce   nie
może  mieć prawa   do  samodzielnego      podejmowania  badań, leczenia  lub zaleceń,  lekarze  ci  musząmoże  mieć prawa   do  samodzielnego      podejmowania  badań, leczenia  lub zaleceń,  lekarze  ci  muszą
być  pod  nadzorem  jakiegoś    starszego  lekarza  wyznaczonego  na dyżur w  SOR   w danym  dniu ibyć  pod  nadzorem  jakiegoś    starszego  lekarza  wyznaczonego  na dyżur w  SOR   w danym  dniu i
lekarz  ten     jako    odpowiedzialny  zwierzchnik  musi   zatwierdzać karty  informacyjne lekarzylekarz  ten     jako    odpowiedzialny  zwierzchnik  musi   zatwierdzać karty  informacyjne lekarzy
stażystów  oraz  kontrolować ich  pracę.     Inaczej  takie  praktyki  nie  mają  sensu bo lekarze  cistażystów  oraz  kontrolować ich  pracę.     Inaczej  takie  praktyki  nie  mają  sensu bo lekarze  ci
popełniają  kardynalne  i podstawowe  błędy.   Może  można  byłoby  wprowadzić  jakieś  stanowisko  dlapopełniają  kardynalne  i podstawowe  błędy.   Może  można  byłoby  wprowadzić  jakieś  stanowisko  dla
takiego  zwierzchnika w  SOR   np.  kierownik  SOR  oraz  Izby  Przyjęć   itp.  takiego  zwierzchnika w  SOR   np.  kierownik  SOR  oraz  Izby  Przyjęć   itp.  

Każda  klinika w SPSK zatrudnia  ponad  20 lekarzy  specjalistów   na codzień  i  oni  nie  mają  czasuKażda  klinika w SPSK zatrudnia  ponad  20 lekarzy  specjalistów   na codzień  i  oni  nie  mają  czasu
aby  natychmiast  zająć  się    pacjentem w  SOR    oraz  żeby  pracować  codziennie   na dyżurachaby  natychmiast  zająć  się    pacjentem w  SOR    oraz  żeby  pracować  codziennie   na dyżurach
wymiennych  w    przychodni w poliklinice  aby  ludzie  nie  czekali  na  konsultację  lub poradę  kilkawymiennych  w    przychodni w poliklinice  aby  ludzie  nie  czekali  na  konsultację  lub poradę  kilka
miesięcy .  Tak samo  jest z  nadmiarem  lekarzy    operujących,  nie ma  20  bloków  operacyjnych przymiesięcy .  Tak samo  jest z  nadmiarem  lekarzy    operujących,  nie ma  20  bloków  operacyjnych przy
jednej  klinice  żeby   wykonywać  codziennie  operacje  ,  więc  po  co  tylu  lekarzy   chirurgów,jednej  klinice  żeby   wykonywać  codziennie  operacje  ,  więc  po  co  tylu  lekarzy   chirurgów,
neurochirurgów  oraz  ortopedów   i innych  pracuje na co dzień  w  klinikach ? Nie  powinno  się w  takimneurochirurgów  oraz  ortopedów   i innych  pracuje na co dzień  w  klinikach ? Nie  powinno  się w  takim
razie  zatrudniać  na etatach  lekarzy  którzy  prowadzą  działalność  gospodarczą  i zarabiają  od  kilku  dorazie  zatrudniać  na etatach  lekarzy  którzy  prowadzą  działalność  gospodarczą  i zarabiają  od  kilku  do
kilkudziesięciu  tysięcy  dodatkowo  poza  etatem w  szpitalu  oraz  podczas  pracy  w  szpitalu ,alekilkudziesięciu  tysięcy  dodatkowo  poza  etatem w  szpitalu  oraz  podczas  pracy  w  szpitalu ,ale
powinno się płacić  lekarzom za  wykonane  operacje w  ramach   podpisanego  zlecenia  ze  szpitalempowinno się płacić  lekarzom za  wykonane  operacje w  ramach   podpisanego  zlecenia  ze  szpitalem
oraz  za   obowiązkowe dyżury  ,i tak lekarze  wyjdą  na  swoje.Poza  tym  lekarze  mają  prawo dooraz  za   obowiązkowe dyżury  ,i tak lekarze  wyjdą  na  swoje.Poza  tym  lekarze  mają  prawo do
wysokich  zarobków   w   zależności   od   przyznanego   stopnia   naukowego,    co  wydaje   sięwysokich  zarobków   w   zależności   od   przyznanego   stopnia   naukowego,    co  wydaje   się
usprawiedliwione wiedzą  i  określoną  specjalizacją.usprawiedliwione wiedzą  i  określoną  specjalizacją.

Stały  i przykry widok w  szpitalach  to  nieświeże  obuwie,   stare  klapki oraz  zużyte   wsuwki  damskieStały  i przykry widok w  szpitalach  to  nieświeże  obuwie,   stare  klapki oraz  zużyte   wsuwki  damskie
i męskie luzem  używane  przez  samych  lekarzy  i  inny  personel  lub tłukące    pod PCV  obcasyi męskie luzem  używane  przez  samych  lekarzy  i  inny  personel  lub tłukące    pod PCV  obcasy



różnych  damulek. Za to  makijaże  perfekcyjne  .Widocznie w    tzw. resorcie  zdrowia  mają  takieróżnych  damulek. Za to  makijaże  perfekcyjne  .Widocznie w    tzw. resorcie  zdrowia  mają  takie
obuwie  i takie  zalecają. Nawet  ratownicy  medyczny  pracują   ubrani  jak  do  wyjścia  do  parku  lub  doobuwie  i takie  zalecają. Nawet  ratownicy  medyczny  pracują   ubrani  jak  do  wyjścia  do  parku  lub  do
sklepu  osiedlowego  rano  po zakupy.                                                                                                  16.sklepu  osiedlowego  rano  po zakupy.                                                                                                  16.
  
 Także  lekarze w  NZOPZ  czyli w  poradniach  i  przychodniach  rodzinnych i  innych  specjalistycznych Także  lekarze w  NZOPZ  czyli w  poradniach  i  przychodniach  rodzinnych i  innych  specjalistycznych
powinni  być  zatrudniani w    ramach całego etatu   również po  to, aby  ludzie  nie  czekali  na konsultacjępowinni  być  zatrudniani w    ramach całego etatu   również po  to, aby  ludzie  nie  czekali  na konsultację
lub  poradę  kilka  miesięcy.  Na przykład    każdy ortopeda w  Specjalistyce  Czechów  dorabia  tamże   polub  poradę  kilka  miesięcy.  Na przykład    każdy ortopeda w  Specjalistyce  Czechów  dorabia  tamże   po
kilka  godzin  tygodniowo do etatu w  jakimś  szpitalu,   przychodnia  nie   zapewnia w  ten sposóbkilka  godzin  tygodniowo do etatu w  jakimś  szpitalu,   przychodnia  nie   zapewnia w  ten sposób
ciągłości  pracy  oraz   wizyt  u  lekarzy  od  8  rano   do  18  po  południu  tylko   w  ciągu  dwóch  lubciągłości  pracy  oraz   wizyt  u  lekarzy  od  8  rano   do  18  po  południu  tylko   w  ciągu  dwóch  lub
trzech  godzin w  tygodniu   co powoduje  konieczność  czekania  przez  pacjenta  nawet  trzy  miesiące  natrzech  godzin w  tygodniu   co powoduje  konieczność  czekania  przez  pacjenta  nawet  trzy  miesiące  na
konsultację    u  ortopedy, oraz  wielu innych  lekarzy  specjalistów.  Albo więc  cały etat  albo  minimumkonsultację    u  ortopedy, oraz  wielu innych  lekarzy  specjalistów.  Albo więc  cały etat  albo  minimum
pół etatu codziennie   aby zapewnić  ludziom całodobowy dostęp  do lekarza, a  dodatkowo  lekarz  mapół etatu codziennie   aby zapewnić  ludziom całodobowy dostęp  do lekarza, a  dodatkowo  lekarz  ma
prawo  prowadzić sobie  jak chce  praktykę  prywatną  w ramach  własnej  działalności. prawo  prowadzić sobie  jak chce  praktykę  prywatną  w ramach  własnej  działalności. 
Następna sprawa  to  karty z   SOR  które    powinny   być  wydawane  pacjentom   jako wydrukNastępna sprawa  to  karty z   SOR  które    powinny   być  wydawane  pacjentom   jako wydruk
komputerowy a nie  nieczytelne  bazgroły lekarzy ,  których   nie  sposób   odszyfrować  .   Lekarz  możekomputerowy a nie  nieczytelne  bazgroły lekarzy ,  których   nie  sposób   odszyfrować  .   Lekarz  może
zrobić  notatki  ,  które  pielęgniarka    dyżurna  lub  sam  lekarz   może opracować na komputerzezrobić  notatki  ,  które  pielęgniarka    dyżurna  lub  sam  lekarz   może opracować na komputerze
najlepiej   na  formularzu    SPSK.                                                                        najlepiej   na  formularzu    SPSK.                                                                        

Należałoby   wprowadzić  odpowiedni  program   komputerowy w SOR  . Należałoby   wprowadzić  odpowiedni  program   komputerowy w SOR  . 

Moje   karty ze  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  są     tak nieczytelne  i   tak skandaliczne   Moje   karty ze  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego  są     tak nieczytelne  i   tak skandaliczne   
nabazgrolone, że  niektóre nie   są nawet  możliwe   do odczytania.  Oraz  bardzo ważna sprawa  -  nabazgrolone, że  niektóre nie   są nawet  możliwe   do odczytania.  Oraz  bardzo ważna sprawa  -  
konieczność  zmiany  oprogramowania w wydrukach  przy  kontroli  rozruszników , które starszym  konieczność  zmiany  oprogramowania w wydrukach  przy  kontroli  rozruszników , które starszym  
ludziom wydawane  są w języku  angielskim,  przecież ludzie ci  nic  nie  rozumieją z  takiego wydruku , a ludziom wydawane  są w języku  angielskim,  przecież ludzie ci  nic  nie  rozumieją z  takiego wydruku , a 
mają  prawo wiedzieć  wszystko  o   swoim stanie  zdrowia w  języku  polskim  a  nie  obcym. mają  prawo wiedzieć  wszystko  o   swoim stanie  zdrowia w  języku  polskim  a  nie  obcym. 
W  roku  2013 w  SOR w  SPSK  IV w  Lublinie  zamiast  kilku  lekarzy  dyżurnych  zainstalowano  W  roku  2013 w  SOR w  SPSK  IV w  Lublinie  zamiast  kilku  lekarzy  dyżurnych  zainstalowano  
ludziom  ( czytaj  petentom ) w  recepcji   telewizor, żeby  się  nie  nudzili  podczas  wielogodzinnego ludziom  ( czytaj  petentom ) w  recepcji   telewizor, żeby  się  nie  nudzili  podczas  wielogodzinnego 
czekania na  łaskawe  zajęcie  się  pacjentem  przez  lekarza  leżąc  na  twardej leżance  bez koca  i czekania na  łaskawe  zajęcie  się  pacjentem  przez  lekarza  leżąc  na  twardej leżance  bez koca  i 
poduszki w świetle  jaskrawych jarzeniówek,   niektórzy  pacjenci  wiedząc  o  wielogodzinnym  czekaniu poduszki w świetle  jaskrawych jarzeniówek,   niektórzy  pacjenci  wiedząc  o  wielogodzinnym  czekaniu 
przywożą  ze  sobą  te akcesoria  oraz  jedzenie  i picie. Mało tego,  od  petentów  odgrodzono  tłum  przywożą  ze  sobą  te akcesoria  oraz  jedzenie  i picie. Mało tego,  od  petentów  odgrodzono  tłum  
zbędnych  ratowników  oraz  administrację  pancerną  szybą, chyba  po  to,żeby  zdesperowani  petenci  zbędnych  ratowników  oraz  administrację  pancerną  szybą, chyba  po  to,żeby  zdesperowani  petenci  
nie  napluli  na   leniwą    i  bardzo  obojętną  administrację  medyczną ( albo w  mordę  nożem)  w   nie  napluli  na   leniwą    i  bardzo  obojętną  administrację  medyczną ( albo w  mordę  nożem)  w   
obawie  o   możliwe rękoczyny  kiblujących  w  SOR całą  noc  petentów. obawie  o   możliwe rękoczyny  kiblujących  w  SOR całą  noc  petentów. 

Ciąg dalszy mataczenia  w  sprawie  nienależytego wykonania  diagnostyki  obrazowej przez  lekarkę
radiologa   Szpitala  Wojskowego w  Lublinie   dr Monikę  Jóźwiakowską  był  taki, że 5  maja  2003  roku
odebrałam  umorzenie  od  prokuratora  Wójcika  z  Prokuratury  Rejonowej   z ul.  Chmielnej  w którym
powołuje się  na biegłych  sądowo- lekarskich  Uniwersytetu  Medycznego we  Wrocławiu  z Zakładu
Medycyny  Sądowej   którzy   poświadczyli    nieprawdę,  że   rzekomo   opis   rezonansu    radiolog
Jóźwiakowskiej  był   rzekomo  prawidłowy,  pisząc w umorzeniu-  że :  '  z  opinii  sporządzonej przez
biegłych sądowo  lekarskich  Uniwersytetu  medycznego  we  Wrocławiu   wynika, że  opis   badania
rezonansem   magnetycznym  odcinka  piersiowego  Krystyny  Ziemlańskiej  z dnia  25  stycznia  2012
jest prawidłowy, pomija on   jednak  opis  zmiany w  obrębie  trzonu    kręgu piersiowego 7.  Rzekomo
'zmiana  ta jest  dyskretna  i  nie  charakterystyczna , mogła  być  ona zatem  niedostrzeżona  przez   przez
lekarza  opisującego badanie . I dalej  wg  tej  opinii - ' ocena  badań radiologicznych  z racji swego
charakteru    obarczona  jest   pewnego  stopnia   subiektywizmem,   zwłaszcza  w   przypadku  zmian
dyskretnych  jak  miało  to miejsce w  przedmiotowym przypadku'.  I dalej  koledzy  biegli  stwierdzili
aby  nie zaszkodzić  koleżance z Lublina, że    tego  typu zdarzenia  mieszczą się w  granicach  ryzyka
charakteru pracy  lekarza  radiodiagnosty.'  

Komentarz  do  tej   opinii  lekarzy  jest  następujący : 
badanie  rezonansu jest   badaniem  najdokładniejszym, o wiele     bardziej   precyzyjnym niż zwykłe
zdjęcie  RTG,  i  jako dowód  przestawię  bardzo  dobry  opis  zdjęcia    RTG    mojego  kręgosłupa,  które
dokładnie  opisuje  zmiany w  w  moim  kręgosłupie,  których  przez  zaniedbanie  nie opisała  radiolog
Monika  Jóźwiakowska  . 
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Rezonans  magnetyczny   umożliwia  ocenę  kości  oraz  bardzo dokładną ocenę    struktur sąsiadujących ,
między  innymi w  kręgosłupie  krążków  międzykręgowych , korzeni  nerwowych , rdzenia  kręgowego.
Jest  to  badanie  bardzo  przydatne także w  diagnostyce  stanów  zapalnych  kości.  Opis    rezonansu  dr
Jóźwiakowskiej   pomija   w  ogóle  diagnostykę  kręgosłupa,  w opisie   tym   o zmianach  które  są
dokładnie  opisane w  moich RTG  Jóźwiakowska  napisała  tylko  jedno  zdanie :

    '  zmiany  zwyrodnieniowo   -  wytwórcze   na   przednich   krawędziach   trzonów
kręgów. '
Opinia  biegłych  sądowych  potwierdziła  wcześniejsze    trzy opisy  RTG  kręgosłupa,  pominięte  przez
w.w  radiolog  w jej  wybrakowanym   opisie  rezonansu  a  mianowicie   że  diagnostyka  obrazowa
ujawniła:  (…)                       
wczesne  dyskretne  zmiany  zwyrodnieniowe   krążków  m-k  na szczycie     fizjologicznej  kyfozy
piersiowej w postaci  niewielkiego  obniżenia    ich wysokości    przy zachowanym  prawidłowym  sygnale
krążków  m-k  oraz  łagodne  wielopoziomowe  zmiany  zwyrodnieniowe  trzonów  kręgów   piersiowych
w  postaci  osteofitów  brzeżnych   na przednio  bocznych  krawędziach   trzonów,  większe  po  stronie
prawej .  (…)   mogącemu odpowiadać  ogniskowemu zwapnieniu  lub sklerotycznemu  ognisku  i dalej-
że w  przypadku  dalszych  wątpliwości  wskazane  wykonanie kontrolnego   badania  MR w celu  oceny
ewolucji  zmiany.'

EUFEMIZM.
Niestety   opinia   biegłych   sądowych  z   Katedry   i  Zakładu   Medycyny  Sądowej   we   Wrocławiu
( profesora Katedry  i dwóch  dr  n.med)  na  czym oparł  się Prokurator  Wójcik,   o czym  piszę  powyżej,
obarczona jest  celowym  komentarzem  o' ryzyku charakteru  pracy ' i rzekomej 'ocenie  subiektywnej  '
usprawiedliwiając  w  ten sposób  nieuczciwą  lekarkę a może  nawet  wielu  innych  lekarzy. Uczciwy   i
bezstronny  biegły  sądowy powinien   skupić   się   wyłącznie   na   określeniu   braków ,  różnic   oraz
nieprawidłowości  w  innym  badaniu  bez   usprawiedliwiania w  ten czy  inny sposób   wyniku  badania
innego  specjalisty. Nie ma  czegoś  takiego  jak 'ryzyko  pracy '  oraz'   subiektywizm ' radiologa  czy
chirurga ,  ale  są  błędy w  sztuce  lekarskiej  zawsze  przez  lekarza   w jakiś  sposób zawinione z
wyjątkiem,  gdy  lekarz  nie jest w  stanie  wykonywać  zawodu.  Prawidłowy   opis  rezonansu  powinien
był   uwzględniać   przynajmniej  te   zmiany   które   wymieniają   opisy   RTG   a   nie   pisać   o
subiektywizmie  nierzetelnej radiolog  której  udziela  się   poparcia z  poplecznictwa  .

Opinią lub  oceną obiektywną  jak  napisałam w  zażaleniu   wg definicji jest taka, która przedstawia
opiniowane  zjawisko,  przedmiot  albo  np.  jakąś  osobę  (jej  cechy)  w  sposób  całkowicie  racjonalny  i
rzeczywisty. Jest to opinia /  ocena bezstronna zawierająca fakty o czymś bez uwzględniania własnych
poglądów, przekonań, uczuć bądź też kierowania się własnym interesem w ocenie. Przeciwieństwem jest
opinia / ocena subiektywna gdzie ktoś w ocenie kieruje się własnymi poglądami, upodobaniami czy nawet
uprzedzeniami (tzw. stronniczość). Bycie obiektywnym jest bardzo ważną cechą i niejednokrotnie pomaga
nam w podejmowaniu dobrych, korzystnych decyzji w życiu. 
Obiektywizm jest pożądany również u takich ludzi jak np. sędziowie ,  biegli dziedzinowi, jury, krytycy
itp.

LEKARZ  NIE  MOŻE   BYĆ    SUBIEKTYWNY
Obiektywny (ang. objective, niem. objectiv, fr. objectif ze ś.łc. obiectivus od obiectum - bezstronny, bez 
uprzedzeń, rzeczowy.
Subiektywny oznacza według tylko i wyłącznie czyjejś perspektywy. Coś oceniane jest na podstawie tego, 
jak dana osoba odbiera dane zjawisko. W oparciu o własne uczucia, emocje, wrażliwość, doświadczenie, 
percepcję. Nie uwzględniając żadnych innych wpływów, ani racji, choćby były nawet najbardziej zasadne.
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Por:  strona  6  opinii  biegłych:
cytat  : 

'ocena   badań   radiologicznych  z   racji   swego  charakteru    obarczona   jest   pewnego  stopnia
subiektywizmem ' -   i dalej   - '  na dokładność  opisu  radiologicznego   zasadniczy  wpływ  ma także
indywidualne doświadczenie  zawodowe   lekarza  radiologa-  '  ale  dr  Monika  Jóźwiakowska  pracuje w
zawodzie  wiele  lat  i  posiada  bardzo  duże  doświadczenie w  kilku  placówkach  , byle  tylko  natłuc w
nich  kasy  olewając  ciężko  chorych  ludzi  i jakoś  nie  narzeka  na ' ryzyko charakteru  pracy'  skoro  jest
tak  aktywna zawodowo!  Z  powyższego  zdania  biegłych  o'   obarczeniu subiektywizmem ' wynika, że
każdy lekarz  może  zwalić  winę za  błędy w sztuce  lekarskiej  na ' własne uczucia, emocje, wrażliwość,
doświadczenie  lub jego  brak, percepcję   lub jej  brak , nie uwzględniając żadnych innych wpływów, ani
racji, choćby były nawet najbardziej zasadne.' 

 Czyli, że  można  nawet  mordować  chorych w imię  własnego  lekarskiego subiektywizmu   , czyli  , że
twierdzenie  takie  biegłych  sądowych w  tym  przypadku   jest z ich  strony  zamierzonym  eufemizmem
i   manipulacją   językową   aby   jakoś   usprawiedliwić   dr   Jóźwiakowską.  Nie  jest  żadnym
'subiektywizmem'   niewykonanie   właściwego   opisu   jak  też   nie  jest  żadnym  '  subiektywizmem'
ogólnikowe  określenie  w rodzaju 'zmiany  zwyrodnieniowe'  zamiast  ich dokładnego  opisania. 

     LEKARZ  JAKO  WIDZĄCY INACZEJ  CZYLI  EUFEMIZM     ENCYKLOPEDIA
Eufemizm bywa też stosowany jako figura retoryczna czy stylistyczna, dla ubarwienia wypowiedzi czy też
jako żart językowy. Eufemizmy bywają stosowane w języku propagandy (także reklamy). Przykładowo w 
czasach realnego socjalizmu w Polsce władze mówiły o regulacji cen, kiedy w istocie chodziło o 
podniesienie cen. Mówiły o przerwach w pracy, kiedy w istocie chodziło o strajki - patrz też: nowomowa, 
manipulacja językowa. 

ODNOŚNIE  RYZYKA  PRACY  LEKARZA  DIAGNOSTY  CZYLI  RYZYKA  ZAWODOWEGO 
na jakie  rzekomo  narażona  jest dr  JÓŹWIAKOWSKA  i inni  diagnostycy wg komentarzy biegłych 
sądowych   jako  kolejny eufemizm  aby  usprawiedliwić z poplecznictwa  niedopełnienie  obowiązków:

Ryzyko zawodowe   według Ministerstwa Pracy, rozumiane jest jako:

"prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, 
powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i
wypadków przy pracy". Pojęcie ryzyka zawodowego zostało ustalone w dyrektywie unijnej z dnia 12 
czerwca 1989 roku o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia 
pracowników podczas pracy

Oto    opis  czyli  niewykonanie w  ogóle  opisu  tomografii  kręgosłupa  mojej  mamy  przez  radiologa  1 
Szpitala  Wojskowego   Dariusza  Bętkowskiego z dnia 8.02. 2012 . Z  całą  pewnością   Bętkowski  nie 
wykonywał w  ogóle  prawidłowych opisów   wielu innym  pacjentom , ale  ja  akurat sprawdziłam  jego  
opis  i  wyszła  prawda  na jaw.  

Opis  radiologa  Bętkowskiego :
Lewostronna  skolioza.  Na poziomie   L5/S1  centralna-  twarda z fenomenem  próżniowym   
protruzja  krążką  międzykręgowego. Kanał  kręgowy  i otwory mm.  Kręgowe  niezwężone. 
Naczyniak  trzonu  L3.  Torbiel  NL  do weryfikacji.

 A oto  prawidłowy  opis  tego samego  rezonansu    wykonany w  SPSK  4 w  Lublinie  przez  dr   Jadwigę
Brzostowską :                                                                
Badanie  KT  skonsultowano  na podstawie  dostarczonej  płyty  CD.
Pogłębienie  lordozy     lędźwiowej. Nasilona  osteoporoza   trzonów  lędźwiowych.  Poszerzone   Pogłębienie  lordozy     lędźwiowej. Nasilona  osteoporoza   trzonów  lędźwiowych.  Poszerzone   
przestrzenie  płynowe   ogona końskiego. Osteofity wokół   trzonów  kręgowych. Na poziomie L2- L3 przestrzenie  płynowe   ogona końskiego. Osteofity wokół   trzonów  kręgowych. Na poziomie L2- L3 



krążek  m-k   wypełnia  oba zachyłki  boczne.  Na poziomie  L3- L4   cechy  szerokopodstawnej  krążek  m-k   wypełnia  oba zachyłki  boczne.  Na poziomie  L3- L4   cechy  szerokopodstawnej  
protruzji   krążka  m- kręgowego  z  impresją  na worek   oponowy  ogona końskiego. Na poziomie  protruzji   krążka  m- kręgowego  z  impresją  na worek   oponowy  ogona końskiego. Na poziomie  
L4- L5   dokanałowe  uwypuklenie   pierścienia  włóknistego .                                                    L4- L5   dokanałowe  uwypuklenie   pierścienia  włóknistego .                                                      19.19.

Na poziomie  L5  S1  zmiany  degeneracyjne   w  krążku  m-kręgowym z jego spłaszczeniem  iNa poziomie  L5  S1  zmiany  degeneracyjne   w  krążku  m-kręgowym z jego spłaszczeniem  i
vacuum   phenomen.   Dokanałowe  uwypuklenie   pierścienia włóknistego  z obecnością zwapnień.vacuum   phenomen.   Dokanałowe  uwypuklenie   pierścienia włóknistego  z obecnością zwapnień.
Dodatkowo  widoczne  osteofity  na tylnych  krawędziach  przyległych  trzonów   wpuklają sięDodatkowo  widoczne  osteofity  na tylnych  krawędziach  przyległych  trzonów   wpuklają się
dokanałowo.   Zmiany  zwyrodnieniowe  na  tym poziomie  w stawach m-kręgowych   zwężajądokanałowo.   Zmiany  zwyrodnieniowe  na  tym poziomie  w stawach m-kręgowych   zwężają
światło  boczne   kanału    kręgowego.    Sklerotyzacja   i   nadżerki  w   przyległych   blaszkachświatło  boczne   kanału    kręgowego.    Sklerotyzacja   i   nadżerki  w   przyległych   blaszkach
granicznych.    Zwężenie   otworów   m-  kręgowych.    Torbiele   Tarlowe    w  obrębie   kanaługranicznych.    Zwężenie   otworów   m-  kręgowych.    Torbiele   Tarlowe    w  obrębie   kanału
uwidocznionej  kości   krzyżowej   do poziomu  S2 i  w  obrębie    korzeni   nerwowych  na  tymuwidocznionej  kości   krzyżowej   do poziomu  S2 i  w  obrębie    korzeni   nerwowych  na  tym
poziomie. poziomie. 

W  listopadzie  2013  gdy starałam  się  będąc  ciężko  i przewlekle  chora  jako  petent  o  przyjęcie  mnieW  listopadzie  2013  gdy starałam  się  będąc  ciężko  i przewlekle  chora  jako  petent  o  przyjęcie  mnie
ze  skierowaniem  na   operację  kręgosłupa,   traktowano  mnie  spychologicznie ,  wędrowałam kilkaze  skierowaniem  na   operację  kręgosłupa,   traktowano  mnie  spychologicznie ,  wędrowałam kilka
razy  od  Kliniki  od  SOR oraz  do  Izby Przyjęć  Planowych tam   i spowrotem  po  to tylko, żebyrazy  od  Kliniki  od  SOR oraz  do  Izby Przyjęć  Planowych tam   i spowrotem  po  to tylko, żeby
usłyszeć  od  lekarza  neurochirurga w  SOR  że  mam się  zgłosić  do poradni  ortopedycznej, w czasieusłyszeć  od  lekarza  neurochirurga w  SOR  że  mam się  zgłosić  do poradni  ortopedycznej, w czasie
konsultacji  ze  mną  pani doktor załatwiała  jakieś inne  sprawy  przez  telefon i nawet   radziła  mi  abymkonsultacji  ze  mną  pani doktor załatwiała  jakieś inne  sprawy  przez  telefon i nawet   radziła  mi  abym
się   postarała   o   opinię   psychologiczną,  czy   przypadkiem   nie   zmyślam  sobie    przewlekłychsię   postarała   o   opinię   psychologiczną,  czy   przypadkiem   nie   zmyślam  sobie    przewlekłych
dolegliwości  bólowych , z powodu  których  nawet  nie  mogłam  nosić  biustonosza !dolegliwości  bólowych , z powodu  których  nawet  nie  mogłam  nosić  biustonosza !

 W  SPSK  IV w Lublinie  istnieje  oczywiście   konieczność    przejścia  przez   poliklinikę  SPSK  z W  SPSK  IV w Lublinie  istnieje  oczywiście   konieczność    przejścia  przez   poliklinikę  SPSK  z
czekaniem  ponad  dwa  miesiące  na   konsultację  u   ortopedy  lub innego  specjalisty bo skierowaniaczekaniem  ponad  dwa  miesiące  na   konsultację  u   ortopedy  lub innego  specjalisty bo skierowania
od  innych lekarzy   spoza  SPSK    nie są  w  tym szpitalu  honorowane  bez  żadnego uzasadnieniaod  innych lekarzy   spoza  SPSK    nie są  w  tym szpitalu  honorowane  bez  żadnego uzasadnienia
właściwym rozporządzeniem   lub zarządzeniem  wewnętrznym   dyrekcji   szpitala,  co  potwierdziławłaściwym rozporządzeniem   lub zarządzeniem  wewnętrznym   dyrekcji   szpitala,  co  potwierdziła
nawet rzecznik  praw pacjenta , ale dopiero  po moim   dokuczliwym dociekaniu ,bo sama  nie chciałanawet rzecznik  praw pacjenta , ale dopiero  po moim   dokuczliwym dociekaniu ,bo sama  nie chciała
tego  przyznać, co  świadczy o  tym,  dla  kogo  są  tacy  rzecznicy zatrudniani w szpitalach, wszędzietego  przyznać, co  świadczy o  tym,  dla  kogo  są  tacy  rzecznicy zatrudniani w szpitalach, wszędzie
mnie  zbywano  i kłamano ,że  jest  to   rzekomo wymóg  formalny .     mnie  zbywano  i kłamano ,że  jest  to   rzekomo wymóg  formalny .     
W  Lublinie  jest  kilka  wielkich  szpitali  a  tylko w  jednym   szpitalu  SPSK 4    wykonuje się  operacjeW  Lublinie  jest  kilka  wielkich  szpitali  a  tylko w  jednym   szpitalu  SPSK 4    wykonuje się  operacje
kręgosłupa   na  które   trzeba   czekać   bardzo   długo  nawet  na  dostawkę  na   korytarzu,  można  wkręgosłupa   na  które   trzeba   czekać   bardzo   długo  nawet  na  dostawkę  na   korytarzu,  można  w
międzyczasie  umrzeć  zanim człowiek  doczeka  się   tak zwanej  planowej  operacji ,  bo musi  przejśćmiędzyczasie  umrzeć  zanim człowiek  doczeka  się   tak zwanej  planowej  operacji ,  bo musi  przejść
dodatkowo  przez  poliklinikę .dodatkowo  przez  poliklinikę .

Ordynator  Kliniki  Ortopedii  i  Traumatologii  w  SPSK 4   profesor Mazurkiewicz  wyświadczył  mi
nawet  przysługę  i załatwił   prawie  natychmiast  dojście  do  Polikliniki  bez  czekania  kilka  miesięcy,
ale  co z  tego, jeśli  musiałam czekać na tomografię  miesiąc,  i    jak  się potem  okazało,  opis  był
nieprawidłowy  i  musiałam  zlecać  poprawienie  opisu   na co czekałam  dodatkowe  dziesięć  dni  i
dopiero  poprawiony   opis  przez  innego  radiologa ujawnił naczyniaki  trzonów  kręgów  połączone z
żyłami kręgów  które  dawały  taki potworny  ból wzdłuż  odcinka piersiowego  kręgosłupa  i to dopiero
po  dwóch  latach   strasznej męczarni  ,  braku  snu i niepotrzebnego  cierpienia, jako skutek  braku   opisu
rezonansu  który  nie dawał  podstaw  do dalszej  diagnostyki,  którą  zlecił  mi  profesor  Mazurkiewicz
po  zapoznaniu  się z  opisem  biegłych  sądowych .   

Nie tylko   ja jestem  ofiarą  nieuczciwych radiologów, siostra  koleżanki  mojej  mamy  była  przez  kilka
lat  diagnozowana  tak samo  jak  ja z  powodu silnych  bóli  głowy  i dopiero telefon od  szychy w  NFZ
do szpitala  na prośbę  zatrudnionego w  NFZ  jej  syna  spowodował  zajęcie  się  tą  kobietą  przez
lekarzy , w rezultacie  czego  porządnie  opisana tomografia  głowy  wykazała  guz  rakowaty  za  uchem, a
wiele   poprzednich   tomografii   i   rezonansów   jak   dziesiątek  innych   badań   nie  wykazywały
niczego.Niestety  wygłupił   się  porządnie  nawet ordynator  Kliniki  Ortopedii   i   Traumatologii    i
postawił  mi 8  stycznia    2014  roku  na podstawie  tomografii  iście  kuriozalną  diagnozę , czyli  popełnił
poważny  błąd  medyczny mówiąc  o  chorobie  bechterewa,  dobrze, że  nie wynalazł  mi  prostaty  na
kręgosłupie  !
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Choroba Bechterewa 

 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (inaczej: choroba Bechterewa) jest przewlekłą dolegliwością
reumatyczną obejmującą stawy biodrowo-krzyżowe, barkowe, kręgosłupa oraz tkanki przykręgosłupowe.
Proces zapalny powoduje usztywnienie stawów i niewydolność ruchową.  Choroba występuje u ok. 0,5–
1% populacji. Postępuje bardzo powoli i nie objawia się w sposób wyraźny, dlatego też diagnozuje się ją
dopiero po kilkudziesięciu latach. Dolegliwość ta z niewyjaśnionych przyczyn dotyka na ogół mężczyzn i
rozpoczyna się zazwyczaj w trzeciej  lub czwartej  dekadzie życia.    Większość osób cierpiących na tę
chorobę po pewnym czasie osiąga stadium końcowe – wówczas niemożliwe jest całkowite wyleczenie.
Jednak po części możliwe jest przyhamowanie rozwoju choroby.

                                   Najczęstsze objawy stawowe to:

• ból  dolnego  odcinka  pleców lub  w  okolicy  pośladków,  zwykle  symetryczny,  nasilający  się  w
godzinach nocnych, zmniejszający się po aktywności fizycznej i narastający w unieruchomieniu,
stopniowo postępujące dolegliwości bólowe w innych odcinkach kręgosłupa, piersiowym i szyjnym
,  zajęcie stawów proksymalnych (około 25%), zwykle większych stawów, rzadko drobnych,  ból
pięt (około 40%),  ból i sztywność w okolicy żeber.

Błędy  oraz  lekarskie  i pomyłki   lekarzy  w Polsce są  masowe  i  powszechne,  nie było do tej pory
żadnej kontroli  lekarzy  ani  odpowiedzialności  karnej  za  niedopełnienie  obowiązków  oraz  błędy
medyczne , wielu  ludzi  uskarża  się  na  błędy  medyczne  lekarzy, ale    media  takich  tematów  nie
nagłaśniają, a  wręcz  jest  to  temat  taboo,  w prasie  nie  ma  żadnych  artykułów  o    lekarskich
przestępcach  jak  też  o     błędach  lekarzy,  zdarzają  się  bardzo  sporadycznie  i  przede  wszystkim w
przypadku  już  bardzo  dużej afery,  dane takie  można  znaleźć  prawie wyłącznie w  Internecie   przede
wszystkim  na stronie   www.znanylekarz.pl,  ale   na  przykład   opinie  o   neurochirurgu z  SPSK  oraz
NeuroCentrum  dr  O.na   tym  portalu  są  bardzo   dobre ,  podobnie  o ortopedzie z  Ośrodka  DMP, z
czego wynika, że   ogół  społeczeństwa  nie  wie  o  tym  portalu. 

 Ludzie  nie  mają  na ogół czasu  na   wyszukiwanie w  Internecie  opinii  o  lekarzach    oraz  lekach,
starsi ludzie  nie  mają    komputerów  i    dostępu  do Internetu,  a  jest  to  temat starannie  pomijany
przez  prasę  oraz  media.  A  poziom służby zdrowia w  Polsce  jest  naprawdę  tragiczny  i jak  się taka
służba  zdrowia  ma do  serialowej  fikcji w  serialu   '  Na dobre  i na złe  ?”   
Warto  także przytoczyć   fakty jakie  miały miejsce  podczas  mojej  wizyty   w  Okręgowej  Izbie
Lekarskiej z dniu  15  maja  2o12 .  Wg zastępcy  rzecznika  odpowiedzialności  zawodowej dr   Jacka
Krysy   niezasadnie czepiam się   lekarzy a  nawet , że  mam  urojenia  na tle  prześladowczym  z powodu
rzekomo   złego traktowania  przez  lekarzy, że za  skutki  uboczne  leków  lekarze  nie mogą  ponosić
żadnej  odpowiedzialności  ,  że dr K. nie popełnił   rzekomo  żadnych uchybień oraz  błędów, że  nie
mam  prawa  wydawać sądów    nad  lekarzami a  nawet ,  że   jeśli śmiem zaskarżać tak  znanego lekarza
z   Ośrodka  DMP    to  jak  sam powiedział  ' spotkamy się w  prokuraturze  '  co  było   nieuzasadnioną
groźbą   oraz   zapowiedzią   nieuzasadnionych   konsekwencji  dla   mnie   za   wniesienie   rzekomo
nieuzasadnionej skargi.

Na  moje inne  pytania  dotyczące  odpowiedzialności zawodowej   lekarzy  odnośnie niedopełnienia  
obowiązku   opisania   tomografii  oraz  rezonansu  , co  spotkało mnie oraz  moją matkę w  1  Szpitalu 
Wojskowym  dr Jacek  Krysa   nawet  powiedział   cynicznie  , że   nikt  nie  jest w  stanie   rzekomo  
stwierdzić, czy dany opis  jest  nieprawidłowy  lub też   nie, że  lekarz    radiolog też  jest  człowiekiem   i  
że może   patrzeć  na   komputer  i  ekran    pod  kątem  lub nawet  krzywo , a  że - jak się w wyraził - dany
opis  jest  niedokładny lub nierzetelny  ,to  jak  ktoś  chce    to może   skonsultować się z  lekarzem  
ortopedą lub   neurochirurgiem,  oraz ,  że  błędy lekarskie  są  praktycznie   niemożliwe   do udowodnienia
( sic  ! )
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Taką ' szopkę'  odstawił   przede  mną  dr  Jacek  Krysa w  dniu 16  maja   2012  roku  , pamięć  mam
bardzo  dobrą  i bardzo  szczegółową  i  nie  mam  zwyczaju  koloryzować, na  gorąco spisałam przebieg
tej   skandalicznej  rozmowy  po powrocie  do domu.  

 Po tej  rozmowie dr Krysa   sporządził  orzeczenie    to jest  postanowienie  oddalające  dwie  skargi  które
podpisał     rzecznik   zawodowej  odpowiedzialności  dr  Janusz  Hołysz .   O  tym  zajściu  oraz
przestępczej działalności    obydwu  rzeczników która  trwa  od  lat  doskonale  wie  prezes  Okręgowej
Izby  Lekarskiej  dr  Spustek  i    nie robi to na  nim  żadnego  wrażenia.
 Lekarze  oraz  ich zwierzchnicy  wiedzą  doskonale , że  mają  takich  obrońców w  Izbie  Lekarskiej  ,
radcy prawni  oraz  rzecznicy  praw pacjenta  w  szpitalach  bronią  lekarzy   i dlatego  nie  można żadnego
lekarskiego  przestępcy pociągnąć do  karnej  odpowiedzialności  ani  usunąć  ze  stanowiska   bo  bronią
się  nawzajem w  poplecznictwie   i  jak  ustaliłam  mniej  więcej taka  sama  sytuacja  jest  prawie w
każdej  Izbie  Lekarskiej w całej Polsce.

  Sami  dyrektorzy  szpitali  jak dotąd  nawet  nie starali  się  nawet  o zakup  dodatkowych   tomografów  i 
rezonansów  oraz  innej  aparatury  diagnostycznej  tak  się  przejmowali  losem  chorych  ludzi,   także  
sami  lekarze  wyzuci   już z  wyższych  uczuć  dorabianiem  się  i  tłuczeniem  kasy  wszędzie  gdzie  się  
da  nigdy nie  zgłaszali  takich  potrzeb  wiedząc , że  czeka  się  wiele  miesięcy z  kolejkach  na  taką  lub 
inną  diagnostykę. Zachowują  się  jak  biurokratyczne  automaty   bez  wnikania  w  przypadki chorobowe
takie  jak na przykład  mój. 

Nie mają  także  nawet zwyczaju  pytania oraz  notowania w dokumentacji  medycznej  kim jest pacjent,
jaki  ma zawód  i czym się zajmuje,   pacjent  to   anonimowy petent,  debil , któremu można wszystko
wcisnąć. A  przecież  personalny  kontakt  lekarza  z  człowiekiem  jakim jest  pacjent  jest  bardzo
ważny.Toteż  pacjenci  jak  debile    biegają  do  lekarza  do  lekarz a i  inna  sprawa  to ta,  że  nawet  nie
zainteresują  się  sprawdzeniem  zaleceń    lekarskich w    dostępnych   ogólnie  źródłach  medycznych  czy
nawet  czytaniem  ulotek  do  leków.

 Brakuje  także  w  Polsce  wymiany  myśli  naukowej  oraz  doświadczeń  lekarzy  specjalistów,  zamiastBrakuje  także  w  Polsce  wymiany  myśli  naukowej  oraz  doświadczeń  lekarzy  specjalistów,  zamiast
pchania  się do  tego  lub innego profesora  można  by przecież  publikować  w  jakimś periodyku  własnepchania  się do  tego  lub innego profesora  można  by przecież  publikować  w  jakimś periodyku  własne
doświadczenia  oraz  wiedzę   także  i  przede  wszystkim dla innych  lekarzy,  ludzie zamieszczają  własnedoświadczenia  oraz  wiedzę   także  i  przede  wszystkim dla innych  lekarzy,  ludzie zamieszczają  własne
doświadczenia  oraz  wyniki  badań w  internecie i  samemu  trzeba  szukać w  internecie    oraz wdoświadczenia  oraz  wyniki  badań w  internecie i  samemu  trzeba  szukać w  internecie    oraz w
podręcznikach  medycznych   albo rozmawiać  na przystankach   i w  kolejkach  do lekarzy,co może  byćpodręcznikach  medycznych   albo rozmawiać  na przystankach   i w  kolejkach  do lekarzy,co może  być
przyczyną  jakiegoś  schorzenia ,  którego  lekarze  nie     umieją  zdiagnozować .  przyczyną  jakiegoś  schorzenia ,  którego  lekarze  nie     umieją  zdiagnozować .  
Jak  ważny  jest  szczegółowy  wywiad  lekarski  świadczy  zapis z  mojej  karcie  choroby z roku 2005
porządnego  i uczciwego  ortopedy  dr  Szymczyka  z  tej samej  Specjalistyki Czechów (  na  emeryturze
od  kilku  lat)   lekarza  widocznie  wychowanego  jeszcze  u  profesorów  przedwojennych,  który w  dniu
4  marca  2015  roku  dokonał  takiego  oto  dokładnego  opisu:

'Od  3 tygodni  ból  prawego  barku.  Dolegliwości  więzi z  przetrenowania.
Zespół  bolesnego barku z  ograniczeniem  obrotu wewnętrznego  i  bólami  nad  wyrostkiem   kruczym. 
Leczenie  miejscowe   DepoMederol z lidocainą   '-  które   to leczenie   kilkakrotnie  sam  mi  aplikował  
dr  Szymczyk  u siebie w  gabinecie czyli  bardzo  skuteczne blokady   przeciwbólowe  sterydem ze  
środkiem  znieczulającym.
                                                               
14  listopada  2011 biurokrata  ortopeda młodego  pokolenia   Wojciech Hasiec   wpisał w  kartę:
 ' dolegliwości  bólowe  wielostawowe  '  -  i wpakował  we  mnie  bezmyślnie  Movalis   nie  zlecając  
nawet  tomografii ani  rezonansu  ani  też  nie  wnikając w  mój  przypadek. 

I siedzi  taki  biurokratyczny automat  na stołku  urzędniczym   pisze  wszystkim '  bóle' i  wali  te  same  I siedzi  taki  biurokratyczny automat  na stołku  urzędniczym   pisze  wszystkim '  bóle' i  wali  te  same  
leki  NLPZ  albo  opioidy  , żeby mieć  spokój.leki  NLPZ  albo  opioidy  , żeby mieć  spokój.
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ZABIJĄ I  NIE ZAPŁACĄ  BO NIE  MAJĄ  SUMIENIA

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił  pozew szpitala  przy Borowskiej,  który domagał  się  od rodziny
zmarłego  pacjenta  zwrotu  pieniędzy  zajętych  na  poczet  odszkodowania  za  błąd  w sztuce  medycznej.
Wyrok  nie  jest  prawomocny.  Wcześniej  komornik  dokonał  egzekucji  250  tys.  zł.  Do  komorniczej
egzekucji  doszło  na  podstawie  zaświadczenia  wydanego przez  Wojewódzką Komisję  ds.  Orzekania  o
Zdarzeniach  Medycznych,  w  którym  potwierdzono,  że  rodzina  może  domagać  się  250  tys.  zł
zadośćuczynienia i że doszło do niewłaściwej opieki medycznej.

 Pacjent trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu w maju 2012
r. z objawami bólu pleców.Gdy wykluczono udar, został zwolniony, ale następnego dnia trafił do innej
placówki - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej, gdzie poddano go obserwacji.
Tam u pacjenta doszło do zatrzymania pracy serca.  Dopiero po sześciu dniach stwierdzono u chorego
tętniak  aorty,  ale  nie  doczekał  on operacji  i  zmarł  po 8 dniach  od pierwszej  hospitalizacji  w klinice.
Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  w  lutym 2013  r.  zaproponował  zadośćuczynienie  w  kwocie  500  zł,
dlatego też poszkodowani zwrócili się o komorniczą egzekucję na podstawie zaświadczenia wydanego
przez Komisję ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. 

SZOKUJĄCE  BEZPRAWNE OGRANICZENIE  ODSZKODOWAŃ 
Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ustala, że poszkodowani mogą się domagać Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ustala, że poszkodowani mogą się domagać 
maksymalnie 300 tys. zł za śmierć pacjenta oraz do 100 tys. zł za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub maksymalnie 300 tys. zł za śmierć pacjenta oraz do 100 tys. zł za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub 
zakażenie. zakażenie. 

  MAK  -MED w Lublinie .
  Do tej  rodzinnej poradni  należy  moja  matka  od wielu  lat  ale   lekarki tej poradni  wraz z  ich szefową
także  mają  na  sumieniu  bardzo  poważne  błędy  a  nawet  przestępstwa  medyczne , które  pokrótce
opiszę. W lecie  2012  mojej  matce  dr   K. zlecała  niezasadnie  narkotyk   opiodowy  stosowany  jako
rzekomy  lek  przeciwbólowy  Doretę,  po  którym  moja  matka dostała  bardzo silnych  urojeń  oraz
zaburzeń  psychicznych,  czyli ciężkiego  rozstroju zdrowia,  który      dotkliwie  odbijał  się  na  mnie z
racji wspólnego  mieszkania z  moją  matką.   Moja  mama  jest  po udarze  i  ma  zlecony  lek  poudarowy
Neurotop   na okresowe   napady drgawkowe    przypominające  padaczkę,   i ulotka  do Neurotopu
wyraźnie  stwierdza  i zakazuje  stosowania  z tym  lekiem  dla  pacjentów  po  udarze  Dorety  oraz
innych    opioidów  narkotycznych.  

W związku z  tym  wystosowałam  do lekarek  Mak  Medu  kilka  pism z  żądaniem   nie przepisywania
mojej  matce  Dorety  po  żadnym  pozorem  pod  grożbą  odpowiedzialności  karnej,  ale pisma  te,    nie
odniosły  żadnego  rezultatu  i Doreta    była  zlecana   moje  matce  wielokrotnie , pomimo ,że  wiedziała
o  niestosowaniu  Dorety z  Neurotopem . Szefowa   Mak  Medu   posunęła się  w poplecznictwie w
innymi  lekarkami  oraz  dr  Kowal  do tego    stopnia, że  zakazała  wydania  mi  na upoważnienie  mojej
matki  xerokopii  karty  choroby z  zapisami  o zlecaniu  Dorety, żebym  nie  miała  dowodów, pomimo że
dowody  te  i tak  miałam  czyli  opakowania  po  Dorecie  oraz    karteczki  od   K. z  dawkowaniem
pisane  jej   ręką.    Nawet zakazała   mi wstępu  do jej   poradni   i  straszyła  mnie   bezpodstawnie
prokuraturą   za   rzekome  pomówienia  jej  oraz  innych  lekarzy  jej   poradni,  wiedząc  o   całym
procederze  trucia  mojej   ciężko  chorej matki  oraz  o skutkach ubocznych  stosowania  Dorety w
Neurotopem.  

 Kilka  lat temu   ta  sama  lekarka  zaskarżyła  mnie bezpodstawnie  do  prokuratury  o  przestępstwo  
sfałszowania  recepty  na  penicylinę  której  poszukiwałam na   ostre  zapalenie  oskrzeli  i zatok,  podczas
gdy  ja się  pomyliłam z receptami  i  w stanie  zamroczenia  bardzo  wysoką  temperaturą  prawie   40  
stopni  chciałam  przez  pomyłkę  zrealizować  w  aptece  osiedlowej  jakiejś  odręczne  bazgroły , które   
wyrzuciłam  do śmietnika  po  tym,  jak  aptekarka zwróciła  mi uwagę, że  nie  jest   to  właściwa   recepta
i  bez  powodu  zawiadomiła  tę  lekarkę ( sąsiedni  blok ) że  chciałam  podrobić  receptę. 
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  Nie  mając  żadnego dowodu  w ręce   ani  nawet  powodu  do oskarżenia  mnie  lekarka  ta zemściła  się
na mnie  za  zaskarżenie  jej  za  spowodowanie  skutków  ubocznych  niewłaściwie  zleconą  jakąś
syntetyczną  penicyliną   i  miała  chyba  niezłą   satysfakcję  ,  gdy  naszli mnie   ciężko  chorą leżącą w
łóżku   funkcjonariusze   policji  z  nakazem  przeszukania  mieszkania  w  celu  znalezienia   '  dowodu
przestępstwa' czyli'  podrobionej  rzekomo  recepty która  dano  już  nie  istniała.
Skończyło  się  to nawet  ciąganiem   mnie  na bezpodstawne  badanie  psychiatryczne,    na skutek
którego  bandyta  psychiatryczny ze   Szpitala  Neuropsychiatrycznego w  Lublinie  sfałszował  opinię  o
rzekomej  psychozie  i zaburzeniach urojeniowych     i sprawę  umorzono  na tej  podstawie,  ale  nie  na
podstawie  braku dowodu  przestępstwa  oraz  moich  rzeczowych  i wiarygodnych  wyjaśnień  o ciężkim
stanie  zdrowia  oraz  zwykłej  ludzkiej pomyłce.  

Mało  tego, jako skutek  moich pretensji  do w/w  lekarki rodzinnej  gdy  byłam  ciężko chora  na  ostre
zapalenie  oskrzeli, szefowa  Mak Medu wypowiedziała  mi świadczenia  medyczne  i  musiałam  szukać
innej  poradni  rodzinnej.  Tacy  lekarze  jak w/w   oraz wielu innych  nie  mogli  być  nawet    pociągnięci
do  karnej  odpowiedzialności  bo rzecznik  praw  pacjenta  jest  i  był  tak samo    stronniczy  wyznaczony
do  ochrony interesów  przestępców    lekarskich, mowa   jest  oczywiście  o dr Januszu  Hołyszu z
Lubelskiej  Izby  Lekarskiej. 

Nie chodzi  o  to,  aby  za  każdy  błąd  lekarza  pakować lekarzy  do więzienia  albo pozbawiać trwale  
pracy  i mnie  także  o  to nie  chodziło, lekarze  też są  tylko ludźmi  i  mają  prawo  źle się czuć   oraz  
popełnić  błąd, sami  są  zaniedbani,   nie  uprawiają  nawet  porannej  gimnastyki  stąd  te  brzuchy  i  
zwiotczałe  sylwetki  oraz  garby, ale  do błędu  szczególnie  lekarskiego  gdy chodzi o życie  ludzkie  
trzeba  się  przyznać  i  trzeba  za   błędy  ponosić  konsekwencje.   

Co  innego  błąd  nieumyślny a  co innego umyślne  niedopełnienie    obowiązków  i   spowodowanie
ciężkich skutków  wraz ze  śmiercią.   Dlatego w nowym  Kodeksie  Etyki Zawodowej Lekarzy   jest  zapis
o obowiązku  zgłaszania  błędu  medycznego  do zwierzchnika  oraz  do  Okręgowego  Izby  lekarskiej
aby  specjaliści  oraz  bardziej  doświadczeni  lekarze  służyli  radą,  pomocą  oraz  pomogli    także
lekarzom  w podnoszeniu  poziomu wiedzy  medycznej oraz  zapobieganiu  błędom  na przyszłość a nie
ukrywali  błędy  z  poplecznictwa  i działali na szkodę  pokrzywdzonych  błędem  medycznym   ludzi.   
 Jeśli lekarz  ortopeda  albo  chirurg błędnie  zaleca  niewłaściwą  ortezę   bo nie  wie  nawet  jakie   ortezy
są  na rynku  i  przez  jego  błąd  pacjentowi  nie    zrasta  się  złamanie, to    chyba  za taki  błąd  lekarz
powinien   ponieść    konsekwencje   wraz z  odpowiednim  przeszkoleniem  oraz  oddać  pacjentowi
pieniądze  wydane  niepotrzebnie  na  zły sprzęt  medyczny, tak samo  jak w  przypadku  rozbieżności co
do diagnozy  co  przecież  skutkuje  poważnymi  następstwami  zdrowotnymi.   Skandalem  jest także  brak
białych  kitli lekarskich w  przychodniach, gdzie lekarze  wyglądają jak urzędnicy  biurowi  , często  nie
ogoleni a  nawet w  klapkach kąpielowych jak pewien    ortopeda w  Lublinie,  który  nie   miał  nawet
czasu  na obcięcie  narośniętych   paznokci  u stóp!
                                                     
Ewa Jansonius · 
Najbardziej aktywny komentator · Begeleider w firmie Esdege Reigersdaal

Najwyższa już pora aby zacząć likwidować patologię w polskiej służbie zdrowia. Prawie cztery lata temu
zdiagnozowano (  oczywiście  z  wielkimi  problemami  )  u  mojej  mamy złośliwy nowotwór,  który  dwa
miesiące  później  stał  się,  niestety,  przyczyną  jej  śmierci.  Jestem  pracownikiem  holenderskiej  służby
zdrowia i również dzięki płatnemu urlopowi pielęgnacyjnemu ( bez, też bym została przy mamie ) mogłam
towarzyszyć mamie, w jej ostatniej drodze, 24 godziny na dobę. Powiem krótko. Nie wyobrażałam sobie,
iż  w demokratycznym,  cywilizowanym kraju  może panować przyzwolenie  społeczne na to,  że  służba
zdrowia ( praktycznie cała ) ma "mordę" zamiast twarzy i zapomniała, że ich praca zaszczytną SŁUŻBĄ
zwać się powinna, a nie miejscem , w którym zrozpaczonemu pacjentowi, na każdym kroku pokazuje się
kto ma władzę, tworząc w tym celu ( upokarzanie ) kupę nieludzkich, niepotrzebnych przepisów. Dodam,
że gdybym ja odnosiła się do moich pacjentów tak jak większość moich polskich koleżanek i kolegów, to
po godzinie byłabym zwolniona DYSCYPLINARNIE. 
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A ta polska pazerność i roszczeniowość....wydają się nie mieć końca. Po prostu straszne. Ludzie, obudźcie
się, nie wciskajcie pracownikom służby zdrowia łapówek za ich pracę, pracę z której powinni być dumni.
Tępcie korupcję zawsze. Też dla swoich dzieci

 KODEKS  ETYKI  LEKARSKIEJ  aktualnie  obowiązujący
                                                         Art. 67
Dobrym zwyczajem jest leczenie bezpłatnie innych lekarzy i członków ich najbliższej rodziny, w tym 
wdów, wdowców i sierot po lekarzach.

                               Ciąg  dalszy  mojej  historii choroby.
  Wiedząc, że  profesor ordynator  bredzi   o rzekomej  chorobie  Bechterewa  wybrałam się      tydzień
potem  do   znanego   neurochirurga   SPSK   dr   Arkadiusza   P.  prywatnie   do   meliny  lekarskiej
Neurocentrum   gabinetów  prywatnych    tuż  przy  SLSK  przy  ul.  Hirszfelda  3 / 9 , gdzie  ci  sami
lekarze z  SPSK  przyjmują  pacjentów  na lewo w czasie  godzin  pracy  w SPSK zamiast w  Poliklinice
za  co  odpowiedzielność  ponosi  dyrektor  ds  .lecznictwa  w  SPSK  jak  też  dyrektor  generalny , to  jest
za  brak    lekarzy w  Poliklinice   dostępnych  dla  ciężko chorych  ludzi-    z tą  samą  tomografią  oraz
starym  rezonansem .

Zapłaciłam   w dniu 13  stycznia  2014 roku  130  złotych   za  wątpliwą  poradę,  która  polegała  na
niezasadnym  zaleceniu  mi  intensywnej  gimnastyki  potwornie  obolałych  pleców, celem  wzmocnienia
mięśni  pleców  z  powodu  rzekomej  nadmiernej  kyfozy  którą  sobie  dr  Arkadiusz  P. sława  medyczna
SPSK  4   zmyślił , ponieważ   nie  stwierdził  żadnych  wskazań  operacyjnych  na podstawie  rezonansu
oraz  tomografii.                                                         
Zgodnie z   jego  zapisem w  karcie  choroby   o  rzekomej  hiperlordozie dr  Podkowiński   zalecił  mi
rehabilitację    i   nawet    bezmyślnie   kazał   mi  brać  silne   leki  przeciwbólowe   i   ćwiczyć   pod
znieczuleniem.

Hiperlordoza – wada postawy charakteryzująca się nadmiernym wygięciem ku przodowi lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa. Inne objawy to: wystający brzuch, uwypuklone pośladki oraz przodopochylenie 
miednicy.
Osłabieniu i rozciągnięciu ulegają:  mięśnie brzucha,  mięsień pośladkowy wielki oraz mięsień kulszowo-
goleniowy. Nadmiernie napięte  i  przykurczone są  mięśnie prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego,
mięsień  czworoboczny lędźwi,  mięsień  biodrowo-lędźwiowy oraz  mięsień  prosty  uda.  Korekcja  wady
polega w pierwszej kolejności na uświadomieniu rodzicom i dziecku obecności i  specyfiki wady oraz
wyeliminowaniu czynników środowiskowych sprzyjających jej powstawaniu. Dalsze postępowanie ma na
celu  zapewnienie  prawidłowej  ruchomości  kostno-stawowo-mięśniowej,  czyli  w  tym  przypadku
rozciągnięcie  mięśni  przykurczonych.  Następnie  wprowadza  się  ćwiczenia  wyrabiające   nawyk
przyjmowania i utrzymywania postawy skorygowanej oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione.  W
korekcji pleców wklęsłych niezwykle istotne i przydatne są również ćwiczenia rozluźniające i oddechowe
oraz ćwiczenia korekcyjne w wodzie.

Porównaj zapis  dr  Podkowińskiego w  karcie  choroby:
' W  bad.  KT  ( 2013) I  MR  ( 2012)   bez  ucisku rdzenia, czy  korzeni,  hyperlordoza, woda.Tk,zm. zwyr-
wytwórcze  na  przednich  krawędziach trzonów  kręgów.  Do  lecz.  rehabilitacyjnego .Zal. kontrolne bad. 
MR.odc.TK  dla  kontroli  porównania  z bad. Z  2012.'

 Hiperlordozę – wadę postawy charakteryzującą się nadmiernym wygięciem ku przodowi lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa  oraz wystający brzuch, uwypuklone pośladki oraz przodopochylenie miednicy  można
stwierdzić  wyraźnie   na ciele  dr    P. który  sam  jest  bardzo  zaniedbany  tłuczeniem  kasy   i siedzącym 
trybem  życia  w Neurocentrum za  zgodą  i wiedzą  dyrektorów    szpitala  SPSK   oraz  ordynatora  
Kliniki   Neurochirurgii ,  nie  mówiąc  już  o  lordozie  umysłowej tej ' lekarskiej sławy ' z  SPSK.    
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W  związku z tym,  ponieważ   zalecenie   dr  Podkowińskiego  było  idiotyczne  i  nieprofesjonalne,
pomimo całego  obrazu  choroby  którą  mu  szczegółowo  opisywałam  i  dla  mnie  bardzo  szkodliwe,
skoro  nie  mogłam nawet  zrobić  skrętu  ciała w  żadną  stronę a ból  promieniował  na całą  klatkę
piersiową, żebra  oraz  kark  i  nawet  powłoki  brzuszne,   na własną  rękę  zaczęłam  dociekać dalej , co
może  być  przyczyną  powalającego  mnie  bólu  ,który  uniemożliwia  mi  do ponad  lat  2  pracę  , sen
oraz    normalne  funkcjonowanie  i  znalazłam  medyczne  źródło  w   Internecie  w  przypadkiem
podobnym  do  mojego, w  którym  jest  mowa, że  jeśli  nie   można  pacjenta  zdiagnozowań  na
podstawie  tomografii,  należy wykonać  rezonans  z  kontrastem ,  którego  nie  zalecił  mi żaden  w.w
lekarz   na skutek    lekceważenia  mojego  przypadku  i spychologii . 

Zaczęłam  podejrzewać   intuicyjnie  na podstawie  wielu innych  przypadków , że  może  chodzić   także i
w  moim  przypadku  o  jakiś  naczyniak  na kręgosłupie  który daje  bardzo  podobne  objawy do  moich
jak w  poniższym  opisie    wyszukanym w  Internecie  ,  który  ponadto  stwierdza,że  badanie obrazowe
bez  podania  kontrastu może  być  bezwartościowe  co dotyczy  zarówno  badania  tomografii  jak też
rezonansu: 
                                                                                                                  
 Naczyniaki częściej  występują w odcinku piersiowo-lędźwiowym — 40%, rzadziej  w szyjnym —
20%, środkowo-piersiowym —15%, a najrzadziej w okolicy szyjno-piersiowej.  Rozciągają się one zwykle
wzdłuż rdzenia na przestrzeni 4–6 segmentów.
Naczyniaki tętniczo-żylne charakteryzują się różnym przebiegiem klinicznym: skrytym bezobjawowym,
ostrym udarowym, przewlekłym postępującym oraz przewlekłym z okresami zaostrzeń. Ostry udarowy
przebieg  występuje  w  wyniku  krwotoku  podpajęczynówkowego  lub  śródrdzeniowego  z  pękniętego
naczyniaka.                                                                              
W tej postaci pojawia się nagle ból krzyża i kończyn, któremu towarzyszą ostre objawy poprzecznego
uszkodzenia rdzenia. Do objawów tych często dołączają  się bóle głowy, sztywność karku i  zaburzenia
świadomości. Postać przewlekle postępująca ma znamiona charakterystyczne dla procesu uciskowego.

Słowa kluczowe: naczyniak tętniczo-żylny rdzenia, diagnostyka, leczenie.
W  niniejszej  pracy  autorzy  przedstawili  obraz  kliniczny  oraz  wartość  badań  diagnostycznych  w
rozpoznawaniu naczyniaka tętniczo-żylnego rdzenia kręgowego. Opisano przypadek naczyniaka tętniczo-
żylnego rdzenia kręgowego w odcinku Th7–L1 u pacjenta w wieku 50 lat z niedowładem wiotkim kończyn
dolnych.

 Ponieważ wynik tomografii komputerowej (CT) kanału kręgowego L3–S1 nie wyjaśniał stanu klinicznego
pacjenta, wykonano badanie z zastosowaniem rezonansu magnetycznego (MR) kanału kręgowego odcinka 
lędźwiowego i piersiowego. W obrazie MR po podaniu środka kontrastowego uwidoczniły się 
patologiczne struktury naczyniowe, układające się wzdłuż tylnej i bocznej powierzchni rdzenia 
kręgowego, sięgające od poziomu Th7–Th8 do L1. 

 Naczyniak tętniczo-żylny zewnątrzrdzeniowy w następstwie przekrwienia żylnego powoduje mielopatię,
która  przy  właściwym  zdiagnozowaniu  i  zastosowaniu  odpowiedniego  leczenia  często  bywa
odwracalna.Badanie  naczyniowe z  zastosowaniem dożylnego  środka  kontrastowego  metodą  rezonansu
magnetycznego (CE-MRA) w sekwencji SE umożliwia ocenę tkanek miękkich i układu naczyniowego
rdzenia kręgowego. Jest to badanie, które pomaga rozstrzygnąć wątpliwości diagnostyczne oraz ułatwia
podjęcie właściwego leczenia.

  Na  skutek  braku  skierowania mnie  na   badanie   rezonansowe  z  kontrastem   wyznaczona data
badania  rezonansu  w  szpitalu  MSW w  Lublinie w dniu 22  stycznia   2014  roku  musiała  być
anulowana, badanie w dniu  3  stycznia  było  uprzednio odwołane z powodu  awarii   rezonansu  na  moje
szczęście  ,  bo  byłoby  wykonane w  tym  dniu  badanie  bez  kontrastu i  musiałabym czekać  wiele
miesięcy  na następne   badanie z  nowym skierowaniem.
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 Następne  badanie  wyznaczone  na  22  stycznia    na  podstawie   skierowania musiało  być  także
odwołane   jak  napisałam  powyżej  z powodu  braku  wskazania  badania z  kontrastem , o czym  ja  nie
wiedziałam, że  kontrast  jest  konieczny  a  co  należało  do  obowiązków  lekarzy  zlecenie  mi takiego
badania,  musiałam w  związku  z  tym  iść   w lutym  2014  roku po  ponowne  skierowanie  na   badanie
rezonansu z  kontrastem    W  tym czasie  czekając  na  to badanie  męczyłam  się     strasznie,  ponownie
musiałam  zażywać  diclofenac czyli Naclofen  Duo   do tłumienia  bólu,  co z kolei  powodowało  skutki
uboczne w  postaci   przewlekłych  bóli  jelit   i   okrężnicy,    a  i   tak   ból  korzeniowy  był   bardzo
silny ,pomimo    stosowania  leków  przeciwbólowych    i  uniemożliwiał   mi  sen  oraz  normalne
funkcjonowanie.

Dodam  jeszcze, że  dr  Podkowiński  był  tak bezczelny, że  pomimo ,że  dał  mi   na moje  żądanie
rachunek  za  wizytę z numerem  2/01/2014  w  dniu 13  stycznia  2014  w poniedziałek, a  byłam  przyjęta
przed  godziną  22:oo    i przede  mną  było  co  najmniej  20 pacjentów w  tym dniu,  nie chciał  mi
zwrócić  pieniędzy  za   jego  fatalną  poradę  oraz  za  zaniedbanie  obowiązku   zlecenia  mi  właściwej
diagnostyki,   nawet  mi  groził  konsekwencjami  karnymi  za  domaganie  się  zwrotu  pieniędzy 
a krzyczenie  na  ofiarę  jest  zawsze zagłuszaniem  sumienia)  ,  gdy  byłam  u  niego w  tej  sprawie
osobiście w  dniu  10  lutego  przed  godziną  15 - tą w  Neurocentrum, ponieważ  nie udzielił  mi
bezczelnie  odpowiedzi  na  moją  grzeczne  pisemne  i  osobiste   prośby  w sprawie  zwrotu  130  złotych
wyłudzonych  ode  mnie  niewłaściwą  poradą  oraz  brakiem  właściwego  rozpoznania .

 Ale  na wszelki  wypadek  zastosowałam zalecenie  dr  Arkadiusza  P. o   gimnastyce   pleców  i  niestety
po dwóch dniach  ostrożnych ćwiczeń     (  25  i  26  luty )  ćwiczenia  musiałam  przerwać  z  powody
nasilenia  bólu  oraz  ostrych  zakwasów.      Niestety  lekarze   specjaliści  kierujący  na tomografię  lub
rezonans z  NZOZ  nie  posiadają  programów  komputerowych  do  odczytywania  płyt z  diagnostyką   co
jest  skandalem  i  trzeba  iść  do  takiej  meliny  lekarskiej jak  Neurocentrum , żeby    za  wysoką  opłatą
neurochirurg   lub  inny   lekarz   obejrzał   płytę   tak  jak   w  moim  przypadku      na   prywatnym
komputerze ,albo  trzeba  jechać  do  SOR  i czekać  wiele  godzić  na  konsultację  ze  specjalistą  w
tłumie  geriatrycznym jaki  tam dojeżdża w  większości.  Jest w  Specjalistyce  Czechów  w   Lublinie w
mojej  dzielnicy   gdzie  się  leczyłam  u różnych  lekarzy  i  tomograf  i  rezonans,  ale  tylko komercyjnie
i za  kilkaset  złotych .       
                                                                                                                 
Wynik  rezonansu    kręgosłupa  piersiowego odebrałam w dniu  24 lutego  2014  nie     potwierdził  żadnej
dyskopatii  ani  naczyniaków  ani  też  innej  patologii  kręgosłupa  która  mogłaby   dawać  ostry  i
przenikliwy   ból  obwodowych  nerwów. Ponieważ  bardzo  mnie  to zszokowało    i nawet  przeraziło   bo
sądziłam, że przyczyną  choroby  może  być  jakiś  naczyniak , a    badanie  nie  wykazało  żadnych zmian
patologicznych,  zaczęłam    dalej  dociekać  studiując źródła  medyczne w  Internecie  (  całe  szczęście,
że inni  lekarze  zamieszczają w  Internecie  różne informacje  o  chorobach )   i  doszłam  do  wniosku,  że
najprawdopodobniej  przyczyną  tego  obwodowego  bólu  musiało  być  naciągnięcie  lub uszkodzenie
jakiegoś   nerwu   obwodowego     odchodzącego   od    kręgosłupa   podczas   gwałtownego  wysiłku
sportowego w  roku  2011  co  w  konsekwencji    było  przyczyną  właśnie  takiego  obwodowego
silnego   bólu   wzdłuż  kręgosłupa    piersiowego  oraz  obręczy  żebrowej   pod  pachami  aż  do klatki
piersiowej.   

Żaden    lekarz  nie  wysilił  się  na  wniknięcie   w  przyczynę  tego  bólu  oraz  możliwy  powód
powstania  takiego urazu,   począwszy  od  ortopedy  w  Specjalistyce  Czechów który  wciskał mi
Movalis  oraz  Diclofenac a  nawet polecał  mi  groźny steryd  Dexametazon  po  który  można  umrzeć  w
boleściach  i raz  nawet  wyrzucił  mnie z  gabinetu  twierdząc,że  nie  ma mnie  czym leczyć  albo sobie
zmyślam  chorobę ,   a  inni   bezmyślni  lekarze zalecali  mi  idiotyzmy  oraz  kretynizmy  co  opisałam
powyżej   narażając  mnie  na  potworne cierpienie  swoją  ignorancją  oraz  dyletantyzmem  i  tłuczeniem
kasy  zamiast     udzielać właściwej   pomocy medycznej  a   uniemożliwianie  mi  wykonania  opisu
rezonansu     nie  wykonanego  przez  dr   Jóźwiakowską     pozbawiło   mnie   możliwości   zrobienia
tomografii  odpowiednio  wcześniej  oraz  dojście  do  prawidłowych  wniosków. 
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Jakaś  dyżurna  neurolog  przy  kolejnej  wizycie w  SLSK zalecała  mi bezmyślnie  nawet  lek  Neurotop
przeciwdrgawkowy  i   przeciw  padaczkowy,  wg  niej   rzekomo  stosowany w  objawach  neuralgii
kręgosłupa , czego  nie ma nawet w ulotce  przylekowej

                                            Wg  medycznego  źródła  : 
Stan  chorobowy  nerwu  obwodowego  wynikający  ze  zmiany  jego  czynności  i  struktury  nazywamy
neuropatią.   Przyczyną może być tu uszkodzenia spowodowane wielokrotnie powtarzalnym ruchem lub
nadmierne rozciągnięcie nerwu. 
Uraz spowodowany rozciągnięciem nerwu często spotykamy w sportach tj. pływanie, tenis a także podczas
treningu na siłowni.  Z powodu przebiegu nerwu przez mięsień pochyły środkowy do uszkodzenia nerwu
może dojść podczas nadmiernego napięcia tego mięśnia podczas aktywności fizycznej.                                         

Decyzja o leczeniu powinna być poparta oceną charakteru uszkodzenia nerwu. W przypadku, gdy doszło
do ucisku nerwu (neuropraksja) całkowity powrót funkcji powinien nastąpić w przeciągu kilku dni lub
tygodni. W przypadku, gdy funkcjonalna oraz anatomiczna ciągłość włókna nerwowego jest częściowo
przerwana (aksonotmesis)  jednak nerw zachowuje  ciągłość,  regeneracja  również  następuje  samoistnie,
jednakże trwa dłużej.

  Średni czas powrotu funkcji nerwu piersiowego długiego wynosi 8 miesięcy, w niektórych przypadkach
czas ten może wynosić nawet 2 lata.  W przypadku całkowitego przerwania aksonów, mieliny i  tkanki
łącznej (neurotmesis) niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.
 Istotne miejsce w leczeniu zachowawczym zajmuje fizjoterapia. 

 W  przypadku,  gdy  uszkodzenie  powstało  na  tle  sumowania  się  mikrourazów  poprzez  wielokrotne
powtarzanie jednego ruchu, podstawową rzeczą jest  czasowe zaprzestanie treningu. Dodatkowo należy
przyjrzeć  się  technice  wykonywanego  ruchu  w  treningu  pacjenta,  oraz  w  przypadku  jakichkolwiek
zaburzeń skorygować nieprawidłowy stereotyp ruchowy mogący mieć decydujący wpływ na uszkodzenie
nerwu. 
http://www.fizjoklinika.com/neuropatia_nerwu%20piersiowego_dlugiego.html
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• Witold  F.   lek.  medycyny  sportowej,  sekretarz  Zarządu  Głównego  Polskiego  Towarzystwa
Medycyny Sportowej. Wspaniały lekarz, o ogromnej wiedzy w swojej specjalizacji. Trafiłem do
niego po odwiedzeniu kilkunastu lekarzy różnych specjalizacji z różnych miast, wśród nich nie
zabrakło  lekarzy  kwalifikujących  się  tytułem  profesora,  u  których  wizyta  kosztuje  ogromne
pieniądze. 1,5 roku męczyłem się z problemem, podczas gdy mój stan się pogarszał, a nikt nie
umiał mi pomóc, nawet nie było wiadomo co mi dolega! Wydałem masę pieniędzy na prywatne
wizyty,  i  specjalistyczne badania,  z których nic nie wynikało.  Dopiero po wizycie u dr. Furgał
okazało się że wystarczy zwykłe badanie USG, po którym wszystko stało się jasne.                  

Już podczas wizyty stwierdził, co mi może dolegać, i co prawdopodobnie wykaże USG. Po badaniu
zostało to potwierdzone w 100%. Jednak przez ten czas błądzenia po innych lekarzach, którzy
faszerowali mnie niepotrzebnymi lekami, nie chcąc przyznać się do niewiedzy, a którzy w końcu
umywali ręce, i odsyłali dalej, w organizmie nastąpiły pewne zmiany, i problem stał się na tyle
złożony, że sam doktor niewiele mógł już pomóc. Jednak wskazał kolejnych zaufanych lekarzy z
konkretnych specjalizacji którzy mogą pomóc, i w których rękach teraz leży mój los. Choć mojego
problemu nie rozwiązał,  cenie go, jako specjalistę,  za samo postawienie prawidłowej diagnozy,
rozpoznanie problemu, którego nie mogło rozpoznać kilkunastu innych lekarzy o wydawało by się
większych kompetencjach. Jestem pewny że gdybym trafił do niego na początku mojej choroby,
byłbym teraz w pełni zdrowy! http://www.znanylekarz.pl
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Ciąg  dalszy  mojej  historii.
 Stwierdzenie   faktu   urazu     nerwu  obwodowego wymagało  dodatkowej diagnostyki badania  EMG
sprawdzenia  oraz  ustalenia  stopnia   uszkodzenia  nerwu   obwodowego   to  jest  elektroneurografii
którego  nie    wykonuje w  Lublinie  żadna  placówka  ani ośrodek   medyczny   i  musiałabym  jechać  do
Warszawy  prywatnie  do  Luxmedu  , żeby  takie  badanie  wykonać,  a  na badanie   musiałaby  czekać
na   NFZW  do  czerwca  2014  roku w   jedynym w  Lublinie Szpitalu  przy  Kraśnickiej , zdecydowałam
leczyć  się  sama ,bo  pokolenia  bierutowskie , gierkowskie    i jaruzelskie z  powodu   braku etyki  i
podstawowej wiedzy,  jakoś  mi nie  pomogły.Na  dodatek  jak ustaliłam  badanie  EMG    zalecone  mi
przez   kolejnego  neurochirurga  oraz  neurologa z  SPSK  nie było  dla  mnie  wskazane  gdyż  nie
miałam  neuropatii,  którą  cechuje  zaburzenie  czucia  oraz  zanik  pracy   mięśnia,   musiałam  szukać  i
drążyć  temat  dalej.

Elektromiografia (EMG) i elektroneurografia (ENG)
EMG i ENG to badania, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych. Są one
najczęściej  wykonywane  przy  podejrzeniu  procesu  chorobowego lub  uszkodzenia  w zakresie  nerwów
obwodowych i/lub mięśni. 

ENG,  czyli  badanie  przewodnictwa  nerwowego  ocenia  czynność  nerwów  na  podstawie  pomiaru
odpowiedzi na kontrolowane bodźce elektryczne

EMG, czyli igłowe badanie mięśni polega na ocenie reakcji mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany
do mięśnia specjalną elektrodą igłową jednorazowego użytku (wkłuwaną do mięśnia). 
'Profesor  Bechterew”  jak  go  nazwałam (  u  którego gorszych warunków w  klinice  w  SPSK  nie
widziałam  nigdzie  indziej)  tak  jak  i  inni  lekarze  nie  dość, że  nie    potrafią  chorego zdiagnozować  ,
nie wczuwają  się w ogóle  stan  pacjenta i   potrafią powiedzieć    jeszcze '  ja  tu  nic  nie widzę”  (  na
płycie z  rezonansem  lub  tomografią)  do widzenia  pani  lub  panu.  Ciężko chora  osoba tak  jak  ja i
wiele  innych  odsyłana  jest  beż  żadnej  porady jak  ma się  leczyć,  do  kogo iść  i  co ze  sobą  robić.
Radź  sobie  sam  pacjencie,  bo  nie  mam  czasu.' Pani  jest tylko petentem'- powiedział  mi   też  nawet
pewien  ratownik  medyczny za  szybą . 

Ortopeda  Rola  który zrobił  przez  wiele  lat  zaniedbania  kalekę z mojej  matki  siedział  w  szpitalu  na
rehabilitacji po  operacji  panewki stawu  biodrowego  kilka  miesięcy  aż  doszedł  do  formy  i  do
tłuczenia   kasy  w  Luxmedzie,   Zwyczajnych   ludzi   wyrzuca    się    po   operacji     prawie
natychmiast.Przypadkiem   sama  wymacałam   bardzo   bolesne   miejsce   na  kręgosłupie   na  kręgu
piersiowego Th 12   od  którego  promieniował  potworny  ból z    uszkodzonego korzenia  nerwowego,
( jak  sądziłam  wtedy )   będąc  w  ciężkim   przewlekłym stanie w  marcu  2014.r.  zastosowałam
odpowiednią   dla  mojego  przypadku terapię ,   okłady z  borowiny,   ultradżwięki ,laser, galwanizację   za
które  zapłaciłam  prywatnie, żeby nie  czekać  na  NFZ kilka  miesięcy.  Zabiegi tylko pogorszyły mój
stan  i  musiałam z  nich  zrezygnować.

  Po drodze   szukają  możliwości wyleczenia  się  wybrałam się  do  firmy Zepter  International  w
związku ze  znalezieniem  informacji  o  leczniczej  lampie  Bioptron   i  okazało  się,  że  ten  sam  dr
Arkadiusz  P.  który  mnie  bezczelnie  okradł  i  nie  umiał zdiagnozować   (  nota  bene  bardzo  dobry
neurochirurg   od  operacji  kręgosłupa, ale  jak widać  zręczność  manualna  nie  zawsze  idzie w  parze z
etyką  oraz  ogólną wiedzą  medyczną) posiadał  tę  lampę  od  ponad  10  lat  którą  kupił  od   znajomej
mi  przedstawicielki firmy Zepter,    leczył  tą  lampą  siebie  i  całą  rodzinę ,   lampa  była  i jest  na
wyposażeniu  w  fizjoterapii w  SPSK, ale  mnie  tej  metody  leczenia  bólu  nie  polecił. Okazało  się
także,  że   niektóre  placówki  rehabilitacyjne  oraz  wielu  lekarzy także  posiada  prywatnie to bardzo
drogie   urządzenie  medyczne , ale   nie  polecają  go  , ponieważ   straciliby  dużo  kasy  na braku
pacjentów , który lampa  Bioptron skutecznie  może  pomóc.   
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Ale do tego czasu  trzeba było  na własną  rękę  obdzwonić  dużo  szpitali,  ośrodków     żeby  dowiedzieć
się  jak  , gdzie  i czym  można leczyć  moje  schorzenie , bo  oczywiście  lekarze  nie  pomogą  choremu
i  nie  powiedzą , jakie  urządzenia  lub zabiegi  i gdzie  są  dostępne i  stosowane  czy  to  ramach NFZ
czy  to  prywatnie, sam  człowiek  musi  się  wszystkiego dowiedzieć.  Ponad  50  ośrodków  rehabilitacji
w  Lublinie  sam człowiek  musi  obdzwonić, żeby  się  dowiedzieć  gdzie  i  jakie  są  dostępne  zabiegi  .
Całe  szczęście, że  ta  wiedza  jest  dostępna w  Internecie.  

Niestety  takie  przypadki  jak  mój wymagają  dużych  nakładów  na terapię , lampę    za  7  tysięcy
najlepiej  mieć w domu  bo  jest  ograniczona  jej  dostępność  na  NFZ   tylko do  10  naświetlań  które
trzeba brać  aż do  ustąpienia  objawów  , także  inne  bardzo  drogie  leki  jak  nowoczesne  kapsułki
kolagenowe  oraz  żele  Colvita   czy  Vitafon   inne  specjalistyczne  urządzenie  do  leczenia  kręgosłupa
najlepiej  jest  także  mieć w  domu, za  masaże  ręczne  też  trzeba  prywatnie  zapłacić i tak  dalej. 
 Moje  schorzenie stanowi   podstawę  wiedzy  medycznej   prostą  do  zdiagnozowania  po  objawach
przez  każdego  neurologa  oraz  neurochirurga  oraz  ortopedę  , ale   żaden    uczony  konował  nie  wpadł
nawet  na  prawidłowe   rozpoznanie , bo  bez  dyskietki  on nic  nie  wie!

  Nie tak dawno  jeszcze  nie  było  ani rezonansów  ani  tomografów,  nie  było  tych  urządzeń  przed  II
wojną   ani w  czasie  wojny  i  długo  po  wojnie, a  lekarze   umieli  postawić  prawidłową  diagnozę
tylko  po  objawach.  Dziesiątki  razy  miałam  okazję  rozmawiać z  różnymi  ludźmi   poszkodowanymi
przez     konowałów(   nawet   kalekami   przez   całe   życie  z  winy     lekarzy   i  to  bez   żadnego
odszkodowania  lub renty )  którzy   mieli  podobne  doświadczenia  do  moich  z  czego  wynika, że   jest
to  problem  na  bardzo  dużą  skalę   .
Ale  o czym  w  ogóle  rozmawiamy , skoro  sami  lekarze  wymagają  rehabilitacji ruchowej ,  bo  chyba 
nawet  nie  wiedzą  co  to  jest  gimnastyka  oraz  sport,  nawet  tylko  zachowawczy.

 JAK SIĘ   DALEJ LECZYŁAM.

 Na moim  przykładzie  widać , co oznacza  brak  badania  palpacyjnego , którego  nie  przeprowadził
żaden  lekarz a  które  jest  podstawą  zdiagnozowania  przyczyny dolegliwości. W  przypadku  kręgosłupa
badanie  takie  przeprowadza  się  badając  palpacyjnie pod   uciskiem  każdy  krąg  oraz staw  sprawdzając
w  którym  miejscu  jest  ból  oraz  jak  promieniuje , sprawdza  się  ruchomość  kości  i stawów w
każdym  przypadku  schorzenia  dotyczącego  układu  kostno  -szkieletowego  i   zaniedbanie  takie
naraziło  mnie  na  niewyobrażalną  mękę  przez  dwa  i pół   roku,  wyrzucone  pieniądze  na  niepotrzebne
leki  i  maści  , żele  oraz    inne  zabiegi  jak też  nerwicę  i depresję.        
                                                       
 Ale  lekarze   lekceważą chorych i  wręcz  nie umieją  odczytać  zawartości  dyskietek z   rezonansem oraz
tomografią.  Godzinę a na pewno   minimum  30  minut   musi  radiodiagnosta poświęcić  na  wnikliwą
ocenę  dyskietki,  a  z reguły wykonują opisy szybko  i  wręcz  taśmowo,  różnią się  także   sekwencje  i
obrazy  które  zależą  od  jakości    i ceny aparatury ,co ma wpływ  na  czytelność  obrazu   rezonansu  oraz
możliwość    maksymalnego  uzyskania  powiększenia  na  ekranie  komputera . 

Dowiedziałam  się  o tym  przypadkiem,   gdy    byłam  na niepotrzebnych zabiegach  elektrodźwiękami w
Specjalistyce  Czechów  w   marcu  2014 ,  i zainteresowałam  się  plakatem  reklamującym  metodę
manualnej terapii  dr   Ackermana.  Weszłam  do  przylegającego  pokoju  przy plakacie  ,  gdzie  odbywają
się  standardowe  zajęcia  rehabilitacji  które  prowadzi  tam od  kilku  lat  bardzo  miła  i  atrakcyjna
rehabilitantka     wybitny  specjalista  rehabilitacji  Monika  S. oraz  medycyny  manualnej , która  po
krótkim  wysłuchaniu  mojej  historii  od  razu  postawiła diagnozę  i zaprosiła  mnie  na  specjalistyczny
zabiegi   nastawiania  dyskopatii. 
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27  marca  byłam  na tym zabiegu,  dziewczyna  na leżance   pod  palcami  wyczuła  wysunięty  krąg
odcinka  lędźwiowego  L-1    i  nastawiała  mi  ten  wysunięty krąg   , jak też  nastawiła  mi  po badaniu
inne  kręgi  i stawy ,  przy  okazji  opowiadając  mi wiele  swoich  doświadczeń z  lekarzami.  
Dzwonią podobno  nawet  do  niej   sami  lekarze  i  pytają ją  co  może  być  przyczyną  takiego  albo
innego  objawu, i  sami  przychodzą  do  niej  na  specjalistyczne  zabiegi .Czuje  się  bardzo  niedoceniana
, zarabia  bardzo  mało    i w sumie  ma  rację, sama  się  uczy  i dokształca  na  rożnych  kursach,  które
nie  wiadomo  kto  i  na  jakim poziomie w  Polsce  prowadzi,  bo brak  jest  nadzoru  nad  takim
samokształceniem, ale  chce  ludziom pomagać  .

3  kwietnia  poszłam  do  ortopedy Haśca po  skierowanie  na zdjęcie  celowane  Th12  i  L1, Hasiec  nie
chciał  mi  dać  skierowania  nawet  na RTG  odpłatne  i  brutalnie  wyrzucił  mnie  ze  swojego  pokoju,
widocznie  się  mnie  przestraszył,   na szczęście  dobroduszny ortopeda  Baryła  dał  mi  karteczkę  na
RTG,  ale  jest   dużym  nieporozumieniem, żeby    błagać i  prosić  o  karteczki  od  lekarzy  na odpłatne
badania  ,które  nie   są  refundowane  przez  NFZ.W  dniu  9  kwietnia  2014 r. mogłam się zapisać  na
wizytę  u dr  Skórki dopiero  na  26 sierpnia  więc  nie  miałam  żadnego  innego wyboru  poza  leczeniem
się na  własną  rękę.  Z  doktora  Skórki  żyje cała  dzielnica  mieszkalna,  ludzie  jadą  do  niego  na  cykle
zabiegów  do  Lublina z  całej  Polski, aż  trudno  uwierzyć, że  jego  wiedza  jest  taka  unikalna  czy też
może  sam  ją  trzyma w  tajemnicy , czy też  inni  lekarze  nie  chcą  się  od  niego  uczyć, w każdym  razie
takich  jak on  specjalistów  nie  ma  zbyt  wielu. 

Kolejna  diagnoza  którą  sama  sobie  postawiłam po  wyeliminowaniu  innych  przyczyn  oraz  braku 
skuteczności  wszelkich zabiegów w tym  manualnych  to    pęknięcie  pierścienia  włóknistego z godnie z 
poniższym  źródłem  medycznym,  które  leczyłam   bardzo  drogim  kolagenowym  preparatem  Colvita  
oraz  Vitafonem

                                 Uraz  dysku  pomiędzy krążkiem Th12  piersiowym 
                                           oraz  pierwszym lędźwiowym L-1  
     podczas  nagłego   skłonu do  kolana w  czasie  treningu we  wrześniu  2011
      Ból  palpacyjny  na poziomie  uszkodzonego dysku  pomiędzy   kręgami   TH - 12  
-  L 1  oraz   nerwowo  rdzeniowy   odpowiadający  poniższemu  opisowi 
                                            
 Rdzeń kręgowy połączony w górnej części z mózgiem wypełnia kanał kręgowy od wysokości pierwszego 
kręgu szyjnego C1 do wysokości ostatniego kręgu piersiowego Th12, lub drugiego kręgu lędźwiowego L2 
zależnie od płci, budowy anatomicznej, wzrostu człowieka.        
                                                     
Od dolnego końca rdzenia kręgowego, czyli od poziomu Th12-L2 w kanale znajdują się już tylko korzenie
nerwowe biegnące w pęczku zwanym ogonem końskim i biegną aż do końca kanału kręgowego zazwyczaj
do poziomu dolnego kości krzyżowej. Korzenie nerwowe odchodzą od rdzenia kręgowego od wysokości
C1  na  każdym  poziomie  kanału  kręgowego  i  wychodzą  na  zewnątrz  przez  otwory  międzykręgowe
znajdujące się pomiędzy poszczególnymi kręgami kręgosłupa. Dyski znajdujące się pomiędzy trzonami
kręgów  są  swoistymi  amortyzatorami  kręgosłupa  człowieka,  ich  zwyrodnienie  –  najczęstsza  forma
patologii kręgosłupa współczesnego człowieka - prowadzi do tak zwanej dyskopatii; w jej przebiegu mogą
wystąpić różne objawy kliniczne, z których pierwszym i najczęstszym jest ból.  Najczęstszą przyczyną
dolegliwości bólowych są zmiany zwyrodnieniowe w strukturze dysku. Do zmian strukturalnych w dysku
dołączają się również zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w stawach międzykręgowych i  krawędziach
trzonów kręgosłupa w kierunku kanału kręgowego i otworów międzykręgowych prowadzące do zmian
stenotycznych, skutkujących patologicznymi objawami ubytkowymi i podrażnieniowymi.
Do  uszkodzenia dysku dochodzi zwykle w wyniku niewielkiego urazu, którym przeważnie jest  nagłe
zgięcie, podniesienie ciężaru lub długotrwałe siedzenie.  W związku z urazem dochodzi do przerwania
pierścienia włóknistego. W powstałą szczelinę wnika jądro miażdżyste. Ten etap nazywamy uszkodzeniem
wewnątrzdyskowym. 
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Następnie dochodzi do uwypuklenia uszkodzonego pierścienia włóknistego – powstaje przepuklina dysku. 

Jeżeli proces uszkodzenia nie zostanie zahamowany, fragment jądra miażdżystego zostaje „wypchnięty” do
kanału kręgowego i  powstaje sekwestr.  Uwypuklony dysk lub sekwestr  w odcinku lędźwiowym mogą
uciskać worek oponowy i/lub korzenie nerwowe.

Uszkodzenie krążka może powstawać dwoma drogami. Pierwsza to uszkodzenie pierścienia włóknistego 
jako wynik nagłego, wybitnego przeciążenia działającego na uprzednio zupełnie zdrowy kręgosłup. Druga,
najczęstsza i najbardziej typowa, to obraz stopniowego, wieloletniego rozwijania się kolejnych etapów i 
postępujących zmian zwyrodnieniowych

Wspomniane już wcześniej czynniki zewnątrz i wewnątrzpochodne doprowadzają do zmian uwodnienia i 
składu biochemicznego struktury jądra miażdżystego oraz działają destrukcyjnie na wydolność włókien 
pierścienia włóknistego. W szczególności dochodzi do odkładania się licznych związków toksycznych, 
wzrostu poziomu enzymów degradujących, zmniejszenia właściwości hydrofitylnych proteoglikanów i w 
rezultacie, do zaburzeń w strukturze kolagenu.

I  jak  się  w  końcu  okazało się,   miła   rehabilitantka postawiła  złą  diagnozę  i  wykonała  dwa  
niewłaściwe  dla  mnie zabiegi,  które  mi  tylko zaszkodziły .

Po drodze   na  początku  maja  po  raz  ostatni  wybrałam  się  do innej' lekarskiej  sławy'  dr  Andrzeja
Nowakowskiego neurologa  specjalisty  od  terapii  manualnej  kręgosłupa aż  do  Puław,  który  okazał  się
zwykłym   i  to  dyplomowanym szarlatanem,  krąg  TH-12  nazwał  kręgiem  TH-6,  wymyślił  dyskopatię
szyi  oraz  bioder,  które  mi  nastawiał,  po  zabiegu  czułam się  bardzo  źle a  twierdził  ten szarlatan, że
nastawia  przepukliny,  kłócił się  ze  mną  i  był  bardzo  nieprzyjemny, zarzucał  mi  nawet, że  wciskam
jakieś  swoje  chore  teorie ,   rzekomą dyskopatię  szyi   stwierdził  silnie  uciskając  szyję z  boku,  na co
miałam  odpowiedzieć, że w  tym  miejscu  mnie  boli czyli, że  jest  dyskopatia,  nie  zajrzał  nawet  do
dyskietek z  rezonansem  oraz  tomografią  i na  koniec  wypisał receptę  na Movalis  i  lek  rozluźniający
mięśnie  ! 

Mając  takie  doświadczenia  uważam,że  należałoby  ich  wszystkich    lekarskich  szarlatanów  
postawić  po ścianą  i  i  kropnąć  serią z  automatu  i  zrobić  selekcję  naturalną ,  aby pozbyć się  
takich   śmieci.  
                                                            
Była  to  moja  ostatnia  próba uzyskania  pomocy od  lekarzy, postanawiałam  pójść  do fizjoterapeuty.  
Bardzo  się    jednak dziwię , bo  przecież przepuklina  kręgosłupa czy też  uszkodzenie wewnątrzdyskowe
jest   bardzo prostym   do zdiagnozowania  po  samych  tylko objawach  przypadkiem  chorobowym ,   ale
jak  widać  lekarze w  Polsce  nawet   tego nie potrafią.  Będąc w  Puławach  przy  okazji  dowiedziałam
się  od  tego samego  konowała, że  on  sam  nawet  męczył się  3 miesiące  przez  swoich niedouczonych
kolegów  z  brakiem  właściwej diagnozy  jakiegoś  jego schorzenia , w końcu  ktoś  mu  polecił ' innego
profesora ',  co tylko dowodzi, że  jeśli  sam  lekarz w  Polsce  nie jest stanie  siebie  zdiagnozować i idzie
po  pomoc   do  kolegów,  to już  jest  bardzo  źle.    Jest to oczywiście  między  innymi  skutkiem braku
odpowiednich  przepisów, odpowiednich  stażów  lekarskich  oraz    całym chorym  systemem  wraz z
tym ich  ich resortem  zwanym  eufemistycznie  system  ochrony zdrowia.  

Ja  bym  ten system  nazwała  systemem  eliminacji    społecznej   oraz  mordowaniem.

W  końcu  fizjoterapeuta  Marko w  tej samej Specjalistyce  Czechów  stwierdził rotację   kręgów ,  którą
także  potwierdził  zawodowy  kręgarz w Lublinie  w dniu   17  maja  2014 ..Kręgarz  także    uskarżał  się
na  bezmyślność    oraz  dyletantyzm    ortopedów w  Polsce,  neurologów  i innych  konowałów,  jak  też
brak  u   lekarzy   podstawowej   wiedzy w   zakresie   diagnostyki    schorzeń  układu   ruchu ,    na
nieumiejętność  diagnozowania  na  podstawie  zdjęć  RTG a także na  skutki  uboczne  operacji  na
przepukliny które   on sam  potem leczył    wielu nieszczęśnikom  poszkodowanym  przez  konowały.
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Ostro  też skrytykował  zabiegi  pani  Moniki  która   wykonała  odgórny   zabieg wciskania  dłonią
kręgów rotacyjnych   czego  się  nie  robi w takim  przypadku a  sma  także  wykonał  niewłaściwy  dla
mnie  zabieg, ale  taka  sytuacja  jest  spowodowana  brakiem  nadzoru  nad  kręgarzami w Polsce  i  nie
uznawaniem   chiropraktyki  za  dziedzinę  medycyny.   Na  moje  pismo  do  szefa  spółki  Sanofarm w
Specjalistyce  Czechów z żądaniem zwrotu  pieniędzy  za  niewłaściwe  zabiegi  pan Michałek  szef  tej
spółki i  prokurent  odpowiedział  mi, że  zabiegi  były  prawidłowe.

Rotacja kręgów jest  to  przemieszczenie kręgu które powoduje ucisk na korzenie nerwowe i  odruchy
rdzeniowe.  Każdy z kręgów kręgosłupa ma przyporządkowany obszar  oddziaływania na poszczególne
narządy w organizmie. Ucisk spowodowany rotacją kręgu sygnalizuje ból i ogranicza przepływ informacji
do  mózgu  rozpoczynając  proces  chorobowy  tym  narządzie  za  który  kręg  odpowiada.  W  wyniku
skrzywienia  kręgosłupa  (zmniejszona lordoza  lędźwiowa)  z  dysków które  oddzielają  kręgi  kręgosłupa
robią się kliny co powoduje zwężenie przestrzeni międzykręgowych. 

Niewielkie wyboczenie kręgosłupa lędźwiowego w lewo z rotacją nie trzonu lecz trzonów, znaczy to tyle
co skrzywienie boczne w płaszczyźnie czołowej z towarzyszącym skręceniem kręgosłupa wokół własnej
osi. Często taki obraz nazywany jest scoliozą. Jeśli jest to niewielkie skrzywienie, to prawdopodobnie jest
ono następstwem niefizjologicznej, utrwalonej, jednostronnej pozycji podczas wykonywania codziennych
obowiązków.  Wiąże  się  to  z  osłabieniem mięśni  przykręgosłupowych po jednej  ze  stron kręgosłupa  i
skróceniu mięśni przykręgosłupowych po stronie przeciwnej. 

Odcinek piersiowy kręgosłupa

Odcinek piersiowy kręgosłupa obejmuje 12 kręgów, które oprócz połączenia między sobą, są również 
połączone z klatką piersiową, stawami głowy żebra i stawami żebrowo-poprzecznymi. Ze względu na te 
połączenia, odcinek ten posiada niewielką, w porównaniu do innych odcinków ruchomość. Ruch wyprostu 
jest dodatkowo ograniczony poprzez dachówkowate ułożenie wyrostków kolczystych, natomiast ruchy 
rotacji występują tylko do około 3-4 kręgu piersiowego.    

W związku z tym na zwyrodnienia najbardziej narażone są właśnie te 4 pierwsze kręgi oraz znajdujące się 
poniżej dziewiątego, z uwagi na stopniowe przechodzenie ustawienia powierzchni stawowych. Ponadto 
otwory międzykręgowe są na tyle duże, że rzadko dochodzi do ich uciśnięcia na tym poziomie.

 Jeśli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce może dojść do podrażnienia nerwów międzyżebrowych i 
pojawienia się następujących objawów(  dokładnie  takich jakie  wystąpiły  u  mnie ):
-bóle w klatce piersiowej,
-trudności w oddychaniu i towarzyszący mu ból,
-bóle żeber, mostka, 
-kłucie i ból w okolicy serca, często mylony z zawałem, 
-bóle innych narządów wewnętrznych,
-bóle zlokalizowane bezpośrednio w okolicy kręgosłupa.
Do sytuacji takich częściej dochodzi na skutek zablokowania stawów kręgosłupa. 
Zablokowaniu mogą ulec zarówno stawy międzywyrostkowe, jak i wspomniane wcześniej żebrowo-
poprzeczne. Charakterystycznym mechanizmem prowadzącym do zablokowania, jest nagły skręt tułowia, 
ewentualnie z dodatkową komponentą wyprostu.  Od stanu kręgosłupa zależy cała mechanika pracy klatki 
piersiowej i odwrotnie. W związku z tym bardzo często ból mostka, sugeruje przeciążenie odcinka 
piersiowego.

http://elektrostymulatory.com/bol-odcinka-piersiowego-kregoslupa.html

Dalej  o  mnie.
 Masaże i zabiegi  kręgarskie  mi  pomogły ,ale  nie  wyleczyły, bowiem  na  skręcenie  stawów  czyli 
rotację  , konieczne  są  specjalistyczne  ćwiczenia  rehabilitacyjne ( rotacyjne )  które  ja sama  
opracowałam  oraz opracowany  przeze  mnie specjalny system  sportowo-  rehabilitacyjny  (  New  Sport  
System) ,  który  będzie  promowany, ponieważ w  Polsce  ma  nawet  odpowiedniej  rehabilitacji  
ruchowej .                                                                33.



Niestety  ,  ćwiczenia które  zalecają  ludziom ortopedzi   i   stosują  rehabilitanci  są  prymitywne  z
zamierzchłych czasów  króla  ćwieczka  i  te  prymitywne ćwiczenia  te  jeszcze  nikomu nie pomogły ,
poza  mydleniem  oczu.   Ćwiczenia  te  są  głównie bierne,  a  bez  wysiłku  mięśni , nie  ma  wyleczenia
schorzeń   układu  ruchu. U nas   sami  rehabilitanci ( nie  mówiąc  o  lekarzach)w  Polsce  prezentują
często  żałosny widok w wymagający    odpowiedniej  rehabilitacji  ruchowej, więc  jak  mogą leczyć  i
pomagać  innym ?   Lekarze  nawet  nie  potrafią  zdiagnozować  przyczyny  zespołów  bólowych  szyi,
karku,  barków  i  ramion, a    jest to  choroba  zawodowa  spowodowana  wielogodzinnym siedzeniem w
pozycji  pochylonej z   pochyloną  głową  przy  komputerze  a  szczególnie  nad  laptopem.
Znam  przypadek  leczenia  młodego  chłopaka   informatyka  na  parkinsonizm  ,czyli  na  mrowienie   i
drżenie   rąk  od  siedzenia  przed  laptopem  , jako skutek  przeciążenia  karku,  barków, ramion  oraz
pleców  i podobny  przypadek  leczenia  na    rzekome  stwardnienie  rozsiane.

Parkinsonizm – zespół neurologiczny znamienny dla uszkodzeń układu pozapiramidowego, zwłaszcza 
istoty czarnej i gałki bladej, charakteryzujący się objawami  m.in.

• drżenia (o charakterze spoczynkowym)
• spowolnienie ruchów (bradykinezja)
• zubożenie ruchów (zmniejszona aktywność)
• trudności w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała

wzmożenie napięcia mięśni (sztywność mięśni).

Na  takie  same  objawy  skarży się  wiele  osób  ale  debilni  lekarze  nie    potrafią  nawet  zdiagnozować
tak  prostych  dolegliwości.  Wynika  to   z tego, że sami  nie  byli  nigdy nawet  na  siłowni,  nie  znają  się
na  mechanice ruchu  ani  nawet  na  sporcie , nie uczyli się chyba  funkcjonowania  mięśni  oraz  układu
kostnego a  co  dopiero   mówić   o   rehabilitacji,  skoro  prosta   gimnastyka   jest   dla  nich  tematem
nieznanym. Dowiedziałam  się  o  tych  dwóch  przypadkach  od  pani  która  odbierała   ode  mnie raty
pożyczki w  Providencie  (  która sama  była  niezasadnie  leczona  przez  kilka  miesięcy  dużymi
dawkami  hormonów  na  objawy  menopauzy i  przewracała  się  dosłownie  po  tych  hormonach a inny
ortopeda  zalecił  jej  na lordozę    kriokomorę,  żeby  sobie w niej  posiedziała ) i  do razu wiedziałam , co
jest  tym  chłopakom , czyli  po  prostu  brak  sportu  oraz  przeciążenie  siedzeniem.

Stosowałam  nadal  Colvitę , (  jakiś  niepewny   strasznie drogi preparat  na  stawy w  trakcie  którego
rozbolało mnie poważnie  kolano) kupiłam   sobie   inne preparaty   na stawy jak  mało  skuteczny
Artrostaw ,magnez,  żelazo,skrzyp,  Sufrin z bio siarką  (  piekielna  siara zalecana  przez producenta  na
czczo z wodą a zawiera  nierozpuszczalne w wodzie  olejki   jak  terpentynowy i jest  szkodliwa)  , jak też
multiwitaminę ,  Wit C i inne   i wdrożyłam  swoje autorskie  ćwiczenia rotacyjne.

Kosztowało mnie bardzo dużo wysiłku  odkręcanie  skręconych   stawów  kręgosłupa,  bo był  to już  stan
przewlekły i  utrwalony  patologicznym   układem   zarówno   stawów  jak też  mięśni.  Życzę  tego stanu
wszystkim  konowałom którzy  mnie   skrzywdzili a  przede  wszystkim  tym, którzy  mnie zapakowali  do
więzienia  czyli  do   Łagru  Grochów   gdzie   spałam   na   madejowych   łożach   to  jest    pryczach
hamakowych  i na przymusowe  leczenie  psychiatryczne w ramach  represji  mafijno- stalinowskich.
 Ponad dwa tygodnie  stosowałam  intensywne masaże  , głębokie,  funkcyjne i sportowe  z elementami
Shiatsu,   które  sama  zaleciłam  rehabilitantowi (  30-40 min  /30  zł  i  tak bardzo tanio, bo  na NFZ czeka
się  pół roku tylko na 15  minut  masażu i  nie wiadomo  jaki  człowiekowi  zastosują, bowiem  lekarze
nawet  nie  potrafią  zalecić  właściwego  masażu   o  których nie  mają  pojęcia , tylko  piszą  skierowanie
, z  zastosowaniem  Aromatolu  oraz  balsamów  kręgowych  .

W  moim  przypadku  trzeba  było nastawiać  najpierw odpowiednimi  ćwiczeniami rotacyjnymi  przede 
wszystkim kręgosłup  lędźwiowy który  podtrzymuje  kręgosłup  piersiowy . Ćwiczenia   rotacyjne   na  
odcinek  lędźwiowy  oraz  piersiowy stosowałam  i  stosuję  nadal wraz z  New  Sport  System.  Na  sen  
oraz  leczenie stresu i  nerwicy z  powodu   długotrwałego   braku snu  i wypoczynku, kupiłam  sobie  
nawet ziołowy  lek  Relewium,  jak się  okazało  opracowany niewłaściwie przez  jakiś Bioton ( zawiera 
składniki uspokajające z  pobudzającym żeń-szeniem  czyli  wykluczające    się  nawzajem ). 
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 Trzeba  bardzo uważać  na  podrabiane  suplementy  diety,  jest  to  istna  plaga  niewłaściwie  
opracowanych  produktów  umiejętnie  reklamowanych, nawet ze  sfałszowanymi  opiniami   klientów, 
jako  rzekomo super  skuteczne.                                                               

  DZIUNIA

dziunia125.

Witam.  Mam  18  lat.

W wieku 13lat rozpoznano u mnie niewielką lewostronną skoliozę. Byłam u ortopedy,który zbył
mnie  karteczką,na  której  wymienione  były  ćwiczenia,które  miałam  wykonywać  codziennie  w
domu. Napisane były fachowym językiem,więc w rzeczywistości nie wiedziałam jak te ćwiczenia
wykonywać.  Zresztą  wtedy  wcale  nie  czułam,że  coś  jest  nie  tak  z  moim  kręgosłupem.
Gdy miałam 16 lat pielęgniarka na bilansie stwierdziła,że moja skolioza przez 3 lata wyraźnie się
pogorszyła.  Plecy  bolały  mnie  wtedy  sporadycznie.  Dostałam  skierowanie  na  prześwietlenie
(wynik:duża lewostronna skolioza z dużą rotacją kręgów),poszłam znów do tego ortopedy(bardzo
chamski facet!),tym razem skierował mnie na ćwiczenia rehabilitacyjne na 2tyg. miałam nauczyć
się tych ćwiczeń na pamięć i wykonywać je codziennie w domu. Robię je czasami,bo nie wiem,czy
są  odpowiednio  dla  mnie  dobrane.  W grupie,gdzie  ćwiczyłam każdy  miał  inne  skrzywienie,a
ćwiczyliśmy  wszyscy  to  samo,rehabilitanci  nawet  nie  obejrzeli  naszych  pleców,a  wybrali  już
ćwiczenia.. Poza tym,lekarz rodzinny twierdzi,że kręgosłup mam krzywy,bo 1 nogę mam dłuższa
od  2giej,ale  Lekarz rehabilitacji  stwierdza,że  to  nieprawda,bo  mam  tak  przez  własne
zaniedbanie(krzywe  siedzenie  itp.),a  nogi  mam  równe.  Każdy  ma  inną  diagnozę,a  właściwa
diagnoza ma przecież olbrzymie znaczenie w leczeniu!

Teraz,gdy mam 18lat,plecy bolą mnie już praktycznie codziennie.  Na moich plecach kręgosłup w 
części lędźwiowej wyraźnie skręca w lewo,a kręgi są poobracane w różne strony. Kręgosłup skręca
mocno w lewo i z lewej strony mam na tułowiu na plecach uwypuklenie,które mnie boli. 

To uwypuklenie to chyba ściśnięte przez skrzywiony kręgosłup mięśnie,albo wnętrzności.
Lekarz rehabilitacji mi powiedział,że w moim wieku proces kostnienia jest już zakończony i 
skrzywienie się nie pogłębi,ale z innych źródeł się dowiedziałam,że skolioza może powiększać się 
niezależnie od wieku. Nie wiem już kogo mam słuchać... Boję się o swoją sytuację zdrowotną i 
sprawnościową w przyszłości. 
Do tej pory leczyłam się na NFZ,ale myślę nad leczeniem prywatnym u jakiegoś 
sprawdzonego,fachowego ortopedy. 

Przyszło mi   jednak do głowy zrobić RTG kręgosłupa lędźwiowego , ale ortopeda Baryła tym razem był
chamski nie dał mi prywatnego skierowania na odpłatne RTG abym nie musiała czekać bardzo długo na
poradę  na  Fundusz  ,więc  wybrałam  się  do  Luxmedu  celem  wykonania  prywatnie  RTG  kręgosłupa.
Okazało  się  jednak,  że  tzw.  resort  zdrowia  wprowadził  nieludzkie  rozporządzenie  o  rzekomej
szkodliwości  promieni  RTG,  aby  w ten sposób uniemożliwić ludziom nawet prywatnie i  odpłatnie
dostęp do diagnostyki i wymagane było   jednak skierowanie od ortopedy. Oczywiście można zapłacić
prywatnie konowałowi 80 złotych z Specjalistce Czechów czy też w innej specjalistce i mieć wizytę od
ręki nie na Fundusz , ale nie miałam akurat pieniędzy.
W Luxmedzie w maju 2014 r.dowiedziałam się dopiero od radiologa jakie powinnam mieć wykonane RTG
kręgosłupa ,czego mi żaden  lekarz  nie zlecił od września 2011 roku, to jest RTG odcinka piersiowego
oraz lędźwiowego AP plus boczne oraz czynnościowe i niestety okazało się, że Marko jak też kręgarz mieli
rację. Badanie za  150 złotych wykonano nawet  nowoczesnym rentgenie jakim nie dysponuje NFZ dla
tłumu.  Opisy  wykazały  przede  wszystkim skoliozę  prawowypukłą  odcinka  zarówno piersiowego  oraz
pogłębioną kyfozę w tym odcinku jak też skoliozę prawowypukłą odcinka lędźwiowego oraz wg opisu
ograniczoną ruchomość kręgów piersiowych co wg źródła medycznego brzmi jak poniżej:
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SKOLIOZA PRAWOWYPUKŁA
Boczne skrzywienie kręgosłupa jest trójpłaszczyznową deformacją kręgosłupa, polegającą na 
bocznym wygięciu w płaszczyźnie czołowej, odchyleniu w płaszczyźnie strzałkowej oraz odcinkowej 
rotacji osiowej. 

Kifoza (łac.  z gr.  kyphosis;  gr.  kyphos –  garb)  – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową.
Kifoza  w  postaci  patologicznej  potocznie  nazywana  jest  garbem.  U  człowieka  fizjologiczna  kifoza
występuje w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa.  Dzięki nim kręgosłup może wytrzymywać
duże obciążenia. Umożliwiają one również utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.
Na skutek niewłaściwego trybu życia, krzywizny kręgosłupa mogą zanikać lub się powiększać. Powstają
wówczas  wady postawy.  Mają  one  znaczny  wpływ zarówno  na  wygląd,  jak  i  na  sprawność  naszego
organizmu. Na przykład, siedząc na krześle, ludzie często się "garbią". Płuca są wówczas ściśnięte, a ruchy
klatki piersiowej ograniczone. Utrudnia to proces wymiany gazowej. Garbienie się może prowadzić do
powstawania skrzywień kręgosłupa. Sprawiają one, że nawet podczas krótkiego spaceru człowiek czuje
silne bóle pleców.

 Ani wynik tomografii z SPSK ani wynik rezonansu ze Szpitala MSW dotyczący kręgosłupa piersiowego
nie  zawiera  nawet  wzmianki  o  skoliozie  oraz  pogłębionej  kyfozie  a  są  to  podstawowe  zmiany
dyskopatyczne bardzo proste  do zdiagnozowania  zarówno na tomografie  jak i  na  rezonansie  także  na
obrazach przez  lekarza  w komputerze.  Chyba,  że  aparat  RTG w Luxmedzie  w Lublinie  jest  bardziej
precyzyjny niż tomografy i rezonanse , w co raczej wątpię. Podrobione skierowanie od Haśca zatwierdziła
komórka legalizacyjna Armii Krajowej z czasów okupacji ( która zajmowała się legalizacją podrabianych
dokumentów dla Podziemia ) więc nie ma się czym przejmować. 

Rezonans  20  luty  2014.  Szpital MSW  w Lublinie.
Zachowana  fizjologiczna  kyfoza. Wysokość  i ustawienie  kręgów  prawidłowe.

Tomografia  12  grudzień  2013.   Szpital  SPSK  4 w  Lublinie 
 Nie  stwierdza  się  widocznej  TK patologii  krążków  międzykręgowych-  uogólnione zmiaany  
zwyrodnieniowy-  wytwórcze(  opisane)ale  brak  nawet  wzmianki  o skoliozie  i  kyfozie.
Dodać  muszę,że  na  moje  kilkakrotne prośby  o poprawienie  opisu  rezonansu   lekarz  Siczek  
kierownik działu diagnostyki  obrazowej  szpitala  MSW  z  poplecznictwa z  dr   Wnuk udzielał  mi  
odpowiedzi, że  się  zgadza z  jej  opisem w całości.

Biegli sądowi  także  niczego  nie  zauważyli,  dziwne, prawda ?  W  opinii z dnia  24  kwietnia  2013  
wręcz  napisali  kłamliwie: '  ustawienie  kręgów  prawidłowe '  -  co jest  niemożliwe  przy  rotacji  oraz w 
skoliozie.

Porównajmy teraz pierwszą diagnozę nie żyjącego abnegata Pająka oraz abnegata Haśca:
  Wg abnegata Pająka z października 2011 sfałszowane  rozpoznanie :

Rozpoznanie  choroby  :choroby  korzeni  nerwów  rdzeniowych  (  zespoły  korzonkowe)  rozpoznanie 
zasadnicze.

Wywiad  lekarski  i badanie  przedmiotowe ( którego  nigdy  nie  wykonał  czyli  sfałszował wpis w karcie 
choroby):  niewydolność  bólowa  kręgosłupa w odcinku  piersiowym,  fizykalnie  objawy  korzeniowe  
ujemne  palpacyjnie  dolegliwości   okolicy  między łopatkowej,  napięcie  mięśni  wzmożone   ,  RTG  
spondyloartroza  ( której  nie  miałam)  dyskopatia  szyjna(  także  zmyślona)  i lędźwiowa  (?)  
skierowanie  na  masaż  i laser. 

 Abnegat Hasiec  jak też  śp. Pająk   leczyli  mnie  na  reumatoidalne zapalenie  stawów  kręgosłupa,  na  
choroby  korzeni nerwów  rdzeniowych   itp.
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Marko  powiedział  mi,  że  rehabilitacja  takiej    wielopoziomowej  rotacji  może  potrwać  nawet  do  3
miesięcy ,więc nie miałam wyboru jak tylko uzbroić się w cierpliwość i codziennie ćwiczyć aż do skutku 2
nawet 3  godziny  dziennie . Dopiero po  prawie  6  tygodniach     intensywnych ćwiczeń  wściekły  ból z
poprzestawianych  kręgów   i  ucisków  na nerwy  obwodowe   nie  zupełnie , ale bardzo  mocno  zelżał ,
tak że  mogłam już  spać jako  tako normalnie, ale nadal  nie  mogłam  wykonać  skrętu  do  kolana w
prawo ani też  siedzieć  przed  komputerem  i   ćwiczyłam  nadal  do  całkowitej  likwidacji  skolioz.
Skoliozy  oraz  ruchomość stawów kręgosłupa  bada  się  nawet  ręcznie  testem pomiarowym Sholbera  o
którym można przeczytać w źródłach medycznych w Internecie i jest to bardzo proste badanie ,o którym
uczą nawet w Polsce na studiach medycznych ,ale niestety nie wykonują w praktyce lekarze.  

Na stronie http://www.wadypostawy.pl można  się  douczyć  na ten temat.

W  czasach  przedwojennych  oraz jeszcze  powojennych,  ludzi  na  wsiach leczył  znachor,  który  jak
sama  nazwa  wskazuje  ZNA  CHOR znał  biegle  wszystkie  choroby ,  nawet  kręgarstwo  ,  medycynę
ludową  oraz   naturalną   i   potrafił   od   razu   człowieka   zdiagnozować  oraz   przepisać   mu  co
potrzeba.Potem   nastały  czasy  stalinizmu  i  komuny,  i   zdyskredytowano  znaczenie  słowa  ZNA
CHOR  po  to, aby  jego  rolę społeczną  zastąpić  socjalistyczną  służbą zdrowia  oraz  znachorstwem w
pejoratywnym znaczeniu,  eliminując  przez  to ludzi  z  biegłą  wiedzą  i zastępując  ich   niedouczonymi
szarlatanami ,  którzy dostali  się  do  pracy w  zawodzie  przez  koneksje .

KRĘGOSŁUP
Ludzkie "rusztowanie" to konstrukcja niemal doskonała. Chociaż lekka i sprężysta, umie utrzymać nas w
pionie. Pozwala się poruszać i podnosić ciężary. Jest dość odporna na urazy.                
 A jednak wywołane przez nią bóle pleców to już niemal problem społeczny. Kręgosłup może solidnie
dokuczyć, jeśli na co dzień o niego nie dbamy. Jak uniknąć kłopotów?
Kłucie, mrowienie, dolegliwości, jak po uderzeniu... Ból przewlekły, uciążliwy i nagły, a także ostry, po
wykonaniu konkretnego ruchu, taki, że dech zapiera... Boli wysoko, nisko, trochę z boku... Miejscowy i
"rozlewający się". 

Ból pleców może mieć różny przebieg i charakter, ale najczęściej, rzeczywiście, kryją się za nim 
problemy z kręgosłupem.
Na  podstawie  tylko samych  objawów  bardzo  trudno  jest  postawić  diagnozę -   tłumaczą  bezmyślnie 
lekarze  ,  bo nie  umieją  chorego   zdiagnozować,a  przecież  diagnozę   oraz  rozpoznanie stawia  się
przede  wszystkim  po  objawach  oraz   na podstawie  wyników  badań a  nie  tylko  wyników  
badań.

Diagnostyka niejednokrotnie okazuje się skomplikowana, wymagająca czasu i eliminacji błędnych tez. Jest
jednak konieczna, by leczenie mogło przynieść oczekiwane efekty  - piszą  niedouczeni dyletanci dalej  i
męczą  ludzi  czekaniem  na rezonansy  i  tomografy. I  niestety , nie  jest  wykonywane  przez  lekarzy
badanie  manualne  czyli  podstawowe  badanie,  które    umie zrobić  każdy  fachowy  rehabilitant od
masażu   a    czego   nie   umie   w   Polsce  żaden  lekarz   ani   ortopeda   ani   neurolog   ani
neurochirurg.Ortopedia  jest w Polsce  chyba dziedziną  najbardziej zacofaną a  właśnie od  sprawności
oraz dolegliwości układu  kostno- mięśniowego  zależy  najwięcej. W  dodatku w  Polsce  masażystę
nazywa  się  rehabilitantem a  są  to  dwa  różne zawody  i różne  specjalizacje.
Za  dostęp  do  podręcznika ' Praktyczna  fizjoterapia 'z  ćwiczeniami  rehabilitacyjnymi  na skoliozy '
które  nawet  nie  są  zalecane w  Polsce ( Ćwiczenie specjalne korygujące wadę (przykład dla skoliozy
prawostronnej  dwułukowej  w odcinku  piersiowym)   oraz   za   dostęp   do   pełnej  bazy  schorzeń   i
proponowanych  ćwiczeń, trzeba  słono zapłacić  online  , bo  aż  prawie  400  zł  za  prenumeratę !  Na
NFZ  nic  człowiekowi  przecież  nie  powiedzą . 
 Powymyślano  nawet  dziesiątki  skomplikowanych  urządzeń  i  mało wartych  ćwiczeń, z  jakimiś
akcesoriami , które  praktycznie  nic  nie  dają  , zamiast  ruchu.    
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MASAŻ
Jak  ustaliłam sama ( jak zwykle)w Polsce  nie można  mieć  w  ramach  Narodowego Funduszu Zdrowia
prawidłowego  masażu  leczniczego  ,tylko  zwykły  klasyczny  który  nic  nie  daje poza rozluźnieniem
mięśni,   o   czym   ortopedzi   nawet   ludziom o  tym  nie   powiedzą   .Za  odpowiedni   masaż w
jednostkach  chorobowych  np.    przy  dyskopatii  oraz rotacji   kręgosłupa trzeba zapłacić  prywatnie  i
do  tego  jeszcze  trzeba  mieć  skierowanie  od  swojego konowała  ortopedy.  Mało  tego,  za  zbadanie
kręgosłupa  także  trzeba  zapłacić  prywatnie  u zawodowego   rehabilitanta  bo lekarze w  ramach NFZ
takiego  badania  nie  wykonają,   chociaż  mają  psi  obowiązek. Tak więc  korzyść z  Marko  była  taka,że
się dowiedziałam  o  rotacji  ,  miałam  rozluźnione  mięśnie  i  poza  tym miło się  nam  rozmawiało  na
różne  tematy. Musi  sobie  pani  poszukać  odpowiedniego  specjalisty   sama – powiedziano  mi w   kilku
Niepublicznych  Zakładach  Opieki Zdrowotnej w  Lublinie  (dawniej zwanych  przychodniami a  obecnie
spółkami  ),  bo   nas  jest  tylko masaż  klasyczny,  więc    obdzwoniłam  Lublin  i dowiedziałam się  że
taki masaż  jest  odpłatny  w  Sanitasie.

. 20  czerwca   wniosłam  reklamacje oraz  skargę  do  Luxmedu  na  brak  właściwego  opisu  zdjęć  
RTG w których  brakowało  określenia rodzaju skoliozy  oraz  opisu  kąta  skoliozy , o czym  
dowiedziałam  się jak zwykle  ze  źródeł  medycznych w  internecie.Wyróżnia się dwa typy bocznych 
wygięć kręgosłupa: funkcjonalne i strukturalne. Istnieje bardzo wiele typów skoliozy, jednak przede 
wszystkim należy wyróżnić skoliozy funkcjonalne- odwracalne, a wynikające z złej postawy, osłabienia 
mięśni tułowia czy skrócenia jednej kończyny dolnej. Typ drugi stanowią skoliozy strukturalne- 
nieodwracalne u podłoża których leży zwykle inna patologia kości, mięśni lub nerwów.

 PRZYKŁAD opisu  skoliozy:
 Niewielka lewostronna skolioza rotacyjna kręgosłupa lędźwiowego
Wynik badania rtg z dnia 30.10.2013 niewielka lewostronna skolioza rotacyjna kręgosłupa 
lędźwiowego,lordoza pogłębiona minimalne zmiany zwyrodnieniowe krawedzi trzonów kręgów przestrzeń
miedzykręgowa L5-S1 jest nieco węższa. poziomach Th12-S1 …..

PRZYKŁAD   opisu skrzywienia

Skrzywienie o 30° w odcinku piersiowym
 i 53° w odcinku lędźwiowym

Metoda pomiaru kąta skoliozy
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Niestety  ,ci sami  lekarze  pracują  w  ramach  umowy z  NFZ  oraz  prywatnie w  takich  placówkach  jak 
Luxmed  i innych,  ortopeda  Rola  pracuje ( a raczej  dorabia ) w  Luxmedzie,   radiolog  Bętkowski  oraz  
rzecznik   Janusz  Hołysz  pracują  obaj w Specjalistyce Czechów   i  jak widać nawet  za  150  złotych  nie
można  uzyskać  właściwego  wyniku badania.

Impertynencką  odpowiedź   dostałam z  Luxmedu   od  pani  Kosmali  z  Biura  Obsługi Pacjenta z 
dnia 7  lipca  2014  w sprawie reklamacji  wyniku  badania. 

Wg  niej  rzekomo  dyskretne  dwie  skoliozy , które są    widoczne  i  to   jaskrawie,  mniej  więcej jak  na
załączonym zdjęciach  poniżej  , a  także  na  obrazach referencyjnych  rezonansów  oraz tomografii, co
sama  widziałam   oraz rzekomy  brak rotacji   , w  piśmie  tej  pani jest  po prostu  wykrętem  , aby
oddalić  moją  skargę. 
Nie  dałam  jednak  za  wygraną z  wynikami  badań  i  na skierowanie  od  ortopedy  uzyskałam  wyniki
RTG  kręgosłupa  piersiowego  oraz  lędźwiowego w  tej samej  Specjalistyce  Czechów .  Zgodnie z
wynikiem z dnia 5  września  2014    wyszła  nie  opisana w  LuxMedzie  oraz  nie  zdiagnozowana  przez
żadnego  lekarza rotacja  trzonów  lędźwiowych  wzdłuż  całej  osi  kręgosłupa  oraz   także  prawostronna
skolioza  i inne  zmiany  zwyrodnieniowe  -  które  razem dały  obraz  przewlekłej dyskopatii  czego
objawami  był  straszny  ból  wzdłuż  oraz w  poprzek  całej osi  kręgosłupa  jaki  opisałam w  Dr. Ćwieku.

Ale  lekarze  mają  podręczniki  uczący  ich metod  badania  jak  na  przykład  lekarski  podręcznik '
Kliniczne badanie ortopedyczne 'R. McRea wyd I polskie, red. T. Gaździk   : 
Oraz  podręcznik  : 

'Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref 
odruchowych i stretchingu'
J.E. Muscolino  wyd. I polskie, red. Z. Śliwiński  536 stron  rok wydania: 2011

Książka medyczna: Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem 
punktów ... punktów spustowych informacje na temat badania palpacyjnego kości, punktów 
kostnych i mięśni oraz ... Neurologia i neurochirurgia.

30   grudnia  2014  roku zaliczyłam  wizytę w  tzw. dziennym ośrodku  rehabilitacji  kręgosłupa w  
Lublinie  ,  o standardowym wyposażeniu  takim  samym w całej   Polsce,  zastawiony    nowoczesnym 
sprzętem do   siłowni,    eleganckie  nowoczesne  wnętrze  oraz  gabinety, a  w  środku  tern sam  system  i 
ta  sama  komuna, 

Jakaś spółka  DMP  w  Lublinie  tzw. ośrodek medycyny  pracy z  równie skandalicznym   poziomem
rehabilitacji,   bez  badań  fizykalnych,  masażysta  nie wiedział  jaki  ma  zastosować  nawet masaż,   w
sali  z  kinezyterpią  jakaś  dziewczyna , pokazała  mi zupełnie  dla  mnie  nieodpowiednie  i prymitywne
ćwiczenia  z których  zrezygnowałam  od  razu, toteż  naraziłam  się  na  chamskie namawianie mnie  na
kontynuowanie  tych  ćwiczę  ,aby tylko  odwalić  coś  i  udawać  ,że  się  leczy  ludzi a  na  moje skargi
do  prezesa  Portki   dostałam od  niego   pismo, że   jeśli  nie  im  się  nie podoba  ośrodek DMP  to  niech
sobie  poszukam innego  ośrodka  oraz, że  dr  Pożarowskiej , która  mi  wciskała  kit  z  borowiną  i
badaniem  polegającym  na  skłonie  do  podłogi i wyciągnięciu  przed  siebie  rąk  , nie  ma  ten  pan
niczego  do zarzucenia .

Te   same  zabiegi  jakie  zalecali    lekarze w  ramach   NFZ  wszystkim bez  wyjątku  pacjentom w  Polsce
i  to  bez   żadnego  specjalistycznego  podejścia  i  żadnych  badań  fizykalnych  , zalecono także  i  mnie
czyli  laser,  magnetronik,  zwykły  klasyczny  masaż,  borowina  (  chyba  na  rozgrzanie w  zimie )  tylko,
że  bez  czekania w  kolejce  6  miesięcy a  hurtem przez  3  tygodnie,  co się nazywało  do  tej pory
leczeniem   chorób kręgosłupa  czyli  rehabilitacją dla  durniów. Dla  zabawy  dorzucają    nawet odpłatnie
łóżko  wodne , ale zamiast  masażu  .
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Przez    ponad  3  lata   błąkania się  po  lekarzach  i specjalistach  ani  razu żaden  lekarz  nie wykonał  mi
badań  fizykalnych które  są  przecież  przedmiotem  studiów  medycznych .Nie  lepiej  okazało się w
lutym  2015r.,w  Instytucie   Medycyny  Wsi  (   jak  sama  nazwa  wskazuje   instytut   ten  zapewnia
rehabilitację  na  poziomie  wiochy  zabitej  dechami ,przy  okazji  traktując  biednych starszych i innych
ludzi  nie  znających się  na  zabiegach rehabilitacyjnych  jak wiochę  czyli  ciemnotę). Jakaś  pani  doktor
zaleciła   mi  na  kręgosłup  piersiowy   ćwiczenia  na  mięsień  czworogłowy uda (  SIC!) oraz  inne
ćwiczenia  na  nogi,    jakieś  podstawowe  na  brzuch, ćwiczenia z  kijem   dla  mnie nie  wskazane  ,
aquawibron  polegający  na  silnym pobudzaniu  obolałych  mięśni  pleców  oraz  jakąś  lampę  na
dyskopatię  i  ból  strukturalny czyli  uciskowy.  

 Co  jest straszne,  panie  rehabilitantki na sali  gimnastycznej   nie  tylko, że  nie  znały   moich  wyników
RTG ,  nawet się  nimi  nie  interesowały,  tylko  stosowały  te  kretyńskie  zalecenia ,  bo tak  napisała
pani  doktor  od  rehabilitacji !   I za  takie  coś  lekarze  dostają  wysokie pensje  oraz  dodatki do pensji ,
nie   mówiąc    o    braku  wszelkiej  zawodowej   odpowiedzialności,  zamiast  uczciwie   powiedzieć
pacjentowi, że  u  nas  nie  ma  tych i  tych zabiegów,  ale  trzeba  przecież  tłuc  kasę  na kontraktach z
NFZ , czyli  na  biednych  pacjentach.Ale  co  ciekawe,  pani doktor z Instytutu  Medycyny Wsi   nie
stwierdziła  żadnej  pogłębionej   kyfozy  ,którą    opisała  pani  dr  Patyra.  I jak  tu  wierzyć  lekarzom  ?

 Pani  dr  Elżbieta  PATYRA  radiolog ze  Specjalistyki  Czechów  Aleja  Kompozytorów  Polskich   w 
Lublinie  nie  wykonała  też  dla  mnie  właściwego  opisu zmian w  kręgosłupie  piersiowym we  wrześniu
2015 a  w  czasie  siedzenia  nadal  odczuwałam bardzo  silny  ból opasujący  i  nie  mogłam zastosować  
odpowiednich ćwiczeń , bo  nie  wiedziałam , jaka  jest  przyczyna  tego  bólu .  Toteż  następnym razem  
załączyłam  jej  szczegółowy opis  mojej   trzyletniej  golgoty  oraz  objawów,  w  tym opis  
prawdopodobnej  przyczyny   tego  stanu i    napisałam  jej, żeby uprzejmie  wniknęła w  przyczynę   bólu: 

Fragment opisu dla   pani  doktor: 
(…..)  Odcinek  piersiowy  kręgosłupa  obejmuje  12  kręgów,  które  oprócz  połączenia  między  sobą,  są
również  połączone  z  klatką  piersiową,  stawami  głowy  żebra  i  stawami  żebrowo-poprzecznymi.  Ze
względu na te połączenia, odcinek ten posiada niewielką, w porównaniu do innych odcinków ruchomość.
Ruch  wyprostu  jest  dodatkowo ograniczony  poprzez  dachówkowate  ułożenie  wyrostków kolczystych,
natomiast  ruchy  rotacji  występują  tylko  do  około  3-4  kręgu  piersiowego.  W  związku  z  tym  na
zwyrodnienia najbardziej narażone są właśnie te 4 pierwsze kręgi oraz znajdujące się poniżej dziewiątego,
z uwagi na stopniowe przechodzenie ustawienia powierzchni stawowych.  Ponadto otwory międzykręgowe
są na tyle duże, że rzadko dochodzi do ich uciśnięcia na tym poziomie.                                                          
 
Jeśli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce może dojść do podrażnienia nerwów  międzyżebrowych i 
pojawienia się następujących objawów-   dokładnie  takich jakie wystąpiły  u  mnie: 

-bóle w klatce piersiowej, -trudności w oddychaniu i towarzyszący mu ból,
-bóle żeber, mostka,  -kłucie i ból w okolicy serca, często mylony z zawałem, 
-bóle innych narządów wewnętrznych, -bóle zlokalizowane bezpośrednio w okolicy kręgosłupa.

Do sytuacji takich częściej dochodzi na skutek zablokowania stawów kręgosłupa. 
Zablokowaniu mogą ulec zarówno stawy międzywyrostkowe, jak i wspomniane wcześniej żebrowo-Zablokowaniu mogą ulec zarówno stawy międzywyrostkowe, jak i wspomniane wcześniej żebrowo-
poprzeczne. Charakterystycznym mechanizmem prowadzącym do zablokowania, jest nagły skręt tułowia, poprzeczne. Charakterystycznym mechanizmem prowadzącym do zablokowania, jest nagły skręt tułowia, 
ewentualnie z dodatkową komponentą wyprostu.   Od stanu kręgosłupa zależy cała mechanika pracy klatkiewentualnie z dodatkową komponentą wyprostu.   Od stanu kręgosłupa zależy cała mechanika pracy klatki
piersiowej i odwrotnie. W związku z tym bardzo często ból mostka, sugeruje przeciążenie odcinka piersiowej i odwrotnie. W związku z tym bardzo często ból mostka, sugeruje przeciążenie odcinka 
piersiowego.(...)piersiowego.(...)

I proszę  ! I proszę  ! W  styczniu  2015  pani  doktor  zechciała  zauważyć  na podstawie  tego  opisu  rotację  W  styczniu  2015  pani  doktor  zechciała  zauważyć  na podstawie  tego  opisu  rotację  
kręgów  piersiowych  Th 6-9  oraz    obniżenie  wysokości  trzonów  kręgów, czego  nie  chciało  się  jej kręgów  piersiowych  Th 6-9  oraz    obniżenie  wysokości  trzonów  kręgów, czego  nie  chciało  się  jej 
zauważyć  wcześniej  jak  też  innym  radiodiagnostom  i lekarzom  wysyłającym mnie  do  psychiatry.  zauważyć  wcześniej  jak  też  innym  radiodiagnostom  i lekarzom  wysyłającym mnie  do  psychiatry.  
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Tym nie  mniej   pani  doktor  czuła  się  bardzo  obrażona  i dotknięta,że  śmiałam  ją  dodatkowo  prosić  Tym nie  mniej   pani  doktor  czuła  się  bardzo  obrażona  i dotknięta,że  śmiałam  ją  dodatkowo  prosić  
o  opisanie  strony  rotacji,    co jest  bardzo  istotne przy   ćwiczeniach   kierunkowych  oraz  rehabilitacji o  opisanie  strony  rotacji,    co jest  bardzo  istotne przy   ćwiczeniach   kierunkowych  oraz  rehabilitacji 
manualnej  i  wręcz  mi  powiedziała, że  nie  życzy  sobie,żebym   ją nachodziła z  takimi  prośbami, że  i manualnej  i  wręcz  mi  powiedziała, że  nie  życzy  sobie,żebym   ją nachodziła z  takimi  prośbami, że  i 
tak wyświadczyła  mi dużą  przysługę, że  wniknęła w  mój  przypadek   ….a  także, że  jak  chce  się  tak wyświadczyła  mi dużą  przysługę, że  wniknęła w  mój  przypadek   ….a  także, że  jak  chce  się  
dowiedzieć   w  którą  stronę  jest  ta rotacja  ,niech  idę  do  lekarza.dowiedzieć   w  którą  stronę  jest  ta rotacja  ,niech  idę  do  lekarza.
A   przecież  taki  opis  RTG  powinien zawierać  określenie  rotacji,  czego dowodzą  przykłady A   przecież  taki  opis  RTG  powinien zawierać  określenie  rotacji,  czego dowodzą  przykłady 
znalezionych   przeze  mnie  opisów  pacjentów w  internecie: znalezionych   przeze  mnie  opisów  pacjentów w  internecie: 

Przykłady  prawidłowych  opisów: 
1. Kobieta , 38 lat , Żyrardów Witam. Wynik badania RTG. Asymetryczne ustawienie talerzy 
biodrowych. Skolioza lewoboczna odcinka lędźwiowego z prawostronną rotacją kręgów. 
Nieznaczne skrzywienie prawoboczne górnego odcinka piersiowego.
 2.   Siema. Byłem na prześwietleniu kręgosłupa, mam zdjęcie i opis:    Prawostronna skolioza 
lędźwiowa z rotacją w prawo, asymetria ostatniej pary żeber

3. Wyniki badań kręgosłupa szyjnego  . Użytkownik   2 lata temu . Proszę o interpretację badań MR, 
oraz RTG.  Esowate skrzywienie kręgosłupa L-S, rotacja kręgów w lewą stronę.

• Obniżenie wysokości trzonu kręgów kręgosłupa doprowadza do pogłębienia się kifozy 
piersiowej.

ZALEŻNOŚĆ   ĆWICZEŃ   OD  OPISU  SKRĘTU  ROTACJI
Zasadniczą rolę w czasie wykonywania ćwiczenia odgrywa fakt działania sił rozciągających wklęsłą stronę
skrzywienia i sił skracających wypukłą stronę skrzywienia, jednocześnie. Możliwe jest również precyzyjne 
zadziałanie na szczyt skrzywienia poprzez odpowiednie dobranie ułożenia ramion w pozycji końcowej 
ćwiczenia.   Możliwość ustalenia kręgosłupa w pozycji hiperkorekcyjnej w czasie gdy jednocześnie działają
siły rozciągające i skracające na odpowiednie łuki skrzywienia jest również interesującym aspektem tego 
ćwiczenia.

http://www.sfd.pl/Prawostronna_skolioza_

Ja  i tak wiedziałam ,  że  była  to  prawostronna rotacja   na skutek  wypadnięcia  kręgu  podczas  
ostrego skłonu lewym  ramieniem   do  prawego kolana  w pozycji  leżącej  na  kocu ,ale  brak  takiego  
opis  jest  po  prostu  karygodny.    Najlepszą  obroną   jest  zawsze  atak  ,gdy  się  ma  nieczyste  sumienie
i to  jest   niestety , regułą w  przypadku  lekarzy w Polsce do tej  pory. Tak więc widać, że  tłuczenie  kasy 
na pacjentach  odbija  się  na  ich zdrowiu  bo skoro  lekarze  dorabiają  do i tak  wysokich  pensji w 
innych  miejscach pracy  i  lekceważą  opisy  badań,bo  muszą  zarobić na  dom  albo  nowe  meble lub  
nowy  samochód  po  trupach ,  to   nic  dziwnego, że  ludzie  są mordowani i skazywani  na  nieludzkie  
męki   przez nich  . 

A   co robi  medycyna pracy?   Przecież  ta  zaganiana  za  kasą  radiolog  skarżyła  się  na bóle  od
skoliozy  od  siedzenia  ?  A  takich zaganianych lekarzy  jest  bardzo  wielu  ,którzy  odwalają  opisy
radiodiagnostyki,  wykonują je  pobieżnie,  sztampowo  i  schematycznie , czyli  byle  jak,   bo  na uczciwy
opis  trzeba  poświęcić  co najmniej pół  godziny , z  nawet  dłużej,  czyli  tyle,   ile potrzeba  , a  nie  10
minut. Wynik RTG  ze  stycznia już  nie potwierdzał  ani skolioz  ani  nieprawidłowej  lordozy  kręgosłupa
lędźwiowego, ale  nadal  była rotacja  piersiowa  oraz  poważna  dyskopatia, która  uniemożliwiała  mi
dłuższe  siedzenie  z powodu  obniżonej  wysokości  skręconych rotacyjnie   kręgów  Th 6-9.W  grudniu
2014  wyszła  także ostra i  przewlekła  choroba wrzodowa  po 3 - letnim  tłumieniu bólu  lekami  NLP Z
oraz innymi,  którą  likwidowałam  we  własnym zakresie   przez  kilka  miesięcy  medycyną  naturalną
oraz  własną  specjalną dietą . 
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Każdy  czy  prawie  każdy  biegły w Polsce  poświadczy  nieprawdę  ??

Chyba  tak, niestety.  Z  ciekawości  odebrałam w styczniu  2015  opinię biegłego w  sprawie  zatrucia
mnie   opioidem   przez   anestezjolog  w  poradni   leczenia   bólu  w   Centrum   Onkologii   Ziemi
Lubelskiej  ,na   podstawie   której   prokurator  Lipiński   (  Rej.  Lublin   Północ)  z  miejsca   umorzył
postępowanie . Podłożył  się  sam profesor   dr  hab. Jerzy  Ł.  Zakład  Medycyny  Ratunkowej  i Katastrof
UM  w     Białymstoku   ,  który  spreparował  perfidny  talmud   ,  dość  rozwlekły  i   nie   na   temat
podważający   fakt   zatrucia   nieprawidłowo  zleconym  mi   opioidem  ,dzięki   któremu  wg niego
osiągnięto  efekt  terapeutyczny ,czyli  znieczulenie    pleców  na  4  dni  ! A  poza  tym  wszyscy  lekarze z
tej   poradni   byli  w  porządku,   tylko,  że  niestety,  w  poradni   leczenia  bólu  powinni   pracować
neurolodzy a  nie  anestezjolodzy  ,którzy  nie  mają  pojęcia  o  rotacji  kręgosłupa  i  nie  umieją  zlecić
odpowiedniej  rehabilitacji  ani    badań  ortopedycznych

Metoda Dorna rozpoznawania  bólu  nie  stosowana w  Polsce
Metoda  Dorna  należy  do alternatywnej  medycyny manualnej  i  jest  od  ponad  30 lat  stosowana  przez
fizjoterapeutów,  masażystów,  naturoterapeutów  oraz  lekarzy.  Najszerzej  rozpowszechniona  jest  w
Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Coraz większa ilość terapeutów z krajów europejskich stosuję
tę metodę w swoich gabinetach. Świadczy o tym między innymi ogromne zainteresowanie Kongresem
metody Dorna,  który odbywa się  co dwa lata(relacja na naszej stronie www). Metoda ta  ma szerokie
zastosowanie  przede  wszystkich  przy  bólach  grzbietu  i  kręgosłupa,  rwach  kulszowych  i  ramiennych,
skoliozach  ,  wadach  postawy  u  dzieci  i  dorosłych  oraz  przy  innych  stanach  chorobowych  organów
wewnętrznych spowodowanych blokadami kręgosłupa.
Według  Dietera  Dorna  wszelkie  dolegliwości  związane  z  bólami  pleców  i  kręgosłupa  oraz  stawów
obwodowych  spowodowane  są  zaburzeniami  statyczno-dynamicznymi  układu  kostnego  i  mięśniowo-
więzadłowego. Jego zdaniem tylko prawidłowo ukształtowany kręgosłup, jako podstawa naszego szkieletu
oraz osłona rdzenia kręgowego, od którego odchodzą nerwy obwodowe, jest podstawą naszego zdrowia
oraz dobrego samopoczucia.

Podstawą dla zdrowego kręgosłupa powinny być równej długości KKD oraz prawidłowo ustawiona 
miednica. Z tego powodu badanie i terapia metodą Dorna rozpoczyna się od badania i korekcji długości 
KKD, przede wszystkim ustawienia stawów biodrowych, ustawienia kości miednicy, kości krzyżowej oraz
kości guzicznej.         

Wszelkie  funkcjonalne  zmiany  w  wymienionych  powyżej  stawach  mogą  mieć  negatywny  wpływ  na
prawidłowe ustawienie miednicy co z kolei może być przyczyną przesunięcia (rotacji) poszczególnych
kręgów  kręgosłupa.  W ten  sposób  może  dojść  do  zablokowań  kręgów,  ucisku  na  nerwy obwodowe,
przesunieć i wypadnieć "dysków", zmian napięcia aparatu mięśniowo-więzadłowego
 co z kolei jest częstą przyczyną powstania wszelkiego rodzaju stanów zapalnych, bólowych. Do rotacji
kręgów może dojść na całej długości kręgosłupa. Nieprawidłowo ustawiona miednica może być również
przyczyną funkcjonalnych zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. To z kolei może prowadzić do
częstych bólów głowy, migren, szumu w uszach, bólów w obrębie twarzy itp.

Zrotowane kręgi są przyczyna nie tylko stanów bólowych w obrębie pleców czy kręgosłupa ale także np.
bolesny bark, bóle w obrębie dłoni czy ramion mogą mieć swoje źródło w nieprawidłowo ustawionych
stawach kręgosłupa szyjno-piersiowego (C5-Th1).
Dzięki  wieloletnim  obserwacjom  i  badaniom  terapeutów  metody  Dorna  zajmujących  się  również
medycyną dalekiego wschodu wiemy , że kręgosłup, jego funkcjonowanie, w ścisłym związku z organami
wewnętrznymi oraz meridianami. 

Przesunięte kręgi mogą negatywnie wpłynąć na pracę narządów wewnętrznych oraz meridianów. Także
nieprawidłowo funkcjonujące narządy wewnętrzne mogą doprowadzić do nawracających problemów w
obrębie kręgosłupa oraz zaburzyć prawidłowy przepływ energii wzdłuż danego meridianu. W tym miejscu
należy  również  pamiętać  o  stanie  psychiczno-emocjonalnym  pacjenta,  który  również  ma  ścisły
związek z kręgosłupem.
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Centrum Terapii i Kształcenia Metodą Dorna (CTiKMD)
ul. Dębowa 11  55-003 Chrząstawa Wielka   e-mail: centrum@metoda-dorn.pl 

OBOWIĄZKOWE   TESTY – JAKICH W  POLSCE SIĘ  NIE WYKONUJE

Podczas  pierwszej  wizyty  przeprowadza   się   z   wywiad  dotyczący  historii  choroby,  aktualnych
objawów,trybu życia (  np. niewłaściwe siedzenie przed  komputerem powoduje objawy  przeciążeniowe
karku i ramion ból  i tzw. parkinsonizm, brak ruchu  może także   powodować  wiele innych  schorzeń
m.in.  na  tle  zastoju   czynnościowego   narządów  ruchu   -dopisek   Autorki  )   oraz  ograniczeń
funkcjonalnych, dotychczasowego leczenia. Następnie przeprowadza  się   badanie fizykalne. Powyższe
czynności pozwalają  na postawienie diagnozy fizjoterapeutycznej, wstępne zaplanowanie i rozpoczęcie
właściwego leczenia.

1) Test ścienny ( Degi)
Celem jest wykrycie ograniczenia ruchomości w obrębie stawów ramienno-barkowych
Przy ścianie w pozycji stojącej lub siedzącej nie odrywając pleców od ściany pacjent robi wnos 
ramion w celu dotknięcia dłońmi ściany. 
2) Test Otto-Wurma
Celem jest pomiar ruchomości odcinka piersiowego kręgosłupa. Znajdujemy  TH1 i odmierza się 
30 cm ( do TH12) w pozycji stojącej w dół. Następnie wykonuje się max  skłon tułowia  w przód 
przy wyprostowanych stawach kolanowych. Jeżeli długość nie wzrośnie o 6-8cm , to świadczy o 
przykurczu mięśni przykręgosłupowych. ( pomiar w pł strzałkowej)
3) Test palce-podłoga ( Thomayera)
Służy do określenia globalnej możliwości wykonywania skłonu w przód w pł.strzałkowej.
Dotyczy to ruchomości kręgosłupa i stawów biodrowych. Badanemu poleca się wykonanie skłonu 
przy wyprostowanych stawach kolanowych. Mierzy się odległość od opuszka trzeciego palca ręki 
do podłoża
 4) Test Schobera
Pomiar ruchomości w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Odległość oznaczana w pozycji 
wyprostowanej od punktu ( w miejscu przecięcia się linii wyrostków kolczastych linią 
przechodzącą przez kolce biodrowe tylne górne) 10cm w górę i 5 cm w dół w skłonie w przód 
powinna zwiększyć się o 6-8cm. Odmiana testu dla pacjentów nie mogących stać : pozycja 
wyjściowa badanego to leżenie bokiem. Badający znajduje wyrostki kolczaste L1-L5 , następnie 
poleca wykonanie skłonu tułowia w przód z jednoczesnym zgięciem stawów biodrowych i 
kolanowych , do pozycji skulonej. 
Odstęp pomiędzy L1-L5 powinien zwiększyć się o 4-6cm , jeśli nie nastąpi zwiększenie świadczy 
to o nadmiernym napięciu mięśni przykręgosłupowych.
Pozycja wyjściowa badanego  leżenie bokiem. Badający wyszukuje palcami punkty kostne 
odpowiadające wyrostka kolczastym kręgów lędźwiowych L1-L5 następnie poleca wykonanie 
skłonu tułowia w przód, z jednoczesnym zgięciem stawów biodrowych i  kolanowych do pozycji 
skulonej. Odstęp mięzy punktami powinien się zwiększyć 
5) Test Patricka ( test odwiedzeniowy uda)
Celem jest wykrycie zaburzeń w stawie biodrowym lub wykrycie zablokowania stawu krzyżowo-
biodrowego. Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem , jedna kończyna dolna wyprostowana, druga zgięta
w stawach: biodrowym i kolanowym, w takim położeniu by stopa opierała się o podudzie poniżej 
stawu kolanowego kończyny wyprostowanej.
Badający jedną ręką stabilizuje miednicę po stronie kończyny wyprostowanej , a drugą wykonuje 
pogłębienie odwiedzenia w stawie biodrowym przez nacisk w okolicy stawu kolanowego ( w 
kierunku podłoża). w biodrze –przykurcz m tensor fasciae latae
8) Objaw Trendelenburga
Za jego pomocą bada się wydolność mięśni stabilizujących miednicę (pośladkowy średni i mały) w
płaszczyźnie czołowej.
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Badany z pozycji stojącej jednonóż na kończynie słabszej funkcjonalnie. Badający z tyłu za 
badanym obserwuje ustawienie miednicy (linię łączącą kolce biodrowe tylne górne).
Opadanie miednicy po stronie kończyny odciążonej świadczy o niewydolności siłowej ww.mięśn

                                                                    
9) Objaw Duchenne’a
Występuje wyłącznie z dodatnim objawem Trendelenburga. Polega na pochyleniu tułowia w stronę 
kończyny podporowej w pł.czołowej i uniesieniu miednicy po stronie przeciwnej ( zdrowej) w celu 
zachowania warunków równowagi.

10) Test Bertranda
Test służy określeniu lokalizacji oraz kierunku bocznego skrzywienia kręgosłupa ( czy występuje garb 
żebrowy)  .Polega na powolnym, symetrycznym skłonie tułowia w przód .

11) Test Matthiassa
Test służący do oceny ogólnej wydolności mięśni posturalnych.
Utrzymanie przez ok.30s wyprostowanej postawy z uniesionymi i wyprostowanymi w stawach łokciowych
kkg , świadczy o prawidłowej wytrzymałości mięśni posturalnych

http://www.fizjopwsz.pun.pl/testy-8.htm

Diagnostyka 

Szczegółowa diagnostyka bólu krzyża ma podstawowe znaczenie zarówno dla właściwego rozpoznania, 
jak i planowania leczenia. Skutkiem nieprecyzyjnej diagnozy będzie źle ukierunkowane leczenie i gorsze 
rokowanie. Ustalanie rozpoznania rozpoczyna się od szczegółowego wywiadu i badania fizykalnego. 
Badania obrazowe powinno się wykonywać w zależności od wyniku badania podmiotowego 
i przedmiotowego, i tylko wtedy gdy uzyskane wyniki będą miały wpływ na postępowanie lecznicze. 
Takie podejście wyeliminuje koszty związane z niepotrzebnie wykonywanymi badaniami obrazowymi 
(które zwiększają koszt, ale nie poprawiają ostatecznego wyniku leczenia). 

Tabela. Charakterystyka bólu krzyża 

Cecha Przykłady Uwagi

częstotliwość
ciągły, przerywany, 
rzadki, w nocy

podejrzewać chorobę nowotworową, jeśli dominuje ból 
nocny

umiejscowienie
głównie w kończynie 
dolnej lub pośladku

wskazuje na radikulopatię

promieniowanie
do pośladków, kolan, do 
stopy

ból związany z radikulopatią może promieniować 
w różnych kierunkach, ale najbardziej typowy jest ból 
kończyny dolnej sięgający poniżej kolana; w przypadku 
rzeczywistego bólu korzeniowego określony obszar 
promieniowania może wskazywać poziom ucisku 
korzenia nerwu rdzeniowego[9]

charakter ostry, tępy, drętwienie
można oceniać ból ilościowo w skali od 1 do 10, 
przyjmując za 10 najsilniejszy ból, jaki pacjent 
kiedykolwiek odczuwał

czynniki nasilające
lub łagodzące

chodzenie, ułożenie ciała,
próba Valsalvy, leki
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ból kończyny dolnej występujący podczas chodzenia 
powinien nasunąć podejrzenie chromania 
przestankowego o podłożu naczyniowym lub chromania 
rzekomego (ból korzeniowy przy chodzeniu,, chromanie 
neurogenne) spowodowanego zwężeniem kanału 
kręgowego; ból związany z dyskopatią zwykle jest 



silniejszy w pozycji siedzącej (np. podczas prowadzenia 
samochodu) i podczas zginania kręgosłupa; nasilenie 
dolegliwości przy prostowaniu wskazuje na 
nieprawidłowość w obrębie tylnego segmentu, np. 
stawów międzywyrostkowych

objawy 
ostrzegawcze

zaburzenie oddawania 
stolca, moczu 
(zatrzymanie moczu) lub 
czynności seksualnych; 
obustronne zdrętwienie 
okolicy kroczowej lub 
ból o charakterze rwy

zespół ogona końskiego

ból w nocy, budzący 
chorego ze snu; 
niewyjaśniona utrata 
masy ciała

nowotwór – naciekający miejscowo lub przerzutowy

nieustępowanie bólu 
pomimo leżenia w łóżku

choroba układowa

towarzysząca choroba 
przebiegająca z gorączką

zakażenie krążka międzykręgowego lub kości i szpiku

CHORE  DZICKO  W  KOMUNIŹMIE  DO  PSYCHIATRY  DO  LECZENIA  PSYCHOZY

MZ: nowotwory co roku diagnozuje się u ok. tysiąca dzieci i nastolatków

Co piąte polskie dziecko jest otyłe, a próchnicę ma 80 proc. dzieci i nastolatków - wynika z 
informacji resortu zdrowia. Co roku u ok. tysiąca dzieci diagnozuje się nowotwory. Najwięcej 
specjalistycznych porad dzieciom udzielają chirurdzy, alergolodzy, neurolodzy i kardiolodzy. 

W opiece szpitalnej dzieci najczęściej korzystają ze świadczeń neonatologicznych i pediatrycznych. 
Pozostałe przyczyny hospitalizacji dzieci to alergia, ostre zapalenie krtani, biegunka, zakażenia 
żołądkowo-jelitowe, cukrzyca i otyłość.
W 2014 r. w Polsce urodziło się ok. 376 tys. dzieci. Umieralność noworodków w kraju systematycznie 
spada i jest ona na poziomie porównywalnym z innymi państwami UE.
"Dziecko, (...) bez względu na to, czy rodzi się zdrowe, czy rodzi się z wrodzonymi wadami rozwojowymi 
ma olbrzymie szanse na przeżycie" - podkreśla Cieślukowski.

W Polsce systematycznie spada także umieralność starszych dzieci. W 2012 r. ogółem zmarło 5 tys. 377 
dzieci, co - jak wskazuje wiceminister - jest niewielką liczbą w stosunku do całkowitej liczby dzieci w 
populacji (7,5 mln), choć każda śmierć dziecka jest ogromną stratą.
W ocenie wiceministra bardzo dobre efekty przynoszą obowiązkowe szczepienia ochronne - choroby 
zakaźne wymienione w programie szczepień nie występują w grupie dzieci, które zostały nim objęte.

Corocznie ze środków publicznych wydawane jest ponad 8 mld zł na profilaktykę i leczenie dzieci. Jak 
podkreśla resort zdrowia, ta kwota systematycznie wzrasta.
Jednak rzecznik praw dziecka Marek Michalak ocenia, że wycena świadczeń medycznych dla dzieci jest 
zbyt niska w stosunku do ich rzeczywistych kosztów. Zdaniem RPD dzieci mają utrudniony dostęp do 
specjalistów m.in. takich dziedzin, jak okulistyka, laryngologia, ortodoncja oraz psychiatria. Rzecznik 
zwraca także uwagę na również problemy z opieką stomatologiczną, szczególnie dla dzieci z 
niepełnosprawnością.
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RPD od wielu lat  wskazuje  także  na konieczność wprowadzenia  obowiązkowych corocznych kontroli
pediatrycznych  każdego  dziecka,  co  pozwoliłoby  zarówno  na  wczesne  wykrywanie  zdrowotnych  i
rozwojowych nieprawidłowości,  jak i  na  rozpoznawanie  symptomów krzywdzenia dzieci.Samobójstwa
oraz próby samobójcze wśród dzieci to kolejny problem, na jaki zwraca uwagę RPD. 

Jego zdaniem konieczne jest właściwe zabezpieczenie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci
oraz  stworzenie  ogólnopolskiego  programu  terapeutycznego  w  zakresie  profilaktyki  depresji  i  prób
samobójczych. RPD zwraca też uwagę m.in. na problem zażywania leków w celach niemedycznych oraz
obniżający  się  poziom wyszczepialności  dzieci.   Informacja  MZ została  przygotowana  dla  posłów  z
sejmowej komisji zdrowia.  
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1715183,  1.06.2015.
                                                            
LUDZIE  MAJĄ    UMIERAĆ  17  czerwca  2914  onet.pl  
Trzy godziny ciężarna kobieta z jednej z podrybnickich miejscowości czekała na badania zagrożonej ciąży.
Z pilnym skierowaniem od ginekologa, do szpitala przyjechała autobusem, bo zbyt długo czekałaby na po-
gotowie. Mimo że na skierowaniu lekarz prowadzący zaznaczył konieczność szybkiej konsultacji, w szpi-
talu – jak twierdzi rodzina kobiety – nikt nie spieszył się z udzieleniem pomocy.
– Powiedzieli, że mamy czekać. Czekaliśmy ponad trzy godziny, dopiero potem ją przyjęli na badania –
opowiada siostra pacjentki. Podkreśla, że lekarze widzieli skierowanie z adnotacją "pilne".

Władze szpitala w Rybniku (woj. śląskie) tłumaczą tę sytuację procedurami oraz tym, że kobieta i tak
przyjechała do szpitala wtedy, gdy dziecko było już w bardzo złym stanie. Wyjaśniają też, że usunięcie ob-
umarłego płodu możliwe było dopiero dzisiaj, gdyż wcześniej nie było zespołu, który mógłby to przepro-
wadzić. Teraz kobieta jest już po operacji cesarskiego cięcia. Jak mówi rodzina, jest w ciężkim stanie psy-
chicznym, faszerowano  ją w  zamian   lekami uspokajającymi.                      http://wiadomosci.onet.pl/

BŁĘDY LEKARSKIE CO ROKU ZABIJAJĄ MIASTO

Każdego roku w wyniku błędów lekarskich umiera w Polsce od 7 do 23 tysięcy osób. Gdy media zajmują
się piętnowaniem kolejnego przypadku "hochsztaplera" leczącego raka metodą dr Gersona,

Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere boryka się ze znacznie poważniejszymi skargami
kierowanymi w stronę "konwencjonalnej służby zdrowia".

MartaH.zWarszawy:
Syna skierowano do szpitala z powodu braku prawego jądra w mosznie. Po operacji okazało się, że jądra 
nadal nie ma, a zoperowano jądro lewe.
BeataG.,Jaświły:
Urodziłam w domu dziecko. Przybyły lekarz stwierdził zgon, nie badając go, i zawinął w reklamówkę. Po 
godzinie pielęgniarka, chcąc zważyć "zwłoki", stwierdziła, że dziecko się rusza.
AnnaG.,Prudnik:
Mąż zgłosił się z bólem klatki piersiowej i drętwiejącą lewą ręką. Stwierdzono, że to kręgosłup, nie robiąc 
nawet EKG. Następnego dnia zmarł na zawał serca".
Pewien lekarz opowiada mi dowcip: - Są wśród nas trzy grupy: interniści, którzy wszystko wiedzą i nic nie
robią, chirurdzy, którzy wszystko robią i nic nie wiedzą, patolodzy, co wszystko robią i wszystko wiedzą, z
tym, że za późno... Brzmi jak z horroru,ale to nie film.
Według Naczelnego Sądu Lekarskiego, liczba błędów nad Wisłą jest 200 razy mniejsza niż w USA! Z
analizy  spraw  wygranych  przez  ofiary  przed  sądem  lekarskim  wynika,  że  polscy  lekarze  popełniają
zaledwie  100-200  błędów  rocznie.W Polsce  tylko  jedna  instytucja  podjęła  się  zliczenia  śmiertelnych
błędów  lekarskich  w skali  kraju.  Instytut  Zdrowia  Publicznego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  szacuje,
że każdego roku umiera z tego powodu od 7 do 23 tysięcy osób. 370 tysięcy jest trwale okaleczanych.
Kolosalna rozbieżność z danymi innych państw sprawia, że w kuluarach mówi się, iż ukrywa się u nas 50-
96% pomyłek.
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LEKARZ TEŻ CZŁOWIEK   

  "K..., odwiążcie go szybko, bo nam się cały spali!", usłyszał wtedy Paweł Drzewiecki. Przypięty 
pasami do stołu operacyjnego błagał, żeby ktoś go uwolnił. Paliły się na nim opatrunki, obicie stołu, na 
którym leżał, już zaczęło się topić...
Do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim trafił na zwykły zabieg hemoroidów. Lekarze znieczulili go od 
pasa w dół, spryskali krocze chlorkiem etylu, wyciągnęli skalpel elektryczny i... wyszli z sali. Nagle 
chlorek zapalił się od rozgrzanego skalpela i Paweł zaczął płonąć. Urolog, który zobaczył go przez 
przypadek, odwiązywał pasy.                                                                     
 Spaliło się krocze i pośladki. Tygodniami leżał w pampersie, młody zdrowy chłopak. Od tamtej pory jest
bezpłodny i oszpecony, nie pójdzie nawet na basen. W sądzie walka trwała na noże. Paweł wnosił o 90 tys.
zadośćuczynienia,  po  trzech  latach  szarpania  dostał  30  tys.  w  drodze  ugody.Chirurgia  to  w  Polsce
specjalizacja o największym zagrożeniu błędem (29%.).  Najczęstsze pomyłki to zabieg na niewłaściwym
pacjencie,  operacja  narządu  po  odwrotnej  stronie, pozostawione  ciało  obce, oparzenia  sprzętem  lub
środkami chemicznymi.

Dalej w tym rankingu ryzyka plasuje się ginekologia i położnictwo (22%), potem ortopedia (21%).
Tylko 20% nieszczęść następuje z winy sprzętu, 80% to wina człowieka.

Ale nie błąd. To słowo nie istnieje w kodeksie etyki lekarskiej. Jest - zdarzenie niepożądane.Gdy przed
stołem operacyjnym staje prof. Krzysztof Bielecki,  chirurg z warszawskiego szpitala im. Orłowskiego,
jeszcze w ostatniej chwili pyta: "Czy pan nazywa się...?, Czy robimy operację przepukliny? Lewa czy
prawa strona?".  Żeby się  nie  pomylić.  Bo człowiek jest  człowiekiem.  -  Tak,  zawsze  jest  ten  strach  -
opowiada.  - W chirurgii liczy się czas,  nikt się nie zastanawia, co by było gdyby, jak na internie czy
psychiatrii.

 Ale nie da się przewidzieć wszystkiego, bo operacja to praca wielu ludzi. Ktoś zakręca wodę urologom,
którzy operują pod ciśnieniem, i następuje krwotok, konserwator nie wymienia filtrów bakteriobójczych i
dochodzi do zakażenia, pracownik gazowni myli rurki i zamiast tlenu podłącza dwutlenek węgla. Miałem
pacjenta na stole, gdy nastąpiła awaria prądu, a agregaty się nie włączyły, bo ktoś je ukradł. Umarł. Czy
jestem winien? Operuję 45 lat. Na pewno zdarzyło się, że popełniłem błąd. Może nie błąd, ale mogłem
inaczej...

W środowisku nie od dziś toczy się dyskusja: skoro mylić się mogą księgowy i dziennikarz, dlaczego nie
może lekarz?  Tłumaczą,  że  jest  ich  w Polsce  100 tys.,  niech  większość  przyjmuje  ok.  10  pacjentów
dziennie, to blisko 300 mln wizyt rocznie. Zatem te 45 tys. nieszczęść jest ułamkiem procenta. Większość
z tego to zdarzenia niepożądane. Lekarze porównują je do wypadków na drogach. - Przecież kierowcy nie
zabiera się prawa jazdy na całe życie. Czy to ma być śmierć zawodowa lekarza, bo raz popełnił błąd? -
pyta prof. Bielecki.Problem tylko w tym, że gdy chodzi o życie, więcej niż raz pomylić się nie można.

Oblicza się, że ewidentny błąd lekarza to 20% spośród wszystkich zdarzeń niepożądanych. Ale ponieważ
w Polsce wciąż  brakuje  standardów, trudno zweryfikować,  gdzie  kończy się  nieumyślność,  a  zaczyna
zwykła ignorancja. - U nas zbyt mało ceni się zdrowie, nie ma kanonów rzemiosła - mówi Jerzy Jarosz,
specjalista medycyny paliatywnej i anestezjolog. - 
Za  granicą,  jeżeli  leczą  pacjenta  na  kręgosłup  sześć  tygodni  i  jego  stan  się  nie  poprawia,  trzeba  go
operować. W Polsce lekarze to artyści, robią po swojemu. To powoduje, że błędy trudno rozliczyć. Zawsze
można powiedzieć: objawy były nieksiążkowe.
Prof. Roman Szulc, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Poznaniu, przyznaje: 

- Lekarzom trudno udowodnić błąd. Medycyna nie jest mechaniką, a pacjent autem, które można 
postawić na lawetę. Są dwa klasyczne przypadki, gdy nic go nie chroni: jeżeli był pod wpływem alkoholu 
lub gdy w sposób zamierzony, wbrew opiniom innych, wybrał swój sposób postępowania. Ale z tym 
wyborem jest tak, że w leczeniu danej choroby istnieje wiele wariantów. Jeśli lekarz wybrał wariant B, ja 
uważam, że powinien wybrać A, czy to już błąd    
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Z powodu błędów lekarzy co roku umiera 23 tys. osób. Pacjenci się skarżą, ale winnych nie ma
Na 811 skarg,  które  w ubiegłym roku wpłynęły  do Naczelnej  Izby Lekarskiej,  nie  zapadła  ani  jedna
decyzja o pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu! A statystyki są szokujące: każdego roku z winy
lekarzy umiera ponad 20 tys. osób.Problem bezkarności niedbałych i niekompetentnych lekarzy stał się na
tyle poważny, że resort zdrowia chce wprowadzić rozwiązania ułatwiające pacjentom dochodzenie swoich
praw. Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjentach zakłada m.in. zwiększenie liczby członków komisji
ds.  orzekania  o  zdarzeniach  medycznych,  które  przyznają odszkodowania.
Eksperci zwracają jednak uwagę, że to niekoniecznie dobry kierunek zmian.

 "Największym problemem jest to, że proponowane przez szpitale lub ich ubezpieczycieli odszkodowania
są niegodziwie niskie" – komentuje w "Rzeczpospolitej" Jolanta Budzowska, radca prawny z kancelarii
Budzowska,  Fiutowski  i  Partnerzy,  zasiadająca  w  małopolskiej  komisji  ds.  orzekania  o  zdarzeniach
medycznych.Kolejne zastrzeżenia dotyczą tego, że komisje nie wskazują winnych ani nie przyznają stałej
renty. Pozostawiają jedynie możliwość dochodzenia w swoich spraw w sądzie, gdzie można wykorzystać
efekty  ich  pracy.  W samym  środowisku  nie  ma  też  zgody  na  karanie  lekarzy  pozbawieniem  prawa
wykonywania  zawodu.  "Kara  ma  wpływać  na  zachowanie,  zmianę  stylu  pracy  i  poszerzanie  wiedzy.
Oczywiście  w  przypadkach  m.in.  skrajnej  niewiedzy  czy  uzależnienia  od  alkoholu  karą  może  być
zawieszenie  bądź  pozbawienie  prawa  wykonywania  zawodu.  Ale  tak  dzieje  się  rzadko"  –  tłumaczy
Wojciech  Łącki,  szef  Naczelnego  Sądu  Lekarskiego.    W naTemat  kilka  miesięcy  temu  pisaliśmy  o
dyskusji  wokół  błędów lekarskich.  "Lekarze  czują  się  bezkarni,  bezczelnie  bezkarni" –  mówiła  Anna
Kęsicka,  mama Jasia,  który zmarł  w wyniku zaniedbań kilku medyków. Gdy informowali  rodziców o
śmierci dziecka stwierdzili  jedynie, że Jaś dostał się w "tryby machiny, która nazywa się służbą zdrowia".

29  września  2013.

W POLSCE BŁĘDÓW NIE MA

W 2004 r. w Danii wprowadzono ustawę, zgodnie z którą lekarze mają obowiązek raportowania zdarzeń
niepożądanych i upubliczniania ich w celu zapobiegania temu, co może się wydarzyć. Przy czym

zgłaszający zdarzenie nie mogą być pociągani do odpowiedzialności karnej.

 - W Polsce jest konieczna podobna ustawa - twierdzi Krzysztof Bielecki. - Gdy spada samolot, dowiaduje 
się o tym cały świat, a specjalne komisje badają, jak do tego doszło, żeby tragedia nie wydarzyła się 
ponownie. Dlaczego takich rozwiązań nie wprowadzić w medycynie? Po nagłośnieniu przypadków 
wybuchu eteru i benzyny, którymi dezynfekowano skórę chorych, wyeliminowano je z bloków 
operacyjnych. Ale większość spraw się tuszuje, bo upublicznienie ich jest w Polsce traktowane jako donos 
do prokuratury.Ci, którzy raz upomnieli się o swoje życie, mówią dziś o własnej chorobie z podręcznikową
precyzją. Wystarczy 3,5 roku pochodzić po sądach. 

Tyle upłynęło, odkąd lekarz zasypał Jolantę Soszkę zlepkiem fachowych definicji i wcisnął medyczny 
periodyk po angielsku, zanim prosta kobieta z wioski pod Bielskiem opanowała niezrozumiały slang. 

Na kasetach wideo sprzed marca 2002 r. Piotruś Soszka, mimo wrodzonej wady układu moczowego, biega
jak  każdy  dzieciak.  Ta  operacja  miała  być  ostatnią.  W trakcie  założono  mu  cewnik,  przez  który  do
kręgosłupa podaje się środki uśmierzające ból. Matka całą noc siedziała przy łóżku, pytając, dlaczego w
pompie  infuzyjnej,  przez  którą  podawano  kroplówkę,  włącza  się  alarm.  Te  pompy  takie  są,  mówiła
pielęgniarka. Rano synowi zesztywniały nogi. Nikt jej nie chciał powiedzieć o tej pomyłce...  Że przez
cewnik  do  rdzenia  kręgowego  Piotrka  zamiast  środka  znieczulającego  wtłoczono  1,5  litra  płynu
żywieniowego.Na  ostatnich  kasetach mały  siedzi  na  wózku.  Do  końca  życia  nogi  będą  jak  kłody...
Niedawno zapadł wyrok na pielęgniarkę i panią doktor - pozbawienie wolności w zawieszeniu i dwuletni
zakaz wykonywania zawodu.
 Lekarka już złożyła apelację, że  jest  samotna i  nie  ma za co żyć.   -  Przez nieuwagę zniszczyli  mi
dziecko -  Jolancie  Soszce  nie  zmięknie  serce.Dopiero  gdy zrobiło  się  głośno o błędzie  na  Piotrku,  w
Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach uporządkowano zasady opisywania kłuć
przy przekazywaniu pacjentów z oddziału na oddział.                                                                            48.



 To  w  tym  szpitalu  niejedyny  skandal.  Ostatni  dotyczył  pielęgniarek  zabawiających  się
wcześniakami.

Czy w Polsce szpitali  należy się  bać? Który wybrać,  żeby mieć pewność,  że nie  odetną człowiekowi
zdrowej  nogi?  Halina  Wąsikowska  z  Centrum Monitorowana  Jakości  w Ochronie  Zdrowia,  instytucji
zajmującej  się  oceną  jakości  w  polskich  szpitalach,  mówi:  -  W  przypadku  choroby  jednym  z
najpoważniejszych  kłopotów  jest  wybór  szpitala.  Można  się  posługiwać  wynikami  rankingów,
skandalizującymi doniesieniami mediów na temat drastycznych błędów albo sugerować się opinią rodziny.

 Lecz żadna z powyższych opcji nie zmienia faktu, że niczego nie kupujemy tak w ciemno jak procedury
medycznej i nic nie dotyczy kupującego tak bezpośrednio. W większości krajów na świecie system oceny
jakości - przyznawane akredytacje, uznaje się za najlepszą formę zewnętrznej oceny służby zdrowia, która
redukuje  m.in.  możliwość  popełnianych  błędów.  W Polsce  o  akredytację  postarało  się  zaledwie  10%
placówek. Powód - duży wysiłek i koszt, którego finansowo nikt nie premiuje. Dlatego większość szpitali
działa "po swojemu".

ZDĄŻYĆ WYGRAĆ PRZED ŚMIERCIĄ
Kazimierz W., dyrektor dużego przedsiębiorstwa, 15 lat temu przeszedł operację woreczka żółciowego. 
Kilkanaście lat chodził po szpitalach z bólem brzucha. Najpierw wmówiono mu nerwicę jelit, potem 
wysłano na przymusowe leczenie psychiczne z adnotacją, że zagraża swojemu życiu, w końcu przyznano 
500 zł renty.

 Dopiero niedawno okazało się, że w brzuchu zostawiono mu dren. Szpitala już nie ma, winnych też. 
Odpowiedzialności cywilnej nie można dochodzić, bo dowiedział się o szkodzie po okresie przedawnienia,
czyli po 10 latach.
                                                          
Polskie  (?)   prawo na schorowaną ofiarę lekarskiej pomyłki nakłada obowiązek udowodnienia, iż 
winę za fakt, że wychodzi ze szpitala chora na coś innego, ponosi instytucja.

– Sprawy toczą się latami, razem z apelacją co najmniej kilka - mówi Jolanta Budzowska, radca
prawny, specjalizująca się w procesach o odszkodowania za błędy medyczne. - Najdłuższa, jaką
prowadzę, trwa już 14 lat, przejęłam ją trzy lata temu. Powódka ma obawy, czy dożyje. Bo żeby
zdobyć pieniądze na rehabilitację, traci w sądzie resztki zdrowia. Dwójka innych klientów zmarła
przed końcem sprawy. Są wyjątkowo trudne ze względu na ogromną nierównowagę sił. Po jednej
stronie stoi pacjent, który niewiele rozumie z tego, co musi udowodnić, czasem po prostu nie wie,
co się z nim działo,  bo na przykład był w narkozie podczas operacji,  i  na bazie  dokumentów,
sporządzanych  przez  szpital,  swojego  przeciwnika  w  sporze,  ma  wykazać,  że  zrobiono  mu
krzywdę.

Po drugiej stronie jest instytucja, sztab profesjonalistów, pełnomocnicy, lekarze, radcy i adwokaci. Mają
wiedzę, jak fachowo polemizować z zarzutami natury medycznej, o co pytać świadków i biegłych, żeby
zasiać w nich wątpliwości, a znajomość medycyny u sędziów często jest niewystarczająca, by wnikać w tę
polemikę.Jolanta Budzowska prowadzi kilkadziesiąt podobnych spraw. 

Ugodą kończy się nie więcej niż 5%, choć powinna połowa. 
Szpitale walczą do upadłego, żeby nie wypłacić ani złotówki. 

- Najczęstsze argumenty - mówi – to:"Pacjent podpisał zgodę, a powikłanie jest wkalkulowane w ryzyko 
zabiegu", "to nie błąd, tylko skutek uboczny, naturalna kolej rzeczy", "mimo dołożenia należytych starań 
nic nie dało się zrobić", "medycyna to sztuka, a nie nauka, i nie wszystko da się przewidzieć", "lekarz to 
nie cudotwórca, objawy są atypowe, pacjent ma problemy z psychiką, jest roszczeniowy i nawet się 
okaleczy, żeby wyłudzić odszkodowanie".- Za granicą UGODA jest standardem - przyznaje Budzowska. - 
U nas idzie się w zaparte. Bo żeby do niej doszło, sprawca musi się przyznać do błędu, a w Polsce nie ma 
tego zwyczaju. Po drugie, towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci tylko wtedy, kiedy ubezpieczony szpital 
uzna swoją winę. I kółko się zamyka - w tym kraju trudno o dobrowolną zapłatę. Czasem za pieniądze, 
które miały pójść na leczenie i rentę dla pacjenta, trzeba postawić mu nagrobek.                            49.



                        Astronomiczna liczba amputacji  nogi !  Dla  pieniędzy! 

Nierozpoznana,  zbyt późno wykryta,  źle lub nieskutecznie leczona cukrzyca powoduje między innymi
rozwój  patologicznych  zmian  neurologicznych,  zwłaszcza  w  obwodowym  układzie  nerwowym,  oraz
zmian miażdżycowych - w ścianach naczyń krwionośnych łydek i stóp.

 Albowiem  nie ma cukrzycy bez miażdżycy. Diagnozuje się ją zazwyczaj, gdy trwa już od 6 do 7 lat
powodując znaczne powikłania. Na świecie stopa cukrzycowa uchodzi za symbol złej organizacji systemu
leczenia  oraz  braku  świadomości  zarówno  wśród  pacjentów,  jak  i  lekarzy.  W  tzw.  krajach  wysoko
rozwiniętych w większości przypadków do tak dramatycznych powikłań cukrzycy albo rzadko dochodzi,
albo na tyle wcześnie rozpoczyna się ich leczenie, że pacjent rzadko zostaje inwalidą.

W polskich  szpitalach  co  kilkadziesiąt  minut  wykonuje  się  zabieg  amputacji  nogi.  Bijemy  pod  tym
względem  europejskie  rekordy,  bo  system  zachęca  do  nadużywania  takich  operacji  –  pisze
"Rzeczpospolita". 

Jak  wynika  z  najnowszych  danych,  w 2013  r.  NFZ zapłacił  za  13  227  amputacji.  To  średnio  aż  36
amputacji  dziennie!  Ale  zdaniem ekspertów  co  najmniej  drugie  tyle  pacjenci  sfinansowali  z  własnej
kieszeni  –  wylicza  gazeta.  Nogi  obcina  się  głównie  cukrzykom z  tzw.  stopą  cukrzycową i  chorym z
niedokrwieniem wywołanym miażdżycą.  Polska jest  europejskim liderem pod względem liczby takich
amputacji - 8 zabiegów przypada na 100 tys. mieszkańców, a to 4 razy więcej niż w Danii i 8 razy więcej
niż  w  Hiszpanii.  Więcej  niż  u  nas  wykonuje  się  ich  tylko  na  objętym  wojną  Bliskim  Wschodzie.
Ale też nigdzie ten zabieg nie jest tak opłacalny dla szpitala – zauważa dziennik, wyliczając, że średni jego
koszt  to  ok.  6  tys.  zł  i  może  go  wykonać  nawet  początkujący  lekarz.
                                                                         
A do tego dochodzi długa hospitalizacja i rehabilitacja, więc dla wielu szpitali to czysty zysk. Mimo że w 
ciągu roku od amputacji co piąty pacjent umiera, zaś tym, co przeżyją, renty płaci ZUS, a nie obciąża to 
budżetu NFZ – podkreśla "Rz".

BIEGŁY, KOLEGA PO FACHU

Błędy  zdarzają  się  wszędzie,  ale  w  Polsce  pozostają  bezkarne.  Do  rzeczników  odpowiedzialności
zawodowej izb lekarskich trafia rocznie 2-3 tys. skarg. 88% się umarza, ok. 12% (320 spraw) kończy się
wniesieniem wniosku o ukaranie do sądu lekarskiego. Z tego 70% spraw wygrywają ofiary. Najczęstszą
karą wymierzaną wobec lekarzy jest upomnienie. Przez ostatnich pięć lat otrzymało je zaledwie 649 osób.
Jest  zasada,  że  w  każdej  sprawie  powołuje  się  biegłego.  Ale  całe  środowisko  medyczne  wie,  iż  w
ekspertyzach  z  żadnej  innej  dziedziny  nie  występuje  taka  skłonność  biegłych  do  rozmazywania
faktów.Adam Sandauer, szef Stowarzyszenia Primum Non Nocere, przyznaje:Korporacja jest tak potężna,
że błędów prawie nie ma, a poszkodowanemu mówi się: udowodnij mi. Dowodem dla sądu może być
dokumentacja szpitalna, zeznania świadków i opinia biegłych, ale przecież każdym dokumentem można
manipulować post factum, bo zazwyczaj pacjent nie bierze ich do domu. W tym względzie nie ma żadnych
uszczelnień,  druków ścisłego  zarachowania,  podpisów pacjenta  na  każdej  kartce  itp.  Drugi  dowód to
biegli, w końcu koledzy po fachu i praktykujący lekarze. Mają świadomość, że dziś on opiniuje kolegę,
jutro tamten może opiniować jego.

W kodeksie etyki lekarskiej stoi jasno:

Lekarz nie powinien wypowiadać niekorzystnej oceny działalności innego lekarza". Znany jest przykład
prof.  Jana  Kuydowicza,  wirusologa  z  Łodzi,  który  zgłosił  popełnienie  błędu  przez  kolegę,  a  komisja
etyczna  izby lekarskiej  ukarała  go  za  pomówienie.  Wiedzą,  że  prawdę lepiej  mówić  tylko  w zaciszu
korytarzy. Przez przypadek usłyszała ją Michalina M. z Wólki Kosowskiej.
Boję się szpitali",  napisała Halina G. To żadna fobia. Sondaż przeprowadzony przez CBOS w 2001 r.
wskazuje, iż prawie każdy zna kogoś, kto ucierpiał na skutek błędów medycznych, co trzeci spotkał się z
nimi bezpośrednio, ale ponad jedna czwarta nic by w takiej sytuacji nie zrobiła. 
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Wegetują w nędzy, czasem piszą skargi do rozmaitych rzeczników. Wielu już nie ma. A ilu nawet nie
wiedziało, że w trakcie leczenia zepsuto i zdrowie?

Najczęstsze  błędy  w  Polsce  to  szpitalne  zakażenia  gronkowcem,  urazy  okołoporodowe  (niepodjęcie
decyzji  o cesarskim cięciu,  urwanie dziecku splotu ramienia podczas porodu),  nierozpoznanie zawału,
ataku wyrostka, nowotworu. Za błędy sprzed 1999 r. odpowiada skarb państwa. Odkąd szpitale stały się
jednostkami  publicznymi,  same  wraz  z  ubezpieczycielem  wypłacają  zadośćuczynienia.  Jeśli  lekarz
prowadzi prywatną praktykę, jest wypłacane z jego polisy.
                                                                  
Przykładowe odszkodowania:  zakażenie  żółtaczką  typu  B -  od  30  do 70 tys.;  zarażenie  gronkowcem
złocistym, w efekcie utrata nóg - 20 tys. (po ośmiu latach sądów); omyłkowo amputowana noga, zaszyta
chusta w brzuchu - kwoty nie przekraczają 50 tys. zł. 
Dla porównania przykłady z USA - za uszkodzenie przełyku - 3 mln dol.; martwica jelita spowodowana
pozostawieniem gąbki  w brzuchu -  1,7  mln  dol.Polacy  nie  cenią  swojego zdrowia,  o  czym świadczą
badania CBOS. Na pytanie: "Jakie odszkodowanie powinno być wypłacane rodzinie z powodu śmierci
pacjenta?", najwięcej ankietowanych (30%) wymieniło kwotę - 100-150 tys. Niektórzy nawet (!) 1000 zł.

POMYŁKI ZA GRANICĄ

- Błędy lekarskie w USA kosztują budżet 29 mld dol. rocznie.  O ile w Polsce prawnicy rezygnują z
trudnych spraw, bo to ryzyko, tam pomocą ofiarom zajmują się wyspecjalizowane kancelarie adwokackie,
dzięki którym w ciągu dziesięciu lat liczba błędów zmalała o połowę. Obecnie najbardziej ryzykownymi
specjalizacjami są dermatologia estetyczna i chirurgia plastyczna. Położnicy dobrowolnie opodatkowali się
na  fundusz  przeznaczony  dla  dzieci  uszkodzonych  podczas  porodu.-   W  krajach  skandynawskich
obowiązuje powszechne ubezpieczenie obywateli od złych skutków leczenia. Ofiara nie musi udowadniać
czyjejś  winy w sądzie,  jedynie wskazuje,  że poniosła  szkodę.  Zależnie od uszczerbku wypłaca się jej
środki na naprawę tego, co zrobiono. W Szwecji na 9 mln mieszkańców co roku rejestruje się 9,5 tys.
skarg,  z  tego  4,5  tys.  osób  otrzymuje  odszkodowanie.-  W  Anglii  nazwiska  kardiochirurgów,  którzy
spowodowali  najmniej  i  najwięcej  pomyłek  podaje  się  do  publicznej  wiadomości,  a  w  Niemczech
uruchomiono specjalną stronę internetową, gdzie można zgłaszać błędy popełnione przez lekarzy.

RODZAJE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH

-Lekarz pomylił się w diagnozie Pana(i) stanu zdrowia lub zalecił leczenie, które okazało się błędne - 17%.
-Zdarzyły się przypadki pomyłek i błędów w diagnozie i leczeniu Pana(i) dzieci - 11%.
-Podczas pobytu w szpitalu błędnie Pana(ią) leczono albo nieprawidłowo zoperowano -5%.
-Otrzymał(a) Pan(i) nieprawidłową receptę albo wydano w aptece niewłaściwą dawkę leku5%.
-Otrzymał(a) Pan(i) błędne wyniki analiz krwi lub inne - 5%.
-Podczas pobytu w szpitalu otrzymał(a) Pan(i) pomyłkowo niewłaściwe lekarstwo lub nieprawidłową 
dawkę lekarstwa, albo nie otrzymał(a) Pan(i) leku, który miał(a) otrzymać - 3%.
Źródło: CBOS 2001

DLACZEGO LEKARZE I PIELĘGNIARKI BOJĄ SIĘ ZGŁASZAĆ BŁĘDY MEDYCZNE?

-W obawie, że informacja przedostanie się do mediów.
-W obawie, że informacja o zdarzeniu trafi do nadzoru specjalistycznego.
-W obawie przed kompromitacją.
-Ze strachu przed reprymendą.
-W obawie,że pacjent złoży skargę.
- Nie ma takiego zwyczaju.
Źródło: Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Styczeń 2004      
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 CO MOŻE  ZDZIAŁAĆ  OPINIA   BIEGŁYCH  KOLEGÓW

Dnia 9 VI 2003 r. późnym wieczorem matka powódki została przyjęta do Szpitala Położniczego w Opolu,
gdzie po kilku godzinach zaczął się trwający kilkanaście godzin poród, w wyniku którego urodziła się
powódka,  doznając  przy  porodzie  porażenia  splotu  barkowego  i  ograniczenia  ruchomości  ręki  górnej
prawej oraz stawu barkowego prawego, a w wyniku tego stała się osobą niepełnosprawną wymagającą
stałej opieki, leczenia i rehabilitacji.  Ustalono, że przeszła już operację we Francji,  a w przyszłości są
przewidywane inne zabiegi. Zdaniem Sądu I instancji przyczyną szkody powódki były błędy personelu
medycznego, polegające najpierw na nieprzeprowadzeniu badania USG i biometrii płodu, przez co lekarze
nie znali masy płodu i nie rozważali przeprowadzenia cesarskiego cięcia, które powinno nastąpić przy
wadze płodu powyżej 5 kg, a w przypadku powódki było to 4,5 kg wagi.        
                                                         
 Następnie  doszło  do  mechanicznego  uszkodzenia  dziecka  w  czasie  porodu,  które  z  dużym
prawdopodobieństwem  powstało  na  skutek  nadmiernego  pociągania  przez  lekarza  za  urodzoną  już
naturalnie  główkę  dziecka,  z  jednoczesnym  zastosowaniem  ucisku  na  macicę  matki  przez  zabieg
nazywany zabiegiem Kristellera. Związek przyczynowy pomiędzy powyższymi zdarzeniami a szkodą był
– zdaniem Sądu I instancji – niewątpliwy, a niezasadne były twierdzenia pozwanego, że szkodę wywołało
skandaliczne  –  jak  to  określał  –  zachowanie  rodzącej  i  brak  jej  chęci  współpracy  przy  porodzie  z
personelem szpitala. 
Ustalenia Sądu I  instancji  zostały uznane przez   Sąd Apelacyjny za prawidłowe i  ze względu na ich
korespondowanie  z  przeprowadzonymi  w  toku  postępowania  dowodami  przyjęte  za  własne,  z
zaakcentowaniem w uzasadnieniu  niepodzielania  zarzutu  podniesionego  w apelacji  pozwanego  co  do
błędu w ustaleniach faktycznych dotyczących przebiegu porodu. 

Jednakże zostały podzielone zarzuty apelacji pozwanego odnośnie do przekroczenia przez Sąd I instancji
granicy  swobodnej  oceny  dowodów  i  oparcia  rozważań  o  winie  pozwanego  za  szkodę  poniesioną
przezpowódkę  na  błędnych  przesłankach  istnienia  zaniedbań  medycznych  personelu  medycznego.
Tymczasem przesłanki winy nie ma, co należy wywieść, zdaniem Sądu orzekającego II instancji, z opinii
biegłych. 
Opinia  ta  nie  decyduje  o  uznaniu  winy lub  nie,  ale  jako dowód wymagający wiedzy specjalistycznej
wskazuje na brak możliwości zarzucenia szpitalowi zaniedbań w przeprowadzeniu porodu powódki, a tym
samym nie pozwala sądowi wyprowadzać własnych wniosków w zakresie wiedzy, której nie posiada. To
zatem przesądza, zdaniem Sądu Apelacyjnego, o konieczności oddalenia powództwa.                         
                         
Z najnowszego badania Health Barometr wynika, że 80 proc. Polaków ocenia naszą służbę zdrowia 
jako słabą lub średnią. 

Większość narzeka na kolejki, brak wykwalifikowanych lekarzy i ryzyko infekcji w szpitalach oraz błędy
medyczne.W Europie gorzej jest tylko w Albanii, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie, w Rumunii i Grecji.Zbyt
długie kolejki do lekarzy, za niski zasiłek dla bezrobotnych i niekorzystne zmiany dotyczące prawa do tego
zasiłku  wytknął  Polsce  Europejski  Komitet  Praw  Społecznych  w  opublikowanym  dziś  raporcie.
(  29.01.2014)

 Zdaniem ankietowanych  jest  jednak  sposób na  poprawę  sytuacji.   Co  trzeci  Polak  zgodziłby  się  na
podniesienie  wysokości  ubezpieczenia  obowiązkowego  lub  dodatkowego,  26  proc.  gotowych  byłoby
natomiast płacić za każdą usługę indywidualnie. Na razie coraz więcej Polaków leczy się samodzielnie,
przez internet. Ponad połowa Polaków traktuje sieć jako cenne źródło informacji medycznych. Chorobę
diagnozują,  czytając  internetowe  fora,  specjalistyczne  portale.   Z  sieci  korzysta  w  ten  sposób  także
większość Szwedów czy Niemców. 
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Z jedną tylko różnicą. Obcokrajowcy zazwyczaj konsultują rewelacje z sieci z lekarzami,  a Polacy po
wizycie u tzw. dr. Google rezygnują z wizyty u lekarza. Zresztą ponad połowa ankietowanych najchętniej
leczyłaby  się  za  granicą.  Ale  w  tym nie  jesteśmy jedyni.  Niestety  żaden  obcokrajowiec  nie  chciałby
przyjechać leczyć się w Polsce. Najlepiej  oceniono system opieki zdrowotnej we Francji i  w Szwecji.
Najgorsze noty zebrał polski system. Innym poważnym problemem jest nepotyzm. 

W raporcie czytamy, że jest on "wyraźnie zauważalny w klinikach uniwersyteckich, gdzie rodzinne klany
przekazują sobie wydziały czy instytuty". Wśród lekarzy istnieje bowiem przekonanie, że medycyna jest
rodzinnym biznesem, więc tego typu działania są wręcz wskazane.Polscy pacjenci często skarżą się na
brak dobrej organizacji  w służbie zdrowia i  długie kolejki do lekarza.  Z raportu Komisji  Europejskiej
wynika, że - aby je ominąć - gotowi są "dodatkowo" zapłacić. W 2011 roku na łapówki wręczane lekarzom
polska rodzina wydała średnio ponad 300 złotych. Na tak zwane "prezenty wdzięczności" za wizytę -
ponad 140 złotych.                                        

Do lekarza bez kolejki! To możliwe, ale... nie dla biedaków!

6.06.2013  fakt.pl

Oto hipokryzja polskiej służby zdrowia! Lekarze leczą tych, którzy płacą! Sprawdziliśmy to w jednej z
największych przychodni w Krakowie. Na wizytę u specjalisty, refundowaną przez NFZ, trzeba czekać
miesiącami. Wystarczy jednak zapłacić 100 zł, by ten sam lekarz znalazł dla nas czas z dnia na dzień ! Kto
w nagłych przypadkach liczy na szybką wizytę u  specjalisty, refundowaną przez NFZ, może się gorzko
rozczarować. Chyba że zapłaci. Udowodniła to prowokacja naszych reporterów. Zadzwoniliśmy do jednej
z największych przychodni w Krakowie. Zależało nam na wizycie u laryngologa, refundowanej ze składek
wpłacanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety, jak poinformowano nas w rejestracji, pierwszy
wolny termin wizyty jest... w październiku! Jednak wszystko zmieniło się, gdy zapytaliśmy o prywatną
wizytę u specjalisty. Jak za dotknięciem czarodziejskiej, termin, u tego samego lekarza, znalazł się na drugi
dzień! Jak to możliwe?  Pani pracująca w recepcji sama wyjaśniła nam na czym polega ten proceder w
przychodniach. 

– Wystarczy żeby pan zadzwonił dzień przed planowaną wizytą, a mogę pana zarejestrować. Wizyta
kosztuje 100 zł – usłyszeliśmy. Chciwi lekarze wolą więc leczyć pacjentów prywatnych, bo ci stanowią
dla nich czysty zysk. Za nic mają sobie umowę z NFZ, która obliguje ich do priorytetowego traktowania
chorych leczących się z funduszu!

– Mamy trojaczki, trzy dziewczynki i jeśli sprawa nie jest pilna, to często do lekarza musimy długo czekać –
denerwuje się Jarosław Żychowski (28 l.), którego wraz z córeczką Nicolą (5 l.), spotkaliśmy w tej samej
krakowskiej  przychodni.  Potwierdził,  że  na  refundowaną  wizytę  u  laryngologa  trzeba  czekać  całymi
miesiącami.  Taka  sytuacja  to  niestety  nie  wyjątek!  Przychodnie zniechęcają  cierpiących  w  potrzebie
chorych do refundowanego leczenia długimi terminami. Wystarczy jednak, by pacjent wysupłał 100 zł, a
miejsce w kolejce znajdzie się z dnia nadzień!Trudno się dziwić, że Polacy czują się oszukani przez służbę
zdrowia. Co z tego, że wpłacamy składki zdrowotne do NFZ, skoro w razie potrzeby na pomoc lekarza
możemy liczyć tylko wtedy, gdy zarejestrujemy się prywatnie!

Prowokacja Faktu:

Fakt: Dzień dobry, do rejestracji się dodzwoniłem?

Rejestratorka: – Tak, słucham.

Chciałem się dowiedzieć o terminy zapisów do laryngologa.
– Październik.

Dopiero!? A to z NFZ jest?
– Tak.
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A prywatnie coś wcześniej by się dało?
– Oczywiście, jeśli zapłaci pan 100 zł.
A na kiedy byłby wtedy termin?

– A na kiedy pan chce? Wystarczy, żeby pan dzień wcześniej rano zadzwonił.

Aha, to tak to działa, czyli za 100 zł mogę mieć wizytę w zasadzie od ręki?
– Tak. To co? Rejestrować pana?

Zadzwonię jeszcze do pani. Pod ten sam numer?
– Tak, zapraszam. Dzień przed wizytą niech pan dzwoni.

                                         NFZ wypina się na pacjentów!

Skandal!  Narodowy Fundusz  Zdrowia  ma  gdzieś,  że  stoimy  w upadlających  kolejkach  do  lekarzy.  –
Przecież nie postawimy w każdej rejestracji naszego pracownika – dowcipkują urzędnicy od zdrowia Przez
tę  gehennę  przechodził  niemal  każdy  pacjent:  by  zapisać się  do  lekarza,  nie  ważne,  internisty  czy
specjalisty, trzeba odstać swoje w kolejce która tworzy się często bladym świtem. Przychodnie niechętnie
rejestrują  przez  telefon,  czasem nie  można  zapisać  się  na  następny  dzień.  Tymczasem według prawa
placówki, które mają podpisany kontrakt z NFZ powinny ułatwiać nam życie, a nie je utrudniać. NFZ nie
jest  instytucją  odpowiedzialną  za  organizację  pracy w  zakładach  opieki  zdrowotnej  –  mówi  Mariusz
Szymański  (57  l.),  rzecznik  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  na  Pomorzu.  –  Możemy  kontrolować
placówki,  reagować  na  sygnały  od  pacjentów,  ale  na  pewno  nie  postawimy  przy  każdym  punkcie
rejestracji naszego pracownika. 

Sęk w tym, że na sygnały nie ma żadnej reakcji. Choć wielokrotnie pisaliśmy o kolejkach i zaniedbaniach,
okazuje się, że wobec przychodni nie wyciągnięto dotąd żadnych konsekwencji!Ile kosztuje życie Polaka?
Szokująca wycena!Skandalicznie nisko ceni ludzkie życie nasz rząd. "Dla urzędników życie warte jest 300
tysięcy  złotych.  To  maksymalne  kwota  odszkodowania  i  zadośćuczynienia  za  skutki  niewłaściwego
leczenia określona przez ministerialne rozporządzenie" - podaje dziennikpolski24.pl. 

Dokument przygotowało ministerstwo zdrowiaDla niektórych 300 tys. zł to majątek, ale bądźmy szczerzy
- taka suma to mały procent rzeczywistej wartości ludzkiego życia. Oczywiście przy założeniu, że w ogóle
można je wycenić.Niestety, czasem trzeba to zrobić, np. w przypadku śmierci spowodowanej lekarskim
błędem. A tych u nas nie brakuje. 

I tu pojawia się problem. Według ministra zdrowia, życie ludzkie warte jest 300 tys. zł maksymalnie! Ale
według niezależnych ekspertów kwota ta to... ponad dwa miliony złotych. Bo taki majątek wypracowuje
przeciętny Polak przez swoje życie. To 12 miesięcy razy 3500 złotych pensji razy 47 lat pracy. 12 mies. x
47 lat x 3500 zł = 1 974 000 zł.W dodatku eksperci twierdzą, że mało kto dostanie maksymalną kwotę
odszkodowania.Jeszcze  większe  zdziwienie  budzi  forma  wypłacania  odszkodowań  za  kalectwo.
"Uszkodzenie ciała liczy on w procentach: gdy uszczerbek na zdrowiu zostanie oceniony na 100 procent,
pacjent dostanie 60 tys. zł. W pozostałych przypadkach odpowiednio mniej. Za pogorszenie jakości życia
otrzymamy najwyżej 15 tys. zł, za uciążliwość leczenia 25 tys. zł, ale tylko w przypadku uznania pełnego
zakresu nieszczęścia" - pisze dziennikpolski24.pl.

- To kpina ze  zdrowego rozsądku - tak nowe regulacje ocenia dr Artur Sandauer, prezes Stowarzyszenia
Pacjentów "Primum Non Nocere" cytowany przez gazetę.                       

                                Skandal! Zapłacisz podatek od choroby i umierania  ! 

                             UMRZESZ  A RZĄD   CI  NIE  POMOŻE  !  

Nie  pomoże  ci też  żaden poseł  ani  minister  bo  to oni  tworzą  niewłaściwe  i  nierządne  'prawo'  
przeciwko  ludziom ! W tym kraju spokoju nie mają nawet ciężko chorzy ludzie. Jeśli zmagasz się np. z 
nowotworem i korzystasz z pomocy fundacji... zapłacisz od tego podatek! To nie żarty. Według 
"Rzeczpospolitej" fiskus upomni się w takiej sytuacji o twoje pieniądze. Bo to Polska właśnie!Jak żyć 
panie premierze? Podatki miały być niższe, miało żyć się lepiej, a jest całkowicie odwrotnie. Koszty życia 
idą w górę, a fiskus pobiera podatki od czego się tylko da. Okazuje się, że jeśli cierpisz na ciężką chorobę, 
a o pomoc zwróciłeś się do fundacji dobroczynnej, powinieneś... zapłacić podatek - informuje 
"Rzeczpospolita".  Fiskus daje i odbiera.                                                                                              54.



 Przekonać się o tym mogą osoby korzystające z pieniędzy zebranych przez różnego rodzaju fundacje 
dobroczynne. I choć dla samych fundacji dobroczynnych przewidziano pewne udogodnienia podatkowe, to
dla osób korzystających ze wsparcia fundacji już nie - mówi Agata Łukaszewicz z działu prawa 
"Rzeczpospolitej". 

Jak to możliwe i od czego podatek należy zapłacić? - W rzeczywistości osoby korzystające ze sprzętu 
rehabilitacyjnego czy protez ufundowanych przez różnego rodzaju fundacje, muszą od nich zapłacić 
podatek w wysokości od 12 do 20 proc. wartości sprzętu. Problem w tym, że chorych często na to nie stać 
- kończy Agata Łukaszewicz

LEKARZ  POBIŁ  PACJENTA  NA ŚMIERĆ  !    fakt.pl  4  lipca  2013

Lekarz brutal  pobił  bezbronnego pacjenta,  przywiązanego do łóżka po operacji  serca.  Niedługo potem
pacjent  zmarł.  Lekarz  nie  wiedział,  że  był  świadek  –  kamera  zarejestrowała  całą  napaść      Coś
potwornego! Tak  pastwi  się  lekarz ordynator  oddziału  anestezjologii  i  intensywnej  opieki,  dr  Andrej
Wotiakow nad 45-letnim mężczyzną, który dopiero co przeszedł operację serca. Najpierw lekarz coś mówi
do pacjenta,  a potem zadaje mu pięścią  dwa silne ciosy – w szczękę i  w klatkę piersiową w okolicy
serca.Zwyrodniały lekarz nie wiedział jednak, że jest obserwowany – przez oko kamery skierowanej na
łóżko pacjenta. Dzięki temu przełożeni dr Andreja Wotiakowa ze szpitala w Permie na Uralu przekonali
się, jaki z niego sadysta. Lekarz został już wywalony na zbity pysk z pracy. Policja prowadzi przeciwko
niemu śledztwo pod zarzutem napaści na pacjenta. Na razie nie oskarżono go o spowodowanie śmierci
mężczyzny. – Sprawdzamy, czy śmierć była następstwem pobicia – mówi jeden ze śledczych.Dr Wotiakow
twierdzi, że stracił nerwy po 24-godzinnym dyżurze, gdy pacjent zaczął na niego bluzgać.

KARETKI  ŚMIERCI  MINISTRA  ARŁUKOWICZA
30  marca 2012  wprost.pl 

Karetki  pogotowia  przestają  ratować,  lekarze  ratownicy,  zamiast  pomagać,  wystawiają  akty  zgonu.
Opisaliśmy  we „Wprost”  kilka  przypadków  fatalnego  funkcjonowania  systemu  ratownictwa  w Polsce.
Nowego, zreformowanego, lepszego. Tylko dla kogo? Bo na pewno nie dla ludzi potrzebujących szybkiej
pomocy, najczęściej  ratującej życie.  Gdybym znalazł się w podobnej sytuacji  jak opisywane przez nas
rodziny, nie ręczyłbym za siebie. Oczekuję, że za haracz, jaki odprowadzam do NFZ, na jedno będę mógł
liczyć:  że kiedy  przyjdzie  ten  dzień,  będę  pewny,  że karetka  przyjedzie  na czas.  Dziś  tej  pewności
nie mam. Jak zawsze dopiero wyjątkowe wydarzenie,  w tym przypadku tzw. medialna śmierć dziecka,
zmuszają polityków do działania. Minister Arłukowicz przyznał, że jest źle. Ale dlaczego musiał podpierać
się Jurkiem Owsiakiem? 

Czy naprawdę w ministerstwie brakuje kompetencji, żeby doprowadzić ten bałagan do właściwego stanu?
Dlaczego  WOŚP  ma pomagać?  Dlaczego  ministerstwo  musi  nawet  w takiej  sprawie  korzystać
z zewnętrznej  pomocy?  Co  to za konsultacje?  Po co?  Powtórzę:  system  ratownictwa,  który  obecnie
nie działa,  stwarza  realne  zagrożenie  dla życia.  A każdy,  kto  narazi  człowieka  na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

 Czemu podlega minister i jego urzędnicy tolerujący sytuację zagrażającą życiu? Panie ministrze 
Arłukowiczu, niestety, to na panu osobiście ciąży śmierć ludzi, do których nie dojechały karetki 
– nieprzeszkoleni dyspozytorzy czy kierowcy karetek bez aktualnych map i niedziałających GPS-ów.    
                                                                

• Aniela Styczynska · Najbardziej aktywny komentator · I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
Mnie to się w głowie nie mieści...;Żeby przewieźć kobietę 200 metrów, szpital czekał na karetkę, 
która miała do pokonania 70 km?Personel powinien zawieś ją wózkiem,łóżka są na kółkach byłoby
szybciej!A co lekarze? czekali i patrzyli jak umiera? 

• Ciąg śmierci dzieci;to hańba dla Polski i polskich lekarzy ...;W PRL-tak opluwanego,  tego nie 
było, pracowałam w przychodni 20 lat pamiętam jak lekarki wybiegały z przychodni, bo ktoś 
zasłabł na ulicy oddalonej o dwie przecznice, nigdy nie odmawiały pomocy, a zarabiały niewiele 
więcej od nas personelu pomocniczego .                                                                                   55.



Lekarz od ręki tylko dla urzędnika

               7.06.2013  fakt.pl

Skandal! Do lekarza specjalisty dla zwykłych ludzi miejsc nie ma. Jednak rodzinę i znajomych urzędników
specjalista  przyjmie  od  razu!  W polskich  szpitalach  znajomościami  załatwić  można  wszystko.  Nawet
wizytę  u  endokrynologa,  u  którego  dla  zwykłych  śmiertelników  terminów  nie  ma  do  końca  roku.
Wystarczy  podać  się  za  rodzinę  wojewody.  Prowokacja  naszych  reporterów  obnażyła  kumoterstwo  i
zakłamanie w służbie zdrowia! Centrum Reumatologii w Krakowie spotkaliśmy Bernadettę Kowalską (64
l.). – Pani w okienku powiedziała, że terminów do endokrynologa w zasadzie nie ma do końca roku. Mam
przyjść po wakacjach i liczyć na łut szczęścia – żali się, chora na tarczycę kobieta. Ale czy faktycznie nie
ma już wolnych miejsc? Zadzwoniliśmy do tej samej poradni podając się za pracownika biura wojewody
małopolskiego Jerzego Millera. Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Pani w rejestracji, bardzo
przejęta chorobą członka rodziny wojewody, natychmiast rzuciła się do szukania wolnego terminu badań.
Po niespełna 10 min., przepraszając, że zajęło to tyle czasu, poinformowała nas, że miejsce jest i to już za
3 tygodnie! Pół godziny później zadzwoniliśmy jako zwykły śmiertelnik. Jak można było się spodziewać,
podzieliliśmy los pani Kowalskiej. – Najbliższy termin jest pod koniec roku, w grudniu – poinformowała
oschle pani w rejestracji.

Syn miliardera leży sam w szpitalnej sali!

Osobna, wygodna sala, a do tego miłe uśmiechy personelu, który chodzi jak na szpilkach. Każdy by tak
chciał! Jak nieoficjalnie dowiedział się Fakt, w takich warunkach ma wracać do zdrowia syn jednego z naj-
bogatszych Polaków
Aleksander Krauze (25 l.) trafił do gdyńskiego szpitala, bo został zraniony nożem. Niestety o takiej opiece,
jaką zapewniono dziedzicowi fortuny,  inni pacjenci mogą jedynie pomarzyć. Im pozostają przepełnione
sale, a nawet korytarze!Wciąż nie milknie sprawa krwawej bójki, do której doszło w niedzielę w samym
centrum nadmorskiego kurortu. Syn znanego milionera Ryszarda Krauzego (59 l.) był tego wieczoru na
imprezie.  Tuż przed godz.  4 rano wracał  do domu. Szedł ze swoimi ochroniarzami,  którzy od lat  nie
odstępują go na krok. Na skrzyżowaniu ul. Haffnera i  Boh. Monte Cassino cała trójka wplątała się w
bijatykę  z  21-letnim  Mikołajem  P.  z  Gdyni.  Polała  się  krew.  Aleksander  Krauze  został  dwukrotnie
ugodzony nożem. (…..)

Tymczasem Krauze junior dochodzi do siebie w szpitalu. A tutaj ma jak pączek w maśle. No ale nie ma 
się czemu dziwić! 
Dziedzic wielkiego majątku od zawsze żył w luksusach, niczego mu nie brakowało, dlatego zadbano o to, 

http://www.fakt.pl/syn-krauzego-w-szpitalu,artykuly,441757,1.html

 Minister na wizytę u kardiologa czekał dzień. Zwykły pacjent - nawet 2 lata

Ponad 23 tys. zł miesięcznie zarabia dyrektorka trójmiejskiego Szpitala Morskiego, gdzie minister z 
rodziną mogą liczyć na szybkie badania poza kolejnością. Taką pensję płaci jej co miesiąc marszałek 
województwa. Czy wie, jak szpitalem zarządza podległa mu Irena Erecińska-Siwy? Może warto to 
sprawdzić, tym bardziej, że dyrektorka zarabia więcej niż jej szef – pensja marszałka wynosi około 14 tys. 
zł. – Ministrowi się nie odmawia – mówiła do słuchawki dyrektorka szpitala Morskiego w Gdyni Irena 
Erecińska-Siwy (61 l.).   
 4 maja  2012.

Rok bez wyników badań. Pacjent bez prawa pacjenta 

Chociaż ustawa o prawach pacjenta wyraźnie mówi o tym, że pacjent na każdym etapie leczenia ma możli-
wość dostępu do dokumentacji medycznej, wiele placówek medycznych odebranie wyników badań uzależ-
nia od ponownej wizyty u lekarza. To niezgodne z prawem, a przez kuriozalne praktyki stosowane w wielu
ośrodkach zdrowia dochodzi do dramatów. 
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W Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku jedna z pacjentek na wynik cytologii czekała rok. Gdy 
odebrała wyniki, okazało się, że ma raka. Takich przypadków jest mnóstwo w całej Polsce.

"To jest przerażające"
Dziś pani Mirosława kontynuuje leczenie w innej placówce zdrowia.
- WCO nie przyznało się do winy, ustosunkowali się jedynie do naszego pisma. Liczyliśmy na to, że ktoś
zrekompensuje mamie jej stracony czas. Nie wykazano jednak żadnego większego zainteresowania mamą
jako pacjentką - podsumowuje córka pani Mirosławy.
I dodaje: - W tym kraju panuje jedna wielka znieczulica i nie wiem, ile lat jeszcze musi upłynąć, nim men-
talność ludzi się zmieni. To jest przerażające.

NFZ płaci na końcu

O tym, jak trudno doprosić się o dostęp do dokumentacji medycznej przekonałam się na własnej skórze. W
jednej z przyszpitalnych przychodni w Śródmieściu Gdańska odmówiono mi wydania wyników USG. - 
Wyniki otrzyma pani na kolejnej wizycie u laryngologa - usłyszałam w recepcji.
To paradoks, ponieważ ze strony internetowej placówki pobrać można specjalny formularz uprawniający
do uzyskania kopii dokumentacji medycznej. Mimo że w rejestracji przedstawiłam podpisany formularz,
oznajmiono mi, że zasada ta nie dotyczy wyników, które nie zostały formalnie odebrane u lekarza zlecają-
cego badanie. Dzięki determinacji i zdecydowanej postawie, powołując się na prawa pacjenta, udało mi się
"w drodze wyjątku " otrzymać kopię wyniku USG.
Dyrektor przychodni tłumaczył później, że NFZ refunduje placówce wartość świadczenia dopiero wtedy,
gdy cykl postępowania medycznego zostanie zakończony. Gdy cykl leczenia jest w toku, a więc gdy lekarz
zlecający badanie nie konsultował wyników z pacjentem, nie ma możliwości udostępnienia dokumentacji
medycznej. Przychodnie nie chcą być stratne.....

http://wiadomosci.onet.pl  17  czerw/2014.

Operacja za cztery lata? Kolejki w przychodni? Jest na to rada! Posłowie i senatorowie będą leczeni 
prywatnie. 
W Sejmie powstał pomysł, by parlamentarzystów i pracowników z gmachu na Wiejskiej objąć prywatną
opieką zdrowotną. A to „ze względu na coraz gorszą dostępność usług medycznych w ramach NFZ”, jak
napisano w uzasadnieniu pomysłu zgłoszonego przez związki zawodowe. Przekładając z ichniego na nasze
– w służbie zdrowia nędza, coraz ciężej dostać się do lekarza i nie każdy ma na to szanse. Dlatego niech
chociaż władza cieszy się dobrym zdrowiem...   Eleganckie, czyste przychodnie, miła i fachowa obsługa
medyczna na każde zawołanie,  bez żadnych kolejek – sen o nowoczesnej służbie zdrowia właśnie się
spełnia. Niestety, ziści się jedynie dla wybrańców. Parlamentarzyści już niedługo będą mogli skorzystać z
prywatnej  opieki  zdrowotnej  –  donosi  „Wprost”.  Będzie  to  możliwe  dzięki  związkom  zawodowym
pracowników kancelarii sejmu, bo to ci ludzie starają się o taką możliwość również w imieniu posłów.
25.09.2012  wp.pl 

Okazuje się jednak, że to chory premier musiał pomóc ministrowi lekarzowi. 

W piątek posłowie głosowali nad wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Zarzucali mu wszystko, co 
najgorsze w służbie zdrowia. Minister udawał chojraka i mówił, że się nie boi odwołania. Premier jednak 
nie był już taki pewien siły swojego ministra. Choć był w szpitalu, to wyprosił u lekarzy przepustkę, 
przebrał się z pidżamy w garnitur, ogolił się i pognał na Wiejską. I dobrze zrobił. Wniosek o wotum 
nieufności poparło bowiem 220 posłów. A 232 zagłosowało przeciw. Za Arłukowiczem głosowali wszyscy 
posłowie PSL i cały klub PO z wyjątkiem 4 nieobecnych. Większość wymagana do odwołania ministra 
wynosiła 231 głosów. Różnica była więc niewielka - tylko 12 posłów. 

 Za co chcieli odwołać Arłukowicza? = Za narastające zadłużenie szpitali. Przekracza ono 10 mld zł.= Za 
coraz większe kolejki do specjalistów. W ostatnim roku kolejki wydłużyły średnio o dwa tygodnie. = Za 
rosnące ceny leków. NFZ zaoszczędził na tym ok. 2 mld zł.   30.01.2013  se.pl
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Gehenna matki

Nosi syna 20 kilometrów do lekarza
Gehenna matki z  małej wsi pod Elblągiem (woj.  warmińsko–mazurskie).  Kobieta  na własnych rękach
dźwiga ciężko chorego trzyletniego synka ponad 20 kilometrów na rehabilitację! Wójt gminy ma służbo-
wego busa, ale nie chce go dać...Anna Buler (34 l.) mieszka z rodziną w małej wsi Liszki w popegeerow-
skiej gminie Rychliki koło Elbląga. Kilka miesięcy po porodzie okazało się, że jej synek wymaga rehabili-
tacji. – Panią doktor zaniepokoiło, że synkowi za szybko rośnie główka. Okazało się, że ma wodogłowie –
mówi pani Anna.  Po wielu wizytach u lekarzy specjalistów, udało się zatrzymać chorobę, ale potrzebna
była rehabilitacja, bo mały Hubert nie chodził, nie mówił, nie śmiał się jak jego rówieśnicy. Pani Anna
załatwiła zajęcia w ośrodku w Pasłęku, oddalonym niemal 13 kilometrów od jej  wsi, z której nie ma
połączania autobusowego. 

W dwie strony to 26 kilometrów! – Mąż w pracy, nie mamy auta, więc biorę synka na plecy i idę z nim.
Czasem ktoś mnie podwiezie, wiosną i latem to jeszcze idzie, ale zimą tragedia. Hubert jest nadpobudliwy
i  nie  można  wieźć  go  w  wózku,  bo  z  niego  wychodzi.  Na  drodze  bez  chodnika  i  pobocza  jest  to
niebezpieczne– zdradza kobieta.   Pani Anna zwracała się do urzędników wójta o pomoc, bo gmina ma
służbowego busa, jednak ci zasłaniali się niemocą. – Kazali pisać rozmaite pisma, a ja nie mam do tego
głowy i tak zostało – żali się pani Anna. Fakt wyręczył urzędników i sporządził pismo do wójta gminy
Rychliki w sprawie przydzielenia samochodu dla chorego Huberta. 

Będziemy przyglądać się tej sprawie!

http://www.fakt.pl   14  maja  2014

                                       Arłukowicz o lekarzach: „To niesmaczne”

Fakt.pl 08.06.2013

Minister zdrowia ostro krytykuje samorząd lekarski. – To niesmaczne! – mówi Arłukowicz o 
wystąpieniach szefa Naczelnej Rady Lekarskiej.Minister Arłukowicz ostro spiera się z szefem Naczelnej 
Rady Lekarskiej Maciejem Hamankiewiczem. Prezes NRL ostatnio zażądał od Arłukowicza wypłaty przez
resort zaległych 20 milionów złotych za postępowania w sprawie błędów lekarskich. Arłukowicz twierdzi, 
że nieprawdą jest, iż nie płaci izbom lekarskim, bo resort co roku przekazuje im około 2,5 milionów 
złotych dotacji. 

Minister wskazuje też, że izby prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec lekarzy co roku osiągają 2 
– milionowy zysk.  – Zaprosiłem lekarzy do dyskusji o etyce i bezpieczeństwa pacjentów. Ta dyskusja jest 
dla mnie najważniejsza, zaś rozpoczynanie tej rozmowy, a raczej próba jej zamknięcia rozmową o 
pieniądzach, wydaje mi się lekko niesmaczna – powiedział Arłukowicz Radiu RMF FM.   Tym bardziej, że
– jak mówi Arłukowicz – z jego danych wynika, iż sądy lekarskie na 186 spraw dotyczących błędów 
medycznych, aż w 176 przypadkach wydały wyroki najlżejsze z możliwych.

Nawet 9 mln Polaków może cierpieć na chorobę zwyrodnieniową stawów -   szacują eksperci. To 
jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności. Problemem jest jednak dostęp do leczenia 
operacyjnego - długie kolejki do zabiegów. 

W sobotę w Katowicach specjaliści z całego kraju dyskutowali o optymalnych sposobach leczenia w 
przypadku znacznych deformacji i destrukcji stawu kolanowego, co dramatycznie upośledza możliwość 
poruszania się osoby chorej.Sympozjum poświęcone endoprotezoplastyce kolana zorganizowała Katedra i 
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod
auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

   A TY? Dałeś już w mordę    lekarzowi?
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Przepraszam Państwa za ten tytuł, ale zaczerpnąłem go z tygodnika „Wprost” (z 26.04.2009). 
Widnieje w samym środku okładki. Przeciętny nabywca prasy zauważył go z łatwością. I kto wie, 
może się nim zasugeruje? Jednak tytuł okładki ma tylko sygnalizować pewien problem i w ten 
specyficznie oryginalny sposób anonsować artykuł z „Wprost” pt. „Uwaga! Biją lekarzy”. 
A więc wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Artykuł z „Wprost” traktuje o agresywnych  zachowaniach pacjentów. Prawie, co drugi pracownik Służby 
Zdrowia zetknął się ze strony pacjentów z agresją słowną i fizyczną lub miał szczęście być potraktowany 
łagodnie, jedynie z najzwyklejszym chamstwem.
Autorzy artykułu nie próbują dociekać przyczyn takiego zachowania pacjentów, poprzestają na 
statystycznym opisie faktów.  A przyczyny agresywnych postaw mają dość oczywiste źródła. Są one 
rezultatem celowej polityki mediów (nie tylko filmów, których głównym przesłaniem jest agresja), a także 
celowego obniżania poziomu oświaty oraz systematycznego obniżania materialnego poziomu życia, tym 
samym i jakości opieki zdrowotnej (rezultaty polityki rządzących).  Czynniki te powodują, że najsłabsze 
jednostki, najgorzej wykształcone, słabo uświadomione, w poczuciu zagrożenia i bezsilności (brak wpływu
na politykę rządzących) wyładowują swoją agresję w najprostszy sposób, kierując ją zgodnie z medialną 
podpowiedzią, która nie wskazuje prawdziwych przyczyn i winowajców coraz bardziej stresującej 
społeczeństwo sytuacji.

Medialne akcje propagandowe na temat ogromnego łapownictwa w Służbie Zdrowia (zamiennie także 
wśród nauczycieli) – jak to się ma do korupcji władzy wyprzedającej majątek produkcyjny Polaków, o 
czym cicho? - na temat okrutnych, bez skrupułów mordów na pacjentach („Łowcy skór” – ileż razy 
pojawiał się ten tytuł?) rozładowują społeczne napięcie wskazując medialnym palcem, kogo należy „bić”.

„A więc, dałeś już w mordę lekarzowi?” – ten tytuł nie jest jakimś wyjątkiem.(.....)
Dalsza część tekstu pozornie nie jest związana z tytułem. A choć dotyczy Służby Zdrowia, to powszechne 
media omijają ważne tematy i nic istotnego w nich nie znajdziemy.

W związku z unijnym przepisem o czasie pracy w Służbie Zdrowia, który zaczął obowiązywać od 2008 r., 
lekarze nie mogą po nocnym dyżurze stanąć do pracy. 
Między nocnym dyżurem, a pracą w dzień musi nastąpić wielogodzinna przerwa. Przepis słuszny, wydaje
się,  że  podyktowany  troską  o  pacjenta  i  lekarza,  ale  nie  wykonalny  z  powodu  braku  personelu
medycznego. Ci, którzy przyjęli ten przepis w traktacie akcesyjnym Polski do UE musieli, więc zdawać
sobie sprawę, że jest on niemożliwy do realizacji. Jednak władza znalazła rozwiązanie. Pracownicy Służby
Zdrowia pracują tylko po 8 godzin dziennie. Nocne dyżury są realizowane przez firmę spoza Ochrony
Zdrowia, która zatrudnia pracowników medycznych jedynie na czas nocnych dyżurów. Nikogo, bowiem
nie  interesuje,  co  po  pracy  w  szpitalu,  czy  w  przychodni  robią  lekarze.  Mamy  tu  do  czynienia  ze
złamaniem unijnego i już polskiego prawa – jest to pierwsze przestępstwo władz centralnych w związku z
tą jedną tylko unijną dyrektywą. I można mieć słuszne wątpliwości, czy przestępstwo to popełniane jest z
myślą  o  zapewnieniu  ochrony  zdrowia  pacjentom i  większych  dochodów pracownikom medycznym?
 Na  nocne  dyżury  kontraktuje  pracowników medycznych  firma  „Biznes  Partner”  Sp.  z  o.o.  z  Łodzi.
Sprawność jej działania jest zaskakująca, widać businessmani z tej firmy przygotowywali się do tej pracy
już od 2004 r., od wejścia Polski do UE – oto prawdziwi fachowcy. Firma ta ogranicza się jedynie do
pośrednictwa  między  NFZ a  zatrudnianymi  pracownikami.  NFZ przekazuje  firmie  z  Łodzi  środki  na
opłacenie nocnych dyżurów. 

Firma opłaca personel medyczny – wynagrodzenie + (tylko) składka zdrowotna, a różnicę zostawia sobie 
jako dochód za prowadzenie działalności gospodarczej. Fizyczna realizacja nocnych dyżurów, a więc 
zagwarantowanie obsady pracowników (lekarzy, pielęgniarek), pomieszczeń oraz sprzętu medycznego 
znajduje się w dalszym ciągu w gestii szpitali i ich pracowników.
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Mamy tu do czynienia z drugim przestępstwem, z przestępstwem niegospodarności władz centralnych, 
bowiem z systemu Ochrony Zdrowia wyprowadzane są pieniądze do firmy zewnętrznej, która zajmuje się 
wyłącznie i jedynie przeksięgowywaniem środków z NFZ na konta swoje i zatrudnionych na czas nocnego
dyżuru pracowników medycznych.
Dygresja: ciekawe, że w podobny sposób nie ominięto unijnych nakazów likwidacji polskich stoczni!?

Wypełniając roczną deklarację podatkową żony (dyżurującego lekarza) zauważyłem, że jej składka 
emerytalna za 2008 rok jest o 40% mniejsza odkąd dyżury nocne wykonuje w ramach zatrudnienia w 
firmie Biznes Partner. To samo dotyczy wszystkich dyżurujących pracowników medycznych. Osoby z 
wieloletnim stażem pracy mogą sobie wybrać najlepszy tzw. okres składkowy i zmniejszenie składki 
emerytalnej nie wpłynie na wielkość ich emerytur. 
Natomiast dyżurujący pracownicy o małym stażu pracy będą mieli niższe emerytury chyba, że uzupełnią 
składkę emerytalną pomniejszając o nią własne wynagrodzenia. Jest to trzecie już przestępstwo – firma 
Biznes Partner oraz władze centralne oszukały pracowników zawłaszczając 40% ich składki emerytalnej.  
Czwarte przestępstwo polega na tym, iż nie wpłacanie przez Biznes Partner składek emerytalnych do ZUS 
uszczupla jego środki na wypłatę bieżących świadczeń. 
Wszystkie te przestępstwa obciążają nie tylko firmę z Łodzi, ale przede wszystkim władze centralne, 
ponieważ są one popełniane za przyzwoleniem i aprobatą tej władzy.
                                                                                              (…..)     Dariusz Kosiur  endek 

Służba zdrowia leży, a on kupuje nowe BMW
5  czerwca  2013  fakt.pl

Śledząc ostatnie lata w polityce Bartosza Arłukowicza można wysnuć dwa wnioski: ten polityk najbardziej
lubi stanowiska i luksusowe auta. W ciągu ostatnich miesięcy minister zdrowia kupił sobie dwie nowe
limuzyny: służbową do resortu i prywatną!

Arłukowicz był najbardziej znany jako człowiek, który wygrał program TVN "Agent". Potem zabłysnął w
komisji  śledczej  ds.  afery  hazardowej.  Szybko znalazł  się  na  celowniku  Platformy. Najpierw z  posła
opozycji stał się pełnomocnikiem rządu ds. osób wykluczonych. Zapewniał, że nie o stanowisko i zaszczyty
mu chodzi, a o to, by zrobić wiele dobrego. Jeszcze tego samego dnia dostał jednak  rządową limuzynę,
swojego prywatnego jaguara mógł odstawić do garażu a jako minister szybko poczuł władzę.

Jako pełnomocnik ds. wykluczonych Arłukowicz nie zrobił kompletnie nic. Urząd został zresztą, wbrew
zapowiedziom  premiera  Donalda  Tuska,  zlikwidowany  po  siedmiu  miesiącach,  a  Arłukowicz  został
awansowany na ministra zdrowia. Istnienie biura pełnomocnika kosztowało nas 300 tys. zł. Ale w resorcie
przy ul. Miodowej i zarobki były większe, i budżet urzędu lepszy, no i limuzyna ministerialna większa. A
po roku okazała się nie dość elegancka, więc resort kupił Arłukowiczowi kolejną.

Arłukowicz dobrze jednak wie, że fotel ministra zdrowia bywa bardzo gorący. Od dawna jego nazwisko
pojawia  się  na  giełdzie  kandydatów  do  wymiany  przy  rekonstrukcji  rządu.  Czyżby  właśnie  dlatego
minister  Arłukowicz  przygotowywał  sobie  miękkie  lądowanie,  przynajmniej  jeśli  chodzi  o  lądowanie
skórzanych samochodowych fotelach? Nawet jeśli  straci w końcu rządową limuzynę, w garażu czekać
będzie na niego świeżo kupione bmw 530. Ten luksusowy samochód zastąpił w garażu wysłużonego już
jaguara.

FBI sprawdzi korupcję polskich lekarzy 

2013-01-1   

Polska prokuratura wraz z FBI sprawdzą, czy amerykański koncern medyczny produkujący sprzęt 
ortopedyczny nie operował nielegalnym funduszem, przeznaczonym na łapówki dla polskich lekarzy 
i dyrektorów szpitali. Postępowanie prowadzą katowiccy śledczy, zajmujący się przestępczością 
zorganizowaną.
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Śledztwo zostało wszczęte na wniosek FBI, które przeanalizowało korespondencję mailową pracowników
Stryker Polska. Chodzi najprawdopodobniej o korupcję ok. stu osób z blisko 51 szpitali. Łapówkami były
drogie wyjazdy i konta w banku Credit Suisse. Według jednego z policjantów, „to największe śledztwo
korupcyjne w historii  polskiej  służby zdrowia”.Na polecenie Prokuratury Generalnej  postępowanie
zostało objęte tajemnicą. Stryker Polska jest jednym z liderów rynku, oferuje produkty do rekonstrukcji
stawów,  zespalania  kości,  stabilizacji  kręgosłupa,  instrumenty  i  napędy  chirurgiczne,  nawigację
komputerową oraz sprzęt endoskopowy, a także sprzęt do przewozu chorych i wyposażenia karetek.

źródło: Interia.pl

Czytaj więcej.......  FBI przekazało polskiej  prokuraturze informacje o możliwej korupcji  w szpitalach.
Amerykańscy  śledczy  natrafili  na  służbową  korespondencję  pracowników  Stryker  Polska,  oddziału
potentata na rynku sprzętu ortopedycznego. Maile wskazywały, że przedstawiciele handlowi dysponują
specjalnym  funduszem  na  korumpowanie  dyrektorów  szpitali  i  ordynatorów  oddziałów  w  zamian  za
wygrane przetargi. Zdaniem oficera policji cytowanego przez "Gazetę Wyborczą" to największe śledztwo
korupcyjne w służbie zdrowia.Korespondencja zawiera nazwiska ponad stu osób z 51 szpitali, które w
latach  2003-06  miały  dostać  łapówki.  Ich  kwoty  to  10  proc.  wartości  rozstrzyganego  przetargu.
Łapówkami były m.in. drogie wyjazdy turystyczne. Z maili wynika, że dyrektorka jednego ze szpitali sama
uzależniła  pozytywne  rozstrzygnięcie  przetargu od sfinansowania  jej  wakacji.  Policja  potwierdziła,  że
kobieta  poleciała  z  mężem na  wakacje  na  Karaiby,  a  Stryker  zapłacił  za  ich  podróż  28  tys.  zł.  Poza
wyjazdami na wakacje lekarze mieli też dostawać gotówkę na konta w szwajcarskim Credit Suisse. 
Policja bada te informacje, a już wcześniej przeszukała siedzibę Strykera i mieszkania jego handlowców.
Najprawdopodobniej śledztwo w tej firmie ma związek z inną głośną sprawą korupcyjną. Akty oskarżenia
przeciwko 40 osobom skierowano do sądu w związku z nielegalnymi praktykami koncernu Johnson &
Johnson.

III RP: 3 miliony chorych pozbawionych opieki medycznej

22 lutego 2014   nacjonalista.pl

Nawet  do  3  mln  Polaków  cierpiących  na  choroby  rzadkie  nie  może  podjąć  leczenia,  gdyż  nie  mają
zapewnionego miejsca w szpitalach.  Problem dotyczy osoby cierpiące mi.in  na stwardnienie rozsiane,
stwardnienie zanikowe boczne, hemofilię, mukowiscydozę, czy nowotwory dziecięce. Chorzy skazani są
na  ciągłą  walkę  ze  szpitalną  biurokracją,  brakiem  dostępu  do  refundowanych  leków,  czy  brakiem
informacji na temat ośrodków, w których mogliby się leczyć. Osobom cierpiące na schorzenia rzadkie,
odmawia się nawet kompleksowej opieki, w wyniku czego zmuszone są one szukać ratunku na własną
rękę. „Lekarz neurolog powiedział, że nic nie jest w stanie zrobić, dopóki mój stan się nie pogorszy. To
absurd” – powiedział jeden z mężczyzn cierpiących na stwardnienie zanikowe boczne. Kolejną przeszkodą
w leczeniu chorób rzadkich, są zasady refundacji leków, uniemożliwiające dostęp do skutecznych terapii.
Absurdalne przepisy blokują  np.  dostęp do refundacji  drogich leków dla  osób poniżej  18 roku życia.
Dotyka to m. in. dzieci u których zdiagnozowano choroby nowotworowe. 

„Błędem systemu refundacyjnego jest to, że cierpiący na choroby rzadkie, aby dostać lek refundowany,
muszą spełnić nierzadko kilkanaście kryteriów. Są one opisane w programach lekowych. Dotyczą np. wagi
ciała” – mówi  Piotr Rykowski ze Stowarzyszenia Chorych na Choroby Autoimmunologiczne. W podobnej
sytuacji są osoby wymagające specjalnej diety, która w wielu przypadkach, jest – zdaniem lekarzy zbyt
droga, by stosować ją wobec osób nie rokujących rzekomo nadziei na poprawę stanu zdrowia. 

W  tym  przypadku  pozostaje  już  tylko  drogie  leczenie  prywatne,  nie  do  przeskoczenia  dla  wielu,
otrzymujących jedynie  kilkuset  złotową rentę  inwalidzką,  oraz  skromne świadczenia  pielęgnacyjne.  Z
danych, które zebrały organizacje pacjentów wynika, że w Polsce ok. 25 proc. osób cierpiących na choroby
rzadkie nie jest w ogóle leczonych. Wśród głównych powodów takiego stanu rzeczy wymienia się zarówno
niedokształcenie lekarzy, jak też braki sprzętowe w wielu polskich szpitalach. Na podstawie: rp.pl
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PO CO  KOMU  ROZRUSZNIK  SERCA ?

Jest  to  kolejny  temat  który zasługuje  na poruszenie,  oto  bowiem w Polsce  wstawia się  ludziom
stymulatory serca  albo  za  późno albo  za  wcześnie.  Zamiast  zalecić zmianę  trybu  życia,  ruch, sport,
aktywność , leki  regenerujące  mięsień  sercowy  jak sok z  aloesu,  głóg , witaminy  i  suplementy oraz
odpowiednią  dietę , gdy zaczynają  się  problemy z  sercem  oraz  nadciśnieniem, w stawia  się  ludziom
rozrusznik,  który  bardzo  szynko  powoduje  zanik  pracy  mięśnia  sercowego , ponieważ  jest  to
automat   który   pracuje   zamiast  serca.   W  ten  sposób   mięsień   sercowy   obumiera,   przestaje
samodzielnie  pracować  i  zamiast w  zdrowym ciele  zdrowy duch  jest  zdrowy  trup.  Natomiast  kiedy
jest  już  zdecydowanie  za  późno  na  rehabilitację  serca  oraz  organizmu  opisaną  powyżej,  wtedy
dopiero  można wstawić  rozrusznik, niestety.

Witam wszystkich.  Internauta.

Ojciec jest od 3 tygodni w szpitalu, czeka na wszczepienie rozrusznika  serca (puls ok 35).Niestety z pełną
odpowiedzialnością muszę przyznać, ze takiego partactwa  jakie wykonują przy standardowych zabiegach
jeszcze chyba nie widziałem.  Dodam, że przez totalną  głupotę  lekarzy w moim mieście ojciec przejechał
się R-ką do Katowic i spowrotem, a Rka ta na pewno mogła przydać się  bardziej potrzebującej osobie!
Myśl "prywatnej kliniki" pojawiła się gdy znajomy opowiadał jak "NFZ" jego uszkodzony bark wpakował
do gipsu, ustalił termin za miesiąc..... wkurzył się, poszedł zupełnie prywatnie i za naprawdę niewielkie
pieniądze jego bark został przywrócony do 100% sprawności w mgnieniu oka!!! (działa  po dzid dzień ;D).

  Napisał(a): Bronisław Tumiłowicz w wydaniu 5/2010. 

Niemoc lekarza rodzinnego

Ograniczenie możliwości wystawiania przez lekarzy pierwszego kontaktu skierowań na badania sprawi, że
pacjent będzie na diagnozę czekał dłużej lub w ogóle z niej zrezygnuje
Założenia były bardzo rozsądne i obiecujące. Lekarz rodzinny miał być łącznikiem między systemem 
powszechnej opieki zdrowotnej a społeczeństwem. Miał być dostępny dzień i noc, mieć pod opieką ok. 2-
2,5 tys. osób ze swojego rejonu, z których tylko część, ta z dolegliwościami i chorobami, czyli jakieś 30-
40%, miała się stać jego pacjentami.                         
Najszybciej wycofano się z całodobowej opieki lekarza rodzinnego, bo uznano, że za wcześnie na taki 
luksus, zresztą lekarzy o takiej specjalności jest za mało. Z 24-godzinnej dostępności zeszliśmy do 
zaledwie 10-godzinnej - od 8 do 18 - ale i tak lekarz rodzinny załatwia 80% problemów zdrowotnych, z 
którymi zgłaszają się do niego pacjenci.
Po wprowadzeniu w 1993 r. reformy lekarz rodzinny stał się jednym z najważniejszych ogniw nowego 
systemu. Miał zapewniać pacjentom ciągłą i systematyczną opiekę, bez względu na ich wiek i płeć. 

Miał odgrywać rolę lekarza pierwszego kontaktu, mając odpowiednie wykształcenie i kompetencje 
wystarczające do tego, by diagnozować i leczyć większość chorób, z którymi ludzie zgłaszają się do 
przychodni. Uznano więc, że każdy pacjent powinien trafić najpierw do lekarza rodzinnego, a dopiero w 
następnej kolejności być kierowany do specjalisty.

Za mało medyków

Kiedy wprowadzano reformę, wyliczono, że w skali całego kraju docelowo trzeba będzie stworzyć 16-18 
tys. stanowisk pracy dla lekarzy rodzinnych, jednak do realizacji tego celu jest jeszcze daleko. Mamy ok. 
12 tys. lekarzy, którzy ukończyli specjalizację z medycyny rodzinnej (trwa ona cztery lata, podczas gdy 
większość pozostałych od pięciu do sześciu lat), ale tylko ok. 600 z nich zajęło się praktyką lekarską 
zgodnie z modelem zarysowanym przez twórców reformy zdrowia. Model ów zakładał bowiem, że na 
czele takiej przychodni stoi lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej. Ma do dyspozycji gabinety 
lekarski i zabiegowy, recepcję, poczekalnię, zaplecze sanitarno-higieniczne i socjalne oraz pokój dla 
rezydenta, jeśli lekarz szkoli przyszłych specjalistów, którzy odbywają u niego praktyki w dziedzinie 
medycyny rodzinnej.
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W sumie przychodnia lekarza rodzinnego miała być samodzielnym ekonomicznie ośrodkiem zdrowia, 
który wykonuje liczne usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli leczy pacjentów 
bezpłatnie. Okazało się jednak, że to, co może i umie lekarz rodzinny, to za mało. Nie podejmuje się on 
choćby najbardziej podstawowych zabiegów chirurgicznych, ginekologicznych, nie wykonuje 
elementarnych badań np. wzroku, słuchu, nie przyjmuje dzieci z ich typowymi problemami i chorobami 
wieku rozwojowego itd. Tymi wszystkimi sprawami nadal zajmują się lekarze specjaliści, którzy też są 
nieodzowni w podstawowej opiece zdrowotnej.

Za mało grosza

Ale jeszcze większą przeszkodą we wdrożeniu modelu powszechnej opieki zdrowotnej opartej na 
lekarzach rodzinnych są pieniądze. Z jednej strony, lekarze rodzinni uzyskali całkiem przyzwoite źródło 
utrzymania dzięki sporej liczbie mieszkańców i potencjalnych pacjentów, którzy się do nich zapisują. Z 
drugiej, za każde zlecone badanie lekarz rodzinny musi zapłacić z puli przyznawanej mu co miesiąc na 
każdego zapisanego pacjenta w ramach kapitacji (czyli liczenia "od głowy").

 Z tych pieniędzy musi też utrzymać cały zespół swej przychodni i opłacić wszystkie należności. Według
przygotowanej przez "Puls Medycyny" listy płac za rok 2009 lekarze rodzinni wcale nie zarabiają źle w
porównaniu z innymi specjalistami.                                                                           
Np. lekarz rodzinny z kilkunastoletnim stażem, współwłaściciel  przychodni,  która ma kontrakt z NFZ,
zarabia miesięcznie ok. 13 tys. zł. Pacjenci przeciętnie odwiedzają lekarza rodzinnego cztery razy w roku,
a chorzy przewlekle dwa, trzy razy w miesiącu. 

Stawka kapitacyjna wynosi obecnie 8 zł za miesiąc, co daje 96 zł na rok. Jednak każda wizyta, każde
zlecone  badanie  czy  zabieg  kosztuje  i  lekarz  rodzinny  musi  tak  dysponować  swoją  pulą,  aby  mu
wystarczyło pieniędzy do końca roku. A płacić musi np. za zdjęcie rentgenowskie kręgosłupa czy USG
jamy brzusznej po ok. 40-50 zł. Podstawowe badania laboratoryjne są tańsze, ale nie brakuje badań o wiele
droższych, które mogą pożreć roczną stawkę przewidzianą nie tylko na jednego pacjenta, ale na kilku czy
kilkunastu.

Wydłużanie kolejek
Stąd wzięło się zapewne zarządzenie, które od 1 stycznia zaserwował lekarzom i pacjentom NFZ. Mówi 
ono, że lekarz rodzinny nie może kierować chorych na drogie badania specjalistyczne. Może ich posyłać 
jedynie do specjalisty, który dopiero się zastanowi, czy skierować pacjenta na takie badania, pod 
warunkiem że to się zmieści i w jego czasie pracy, i w jego możliwościach płatniczych. A dalej wszystko 
przebiega już jak w bajce "Rzepka" Juliana Tuwima.                                                

 Chorego próbuje wyrwać ze zdrowotnych kłopotów cały łańcuch fachowców: lekarz rodzinny, lekarz 
specjalista, laboratorium specjalistyczne, kolejny specjalista, szpital, Narodowy Fundusz Zdrowia itd., itp. 
Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.

Świat lekarski z dużym krytycyzmem przyjął kolejną manipulację dokonywaną przez resort zdrowia na 
pacjentach za pośrednictwem lekarzy. Prof. Andrzej Steciwko, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Rodzinnej, choć twierdzi, że zarządzenie ograniczające nie obniża rangi lekarzy rodzinnych ani nie odbija 
się na ich kompetencjach, zgadza się, że silnie uderza w pacjentów, wydłuża kolejkę i utrudnia "płynność 
diagnostyczną". - Można zrozumieć potrzebę limitowania pewnych badań, ale nie w tak drastyczny sposób
- mówi. - Chory powinien być szybko zdiagnozowany, tymczasem ten sposób przeciąga diagnozę. 
Uprawnienia do zlecania określonych badań powinny być wyznaczone klarownie, jednak ministerstwo nie 
wytyczyło takich standardów i prawdopodobnie za pośrednictwem NFZ pragnie jedynie przykrócić 
możliwość skierowania na badania, licząc na to, że część pacjentów widząc piętrzące się trudności, 
zrezygnuje z badań, bo nie będzie już miała siły ubiegać się o nie. W tej sprawie jest szereg niedomówień, 
nie ma jednolitej metody obowiązującej w całej Polsce. 
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Gdyby było jasno określone, co wolno lekarzowi rodzinnemu, nikt nie miałby pretensji. Jeśli lekarz 
rodzinny będzie mógł skierować pacjenta tylko na badania podstawowe (krew, mocz, kał itd.), a na badania
uzupełniające już nie, to wtedy niepotrzebnie obciąży się specjalistów, którzy i tak nie mają już żadnych 
luzów. W sumie procedura zlecania i wykonywania badań, która mogłaby trwać kilka dni bądź tygodni, 
przeciągnie się do kilku miesięcy.

Podobnie  o  najnowszych  zarządzeniach  NFZ  mówi  prezes  Naczelnej  Rady  Lekarskiej  dr  Konstanty
Radziwiłł. - Stosunek państwa do lekarzy rodzinnych jest niekonsekwentny. Z jednej strony deklaruje się,
że  jest  to  funkcja  docelowa i  podstawowa systemu opieki  zdrowotnej,  która  rozwiązuje  80% potrzeb
zdrowotnych społeczeństwa, z drugiej jest tendencja do ograniczania zakresu kompetencji tego lekarza i
powrót do przeszłości, kiedy większość usług wykonywali specjaliści. Po co więc to dokształcanie lekarzy,
po co oferowanie specjalizacji rodzinnej? 
Oczywiście lekarz rodzinny nie wie wszystkiego z każdej dziedziny medycznej, ale może samodzielnie
diagnozować i leczyć znaczną część chorób swoich pacjentów. Tymczasem już sam kapitacyjny system
wynagradzania lekarzy rodzinnych próbuje ich do pracy zniechęcić. Gołym okiem widzą oni bowiem, że
najbardziej opłaca im się mieć w rejonie samych zdrowych, których nigdzie nie trzeba kierować.

 Ale prócz systemu wynagradzania jest jeszcze drugi czynnik ograniczający w postaci nowego zarządzenia
prezesa NFZ. Uniemożliwienie dokonywania poważniejszej diagnostyki zmniejszy dostępność leczenia.
Pacjent będzie musiał pokonać dłuższą drogę i w dłuższym czasie. To oznacza, że polityka wobec lekarza
rodzinnego charakteryzuje się brakiem zaufania. 
Nie  można  wykluczyć,  że  twórcy  przepisu  chcieli  skłonić  pacjentów  do  częstszego  korzystania  z
alternatywnego, prywatnego sektora medycznego albo wręcz do rezygnacji z diagnozy. Pacjent, który się
dowie od lekarza rodzinnego, że trzeba wykonać tomografię komputerową, ale tego lekarz zlecić nie może,
będzie  się  zastanawiał,  co  robić.  Czy  ustawić  się  w  kolejce  do  specjalisty,  czy  udać  do  prywatnej
przychodni, czy zrezygnować w ogóle. A system tylko pozornie na tym oszczędzi.

Badania ratują życie

- Jestem rozczarowany tego typu ograniczeniami, które dotykają lekarzy rodzinnych, szkolących się, 
podnoszących kompetencje i wyposażających swoje gabinety w coraz nowocześniejszy sprzęt, aby ich 
usługi były na najwyższym poziomie - dodaje prezes NRL. - Przecież skutecznie działający lekarz 
rodzinny sprawia, że leczenie pacjentów przebiega szybciej i taniej. Jeśli natomiast droga się wydłuża, to 
w sumie wszyscy za to zapłacimy więcej.

Chirurg, prof. Krzysztof Bielecki, też żałuje, że lekarz rodzinny nie jest jak na Zachodzie podstawą opieki 
zdrowotnej. W Anglii lekarz rodzinny jest jak proboszcz, który wie wszystko o podopiecznych, a nawet 
odwiedza ich od czasu do czasu, niczym ksiądz po kolędzie. U nas jednak ogranicza się jego możliwości, a
tym samym obciąża inne segmenty służby zdrowia, np. pogotowie ratunkowe, które w istocie powinno 
zajmować się wyłącznie ofiarami wypadków. 

Resztę problemów zdrowotnych mógłby załatwiać lekarz rodzinny.
To on jako pierwszy powinien podejmować decyzję, czy pacjenta kierować za pieniądze refundowane 
przez NFZ na badanie, np. gastroskopię, kolonoskopię itd., aby wykluczyć lub potwierdzić podejrzenie 
poważnej choroby. Statystyki pokazują, że w Polsce rocznie ok. 5 tys. osób zapada na raka żołądka, ale 
najczęściej wykrywa się te nowotwory już w stadium zaawansowanym. Dlatego u nas pięcioletnie 
przeżycie pacjentów z wykrytym rakiem żołądka jest o połowę mniejsze niż średnio na świecie. A przecież
gastroskopia nie jest bardzo drogim badaniem, kosztuje 150-200 zł. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że 
to lekarz rodzinny jako  Najbardziej bezlitosny, jak zwykle, w ocenie decyzji resortu zdrowia jest 
Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Jego zdaniem 
specjalizacja lekarza rodzinnego jest "ściśle polityczna", chciano bowiem z niego uczynić strażnika 
publicznych pieniędzy. Jednak zamiast wydatkować je w sposób efektywny, postanowiono chytrze, aby 
wydawać ich jak najmniej niezależnie od konsekwencji. Tworzy się więc przeszkody w wydawaniu 
skierowań na badania, ogranicza dostęp i możliwości, licząc na to, że pacjenci będą z tego mniej korzystać.
A jest to tylko utrudnienie dostępu do publicznej służby zdrowia.                                                      64.



Kompetencyjna zgadywanka

Najgorsze, że przepis ograniczający prawa lekarzy rodzinnych do wystawiania skierowań na badania nie 
został dotąd precyzyjnie sformułowany. 
Z jednej strony, w tzw. Vademecum pacjenta, które opublikował NFZ, wymieniono, że lekarze rodzinni 
mogą kierować pacjentów jedynie na badania podstawowe, tj. krew, mocz, kał, posiewy oraz rentgen, 
spoczynkowe EKG, USG jamy brzusznej. Na liście pt. "Wykaz badań diagnostycznych zlecanych i 
finansowanych przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej" nie wspomina się o żadnych innych 
badaniach, w tym o gastroskopii i kolonoskopii.                       

Z innych dokumentów NFZ wynika natomiast, że lekarze rodzinni mogą jednak kierować na badania 
endoskopowe przewodu pokarmowego, a więc na gastroskopię i kolonoskopię. Te informacje są jednak na 
tyle niejasne, że mało który lekarz wie z całą pewnością, co mu wolno, a czego zakazano.Najwyraźniej 
NFZ zafundował nam kolejny raz chaos w decyzjach podejmowanych wobec pacjentów. Powstało 
zamieszanie wokół sformułowania: "zarządzenie obejmuje wyłącznie drogie badania specjalistyczne". 
NFZ wyjaśnia, że zakaz wystawiania skierowań przez lekarzy rodzinnych obejmuje badania rezonansem 
magnetycznym i tomografem komputerowym oraz poszerzone badania np. tarczycy. Czy te trzy kategorie 
to wszystko, do czego lekarze rodzinni nie mają już prawa?

Początkowo skierowania, które zostały wystawione przez lekarzy rodzinnych w zeszłym roku, miały 
stracić ważność 31 stycznia, potem jednak przedłużono ten termin do końca marca. Jednak placówki 
diagnostyczne dostaną od NFZ refundację badań tylko pod warunkiem, że uda się je wykonać do 31 
marca. Od 1 kwietnia na kosztowne badania diagnostyczne pacjentów mogą kierować wyłącznie lekarze 
specjaliści: ortopedzi, neurolodzy, chirurdzy. 

Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć skutki takiej polityki. Atmosfera niepewności i brak 
jednoznacznych zasad doprowadzą w końcu do tego, że w szczególnych przypadkach, gdy np. telewizja 
opisze konkretny dramat pacjenta, któremu odmówiono pomocy, skierowanie na badania będzie wystawiał
osobiście najważniejszy lekarz w kraju, czyli minister zdrowia. Oby takich przypadków było jak najmniej. 
(…) 
www.przeglad-tygodnik.pl

  Dentysta ścigany listem gończym. Zawodowo niszczy zęby

Ma na koncie tyle błędów medycznych, że izba lekarska w Szczecinie zawiesiła mu prawo wykonywania 
zawodu. Ale dr B. zmieniał gabinety i nadal przyjmował pacjentów. Teraz poszukuje go sąd.  W 2010 r. 
Sąd Okręgowy w Szczecinie przyznał rację   jednej  jego pacjentce. I nakazał dentyście oddać 20 tys. zł 
wraz z odsetkami. Dodatkowo sąd nakazał przekazać pani Lidii 95 tys. zł (koszty późniejszego leczenia) 
oraz zwrócić koszty procesu. "Pozwany będzie odpowiadał za mogące wystąpić u powódki w przyszłości 
dalsze skutki niewłaściwych zabiegów stomatologiczno-protetycznych w postaci utraty zdrowia lub 
rozstroju zdrowia" - orzekł sąd.
Co ciekawe, chociaż pani Lidia zgłosiła możliwość popełnienia przestępstwa przez lekarza do Prokuratury 
Rejonowej Szczecin-Niebuszewo, postępowanie umorzono.Pacjentka doktora B. musiała usunąć 
trzynaście zniszczonych zębów. Zapłaciła prawie 100 tys. zł za implanty Chociaż od wyroku w sprawie o 
odszkodowanie minęło już kilka lat, pacjentka nie odzyskała ani złotówki. 

ofiara  NFZ
Piotrek89 (07.04.23 02:11):
Przecież NFZ refunduje leczenie zębów! Kto pisał ten artykuł? Chyba matoł jakiś:/ Do 18 roku życia 
wszystko jest bezpłatne,a po 18 tylko za kanałowe trzeba płacić! Inne ubytki jak np. mała dziurka idzie na 
fundusz i szare oraz białe plomby są za darmo,a do 18 roku życia w 1 i 2 plomba z materiału 
światłoutwardzalnego (w kolorze zęba) też jest refundowana ... Bez komentarza!
Dentyści i stomatolodzy są na równi z grabarzami.Zawsze będą mieć klientów. Jak wyrosną tobie ósemki 
w poprzek to się dowiesz co to jest darmowa stomatologia. Ci złodzieje okradają nas podwójnie, prywatnie
i ze składek NFZ.
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 Plombki to ołowiane są gratis. za inne płacisz 2x. Najciekawsza jest ich kalkulacja kosztów. Jak poszukasz
to za to samo leczenie czy zabieg zapłacisz do 3x więcej od najniższej ceny jaką znajdziesz. Zasada taka:
im większa banda pracuje razem tym drożej a z jakością bardzo różnie. W ząbek.
'Wraz  z  rodziną  leczę  się  od  dziesięciu  lat  u  tego  samego  stomatologa.  Ostatnio  przeszłam  zabieg
polegający na zatruciu zęba, wyjęciu nerwu, zacementowaniu kanałów i zaplombowaniu. Kosztowało to
600 zł.Dwa miesiące później silny ból zęba zmusił mnie do ponownej wizyty u dentysty. Traf chciał, że
nasz lekarz był na urlopie i znajomi polecili mi innego. Dowiedziałam się od niego, że ząb wcale nie został
zatruty i nie był leczony kanałowo. 

Został tylko zaplombowany. Wierzę w to, gdyż także kolejny stomatolog stwierdził zapalenie nerwu. W
martwym, jak sądziłam, zębie.  Po raz kolejny przeszłam całe  leczenie kanałowe.  Kosztowało mnie to
sporo  cierpienia  i  znowu  ok.  600  zł  (likwidacja  stanu  zapalnego,  zatrucie,  usunięcie  nerwu,
zacementowanie  kanałów,  plomba).  Po  tym  wszystkim  uświadomiłam  sobie,  że  powinnam  zgłosić
reklamację, tylko nie wiem, jak udowodnić błąd w sztuce i do kogo się zwrócić. Ząb jest już wyleczony -
po partactwie nie ma śladu. Pozostaje tylko pytanie, ile razy zostaliśmy oszukani w ciągu 10 lat przez
lekarza, do którego mieliśmy pełne zaufanie.'

sara3535 
Dzięki dentystom straciłam zęby. Niestety urodziłam się trochę wcześniej, gdy chodziłam do 
szkoły podstawowej , nie leczono nam zębów tylko wyrywano bez znieczulenia. Później , żeby 
stale borowano dopiero wtedy gdy dziura była odpowiednia. Jeszcze 10 lat temu dentystka z 
państwowej służby zdrowia nie widziała ubytku w zębie mimo zrobionego prześwietlenia. Jeszcze
tego samego dnia gdy poszłam prywatnie okazało się ze ząb jest nie do uratowania. Dentystka 
prywatnie dziurę w zębie widziała a na państwowa kasę za którą i tak place nie widziała. Z 
dolnych zębów kamień usunięto mi bor maszyna i nadsztukowano a za tydzień wszystko się 
rozleciało. 

Teraz mimo ze zostało mi niewiele zębów to chodzę prywatnie, znieczulenie komputerowe ,nic nie
boli tylko sporo się płaci. Pozdrawiam wszystkich dentystów nieudaczników. 
                          

                                                       
GLAXO  PRZEJĘŁO POLSKĄ  POLFĘ 

Glaxo Smith Kline ukarana sumą 92,000 dolarów za zabicie 14 dzieci

Zamieszczam jeszcze jeden wpis n.t. szczepionek (obiecuję, że następny będzie już na inny temat). Tekst
został  przysłany  mailem,  nie  mam  upoważnienia  do  podania  nazwiska  osoby.  Ten  krótki  artykuł
powinniście polecić wszystkim młodym rodzicom, których znacie, bowiem uzmysłowi im, że szczepionki
mogą być de facto bronią biologiczną, a nie zabezpieczeniem ich potomstwa. Większość młodych ludzi,
ale także lekarzy, jest przekonana, że szczepienia są konieczne by rozwijające się dzieci były odporne na
czyhające wszędzie choroby. Nie zakładają jednak, że ten biznes mógł zostać przejęty przez pazerne hieny,
dla których nie liczy się zdrowie, a tylko ich własna kieszeń – i zrobią wszystko by wytworzyć dla siebie
jak  najwięcej  klientów.  A  kim  jest  klient  na  leki  jak  nie  człowiekiem  chorym?
Testy na dzieciach, o których mowa poniżej, dowodzą że firmy farmaceutyczne doświadczalnie próbują
ustalić dawkę, która jeszcze nie zabije dziecka, a poważnie osłabi jego odporność. Dzieci giną jak króliki
doświadczalne. Zresztą nie tylko dzieci – pamiętamy historię zabitych bezdomnych w Polsce, na których
testowano szczepionki przeciwko świńskiej grypie? Takich eksperymentów, których nie powstydził by się
dr Mengele jest więcej niż nam się wydaje – jeśli media nie nagłośnią, to morderstwo nie istnieje – na
milczeniu i kłamstwie mediów opiera się ten cały satanistyczny system. 
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Dlatego należy o tym pisać, mówić i przekazywać komu się da. System opieki zdrowotnej w większości 
krajów staje się jednym wielkim obozem zagłady. Nie ma innego wyjścia jak to powstrzymać, a winnych 
ludobójstwa odpowiednio ukarać.
=====================================================================
GlaxoSmithKline ukarana sumą 92,000 dolarów za zabicie 14 dzieci
Jaka  jest  cena  jednego  zabitego  szczepionkami  dziecka  dla  firmy  farmaceutycznej?
Około  6,5  tys.  $.  Firma  Glaxo  została  ukarana  sumą  92  000  $  za  wykonywanie  nielegalnych 
eksperymentów ze szczepionką przeciw pneumokokom na niemowlętach w Argentynie, w trakcie których
zmarło 14 dzieci. 
W zestawieniu z wielomiliardowymi dochodami tej firmy z handlu szczepionkami, suma 92 000 za zabicie
14 dzieci jest szokująca i oburzająca.
Tymczasem prezes firmy GlaxoSmithKline został mianowany rycerzem przez Królową Anglii za „zasługi
dla ekonomii i brytyjskiego przemysłu farmaceutycznego”.
Przynajmniej w Argentynie zabójstwo dzieci przez badania szczepionkowe jest nazywane po imieniu, w
USA ukryło by się to „przypadkiem”. Niemal na pewno dzieci umierają także podczas testów szczepionek
przeprowadzanych  w  Polsce,  ale  o  tym się  milczy.  Lekarze  prowadzący  takie  badania  oraz  Sanepid
nagminnie odmawiają rejestracji zgonów poszczepiennych. 

Zgon zdrowego dziecka po szczepieniu zalicza się do kategorii „siła wyższa” – czyli przyczyna nieznana.
Lekarze i urzędnicy Sanepidu doskonale wiedzą, że szczepionki mogą zabijać (i zabijają), dlatego nie chcą
brać żadnej odpowiedzialności za poszczepienne zgony lub okaleczenia dzieci. Wokół powikłań i zgonów
poszczepiennych panuje w Polsce (także wśród polityków) cyniczna zmowa milczenia, żeby broń Boże nie
narażać szczepionkowych koncernów na procesy sądowe i nie uszczuplać ich zysków oraz honorariów
(czyli łapówek) dla lobbystów. Zdrowie i życie polskich dzieci nie liczy się zupełnie.

Cały obowiązek ochrony życia i zdrowia dzieci spada więc na rodziców. Muszą oni wiedzieć, że w Polsce
nie ma obowiązku prawnego szczepienia się i nie ma kar za nieszczepienie . A zapisany w ustawach
„obowiązek” szczepień, to tylko – jak tłumaczą przedstawiciele szczepionkowego establiszmentu – tzw.
obowiązek  społeczny  (czyli  zgoda  rodzica  na  potencjalne  okaleczenie  swego  dziecka  dla
wyimaginowanego dobra społecznego, a naprawdę – dla zapewnienia zysków firm farmaceutycznych),
oraz obowiązek dla państwa płacenia za pewne szczepienia.
Na podst: GSK fined over vaccine tests that killed 14 babies 
http://therefusers.com/refusers-newsroom/glaxosmithkline-fined-over-vaccine-tests-that-killed-14-babies/  

(….)
Z ustaleń brytyjskiej telewizji wynika, że polskim lekarzom płacono, by promowali lek Seretide. Jarosław
Wiśniewski  powiedział  dziennikarzom  BBC,  że  firma  korumpowała  lekarzy,  płacąc  im  formalnie  za
świadczenie  usług  edukacyjnych.  W  zamian  za  to  lekarze  mieli  wystawić  określoną  liczbę  recept.
Telewizja cytuje też rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Krzysztofa Kopania, który powiedział , że
śledczy  zebrali  materiał  dowodowy,  z  którego  wynika,  że  zakamuflowane  łapówki  wręczono  w  12
przypadkach.W zamian za pieniądze lekarze przepisywali konkretny lek - w tym przypadku produkowany
przez Glaxo SK. Jeden z lekarzy przyznał się do winy. Dostał wyrok w zawieszeniu. Przyznał, że przyjął
100 funtów za wykład, którego nigdy nie wygłosił.(...)

To nie  pierwsza afera korupcyjna z  udziałem GlaxoSmithKline.  Pracownicy spółki  są  też oskarżani  o
korumpowanie  lekarzy  w  Chinach.  Koncern  pieniądze  miał  przekazywać  za  pośrednictwem  agencji
turystycznych i innych firm - w sumie blisko 4,9 mld dol. ponad 700 firmom. Czterech wysokiej rangi
chińskich  menedżerów  zostało  zatrzymanych  w  związku  z  tą  aferą.  Koncern  jest  też  oskarżany  o
korumpowanie lekarzy i pracowników rządowych w Iraku. Mieli oni być wynagradzani za promowanie
wyrobów medycznych brytyjskiego koncernu. W 2012 roku GSK zawarł w USA największą ugodę w
historii branży farmaceutycznej, wynoszącą 3 mld  USD. Przyznał się m.in. do promowania dwóch leków
mimo iż nie było udowodnione, że leczą wskazywane dolegliwości.
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Berlin: pierwszy polski pacjent z dyskopatią jest leczony przeszczepem 
komórek
 Autor: PAP/Rynek Zdrowia   19 września 2013 

U pierwszego Polaka zastosowano nową metodę leczenia dyskopatii,  jednego z najczęstszych schorzeń
kręgosłupa.  Polega  ona  na  transplantacji  własnych  komórek  z  dysku  chorego.  Zabieg  wykonano  w
Berlinie.  Dyskopatia  powodowana  jest  przez  degenerację  krążka  międzykręgowego,  nazywanego
potocznie dyskiem, dzięki któremu kręgosłup zachowuje elastyczność.
 Z czasem krążki tracą jednak elastyczność i pojawiają się w nich pęknięcia. Odczuwane mogą być wtedy
bóle kręgosłupa, występujące często w okolicy lędźwiowej.    Zmiany te mogą doprowadzić do jeszcze
poważniejszych  schorzeń,  takich  jak  przepuklina  lub  wypadnięcia  znajdującego  się  w  krążkach  jądra
miażdżystego o półpłynnej  konsystencji.  Skutkiem tego jest  ucisk  i  drażnienie  korzeni  rdzeniowych i
rdzenia kręgowego. Chory odczuwa wtedy jeszcze silniejsze bóle nasilające się wraz z zużywaniem się
krążków.
Dr  Munther  Sabarini,  neurochirurg  i  szef  kliniki  Avicenna  w  Berlinie  twierdzi,  że  dysk  można
zregenerować przy użyciu własnych komórek pacjenta. Podczas znieczulenia miejscowego pobierany jest
od niego materiał z krążka międzykręgowego oraz próbka krwi. 
W laboratorium  zostają  odizolowane  komórki,  które  następnie  są  namnażane  do  odpowiedniej  ilości
(ustala  się  to  indywidualnie  dla  każdego  pacjenta  w  zależności  od  stanu  zwyrodnienia  krążków).  
Hodowla komórek dysku trwa od 4 do 6 tygodni. Gdy uzyska się co najmniej kilkanaście milionów tych
komórek są one wprowadzane do jądra miażdżystego krążka międzykręgowego.

– Powstaje wtedy nowa tkanka amortyzująca i zwiększająca elastyczność krążków - podkreśla dr 
Sabarini. Dodaje, że przeszczep pozwala jednocześnie zachować taką samą wysokość między 
kręgami. Ma to ogromne znacznie dla zachowania elastyczności kręgosłupa i wyeliminowania 
dolegliwości bólowych. Chory po dwóch dniach od przeszczepu może wstać z łóżka i rozpoczyna 
rehabilitację. 
Pierwszym leczonym w ten sposób Polakiem jest Bartłomiej Ratyński z Gdańska, który od 10 lat 
narzekał na bóle kręgosłupa. Dwa razy trafił na pogotowie ratunkowe z powody ostrego bólu.         

– Ponieważ odczuwał coraz większe dolegliwości zdecydował się na operację. Dowiedział się wtedy 
o nowej metodzie stosowanej w Berlinie. 
Komórki dysku pobrano od niego w czerwcu 2013 r. Po ponad czterech tygodniach wyhodowano z 
nich 21 mln komórek, które wszczepiono do jądra miażdżystego. Koszty zabiegu pokryło prywatne
ubezpieczenie. 

                   http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/

      Nowy Sącz: w gabinecie lekarza orzecznika w ruch poszły pięści 
 gazetakrakowska.pl/Rynek Zdrowia   22 stycznia 2015 

W sądeckim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doszło do awantury. Lekarz orzecznik mówi, że pacjent
rzucił się na niego. Pacjent utrzymuje, że było odwrotnie i zamierza złożyć w prokuraturze zawiadomienie
o  pobiciuW  poniedziałek  (19  stycznia)  47-letni  mężczyzna  stawił  się  w  ZUS  w  Nowym  Sączu  na
konsultacji lekarskiej. Jak przyznaje w Gazecie Krakowskiej, od lat leczy się na silną nerwicę. Pół roku
przebywał na zwolnieniu lekarskim, a teraz stara się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.Jak twierdzi,
podczas przeprowadzania wywiadu psychiatra rzucił się na niego uderzając go pięścią w kark. Wcześniej
lekceważąco wypowiadał się na temat jego choroby.Anna Mieczkowska, rzecznik nowosądeckiego ZUS-u,
mówi,  że było odwrotnie.  To lekarz został  pobity przez ubezpieczonego, a ponieważ nie był w stanie
zapanować nad agresywnym zachowaniem badanego, wezwał na pomoc pracownika ochrony. Zaznacza,
że badany mężczyzna zniszczył  dokumentację  medyczną i  naruszył  sprzęt  znajdujący się  w gabinecie
lekarza.Na  miejsce  zdarzenia  została  wezwana  policja.  Po  przeprowadzeniu  czynności  przez  policję,
ubezpieczony opuścił budynek ZUS-u.Do tej pory oficjalnego zawiadomienia o pobiciu nie złożyła żadna
ze stron. 
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 DLACZEGO?  Bo  pracownik  ochrony  musiałby  zeznawać,  jeśli  rzeczywiście  taki  pracownik  był   
wzywany, z czego  wniosek, że Anna Mieczkowska, rzecznik nowosądeckiego ZUS-u  mogła  kłamać z  
poplecznictwa ,  co jest w Polsce zwyczajem. 

Łódzkie: w regionie marnuje się za dużo krwi

 Dziennik Łódzki/Rynek Zdrowia   22 stycznia 2015 

Z raportu NIK wynika, że w województwie łódzkim krwi nie brakuje, ale zbyt wiele jej składników jest
utylizowanych. Jedna trzecia składników krwi niszczona jest z powodu przeterminowania. Jak informuje
Dziennik  Łódzki,  przeterminowanie,  pozytywne  wyniki  testu  kiłowego  i  testów  wirusologicznych,
uszkodzenia  mechaniczne  woreczka,  negatywne  wyniki  kontroli  wizualnej,  nieprawidłowa  objętość,
dyskwalifikacja  lekarska  -  to  kilka  przyczyn  utylizacji  wszystkich  składników  krwi  w  Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.  Najwięcej krwi marnuje się z powodu przekroczenia
terminu ważności. 
W latach 2010-2013 wytworzono prawie 10 mln jednostek i opakowań składników krwi, z czego do celów
klinicznych wydano niemal 6,3 mln (63 proc.). Pozostałe składniki magazynowano, część osocza zbywano
wytwórniom farmaceutycznym, a nienadające się do wykorzystania nadwyżki poddawano utylizacji
www.rynekzdrowia.pl    

 WYROKI  DLA LEKARZY  w  USA

1. USA. Takie historie i takie wyroki możliwe są tylko w USA. Pewien dentysta z Waszyngtonu musi
zapłacić - uwaga - 35 milionów dolarów odszkodowania 29 byłym pacjentom za to, że przeprowadzał u
nich bezzasadne leczenie kanałowe.
Henri  Duyzend  był  dentystą  przez  przeszło  trzy  dekady.  Jak  donoszą  amerykańskie  media,  w  ciągu
ostatnich pięciu lat  pracy (odszedł  na emeryturę w 2007 roku) przeprowadził  2200 zabiegów leczenia
kanałowego u 500 pacjentów.  Często  bez  jakichkolwiek przesłanek medycznych,  jeszcze  częściej  bez
uzyskania zgody pacjenta na zabieg. Jak to zwykle bywa w historiach o złych stomatologach, prawda
wyszła  na  jaw dopiero  gdy "owoce"  pracy  lekarza  stały  się  na  pacjentów problemem.Trafiali  oni  do
kolejnych gabinetów, w których lekarze nie mogli wyjść z "podziwu" dla troski o uzębienie poprzednika.
Przed sądem Duyzdend nie przyznał się do winy, a sędziowie nie byli łaskawi. Dla 29 byłych pacjentów
dentysty zasądzili odszkodowania w wysokości od 440 tys. do 2,1 mln dolarów. To jeden z najwyższych
wyroków dla lekarza w USA.

2.USA.  72-letni dr Kermit Gosnell z Pensylwanii może usłyszeć nawet wyrok śmierci, jeżeli sąd uzna go
za winnego 7 morderstw niemowląt i śmierci jednej kobiety. Mężczyzna miał dokonywać w swojej klinice
aborcji  w  ostatnim  trymestrze  ciąży  w  tragicznych  warunkach.  Przy  jego  operacjach  asystowały
niedoświadczone  osoby,  m.in.  15-letnia  dziewczyna.  Prawo  w  Pensylwanii  zakazuje  aborcji  po  24
tygodniu ciąży, zaś dr Gosnell wykonywał zabiegi nawet w trzecim trymestrze ciąży. 

Jak wynika z akt sprawy, kiedyś miał nawet żartować, że dziecko, które usunął, było tak duże, że mogło
samo pójść na przystanek autobusowy.Według oskarżenia lekarz często nie informował swoich pacjentek o
tym, że urodziły zdrowe dzieci, które następnie były przez niego zabijane. Ukrywał także fakt przypadków
uszkodzenia  macicy  przy zabiegu.  Na swojej  działalności  miał  zarobić  miliony dolarów.  Prawie  300-
stronicowy  raport  opisuje  klinikę  Gosnella  jako  brudną  i  makabryczną.  Strasznego  obrazu  dopełniają
zeznania nielicencjonowanych pracowników, których zatrudniał Gosnell. Jak przyznał przysięgłym doktor
Steven Massof z Pittsburgh, używał on nożyczek do przecinania kręgosłupów ponad 100 dzieci. Dostawał
za to kilkaset dolarów tygodniowo. Ponadto w klinice asystowała m.in. 15-letnia dziewczyna.

3.USA.   Kara  śmierci  dla    wojskowego lekarza psychiatry  majora  Nidal  Hasana  przez  podanie
zastrzyku  za  zabicie  13  osób i ranienie   31  innych w  listopadzie 2009  w bazie  Fort  Hood w  stanie
Texas.                         
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      Po pierwsze nie szkodzić! Błędy lekarzy 
Z dr. Adamem Sandauerem założycielem i prezesem Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere” 
rozmawia Agnieszka Tuszyńska.

 – Czy lekarze w Polsce ponoszą odpowiedzialność za popełnione błędy?

– Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że pomyłki lekarzy nie są działaniami umyślnymi. Wynikają
najczęściej z nieprzemyślanych terapii, źle postawionych diagnoz, niefortunnych zabiegów; czasem
z niedouczenia. A jeśli chodzi o odpowiedzialność... 

W większości przypadków nie ponoszą odpowiedzialności. Świadczy o tym ilość wyroków czy orzeczeń,
które zapadają. Co roku na ok. 2000 skarg uprawomocnia się mniej więcej 150 wyroków niekorzystnych
dla lekarzy.  Stanowi to w sumie parę procent.  Trzeba tu dodać,  że ludzie rzadko się skarżą w Izbach
Lekarskich, gdyż nie bardzo wierzą w skuteczność tej drogi. Natomiast rozstrzyganie pozwów cywilnych
w sądach trwa latami i w konsekwencji nierzadko naraża osoby poszkodowane na niemałe koszta.Jeśli
uświadomimy  sobie  przy  tym  kilkadziesiąt  czy  kilkaset  stosunkowo  niskich  wyroków,  przypisanych
winnym  zaniedbań  lub  błędów  lekarskich,  dochodzimy  do  wniosku,  że  tak  naprawdę  poszkodowany
domagając się wymierzenia sprawiedliwości, stoi na z góry straconych pozycjach. Sukcesem jest na ogół
niewielka, jakże niewspółmierna do wyrządzonej krzywdy, satysfakcja finansowa. 

Karygodnym – co z  całym naciskiem chciałbym powiedzieć – jest  fakt,  iż  często błędy tuszuje  się  i
ukrywa,  nie  udzielając  poszkodowanym  pomocy.Z  danych  pochodzących  z  innych  państw,  które  są
dostępne, możemy przypuszczać, że w kraju liczącym 40 mln ludzi, czyli wielkości Polski, ofiarą błędów
lekarskich pada rocznie 10 do 30 000 osób.

– A jak przedstawia się statystyka roszczeń z powodu błędów lekarskich w krajach UE lub innych 
pozaeuropejskich krajach?

– To nie jest tak, że wszędzie jest bardzo dobrze, a tylko w Polsce bardzo źle. Z informacji 
otrzymywanych z podobnych do naszej organizacji zagranicznych wynika, że ilość wygrywanych 
spraw wnoszonych przez poszkodowanych w innych krajach jest znacznie większa niż w Polsce. 
Nie oznacza to, że 100 proc. błędów lekarskich znajduje swoje odzwierciedlenie w wyrokach, ale 
nie są to tylko pojedyncze wygrane, tak jak to ma miejsce w naszym kraju. Dla przykładu, w 
Niemczech co roku zapada w sprawach cywilnych ok. 8000 wyroków na korzyść ofiar błędów 
lekarskich.

– Czy zna Pan przypadki, kiedy doszło do sankcji karnych wobec polskich lekarzy, którzy popełnili 
błąd?

– Były takie przypadki. Należą jednak do rzadkości i są to niskie wyroki.

 Polska jest raczej w dolnej części statystyki bezkarności lekarzy. Pod tym względem do cywilizowanych 
krajów chyba nie należymy.

– Ponieważ jest to pole walki o zdrowie, ba o życie, zrozumiałym się wydaje, iż uważa się, że 
przewinienia lekarzy w stosunku do pacjentów są karygodne. Czy mógłby Pan przytoczyć 
przykłady najbardziej rażących błędów lekarskich?

– Trudno oceniać, co jest bardziej, a co mniej rażące...

– Mam na myśli kontekst śmierci pacjenta…

– Tak, wypadków śmiertelnych jest wiele, a przykłady można piętrzyć. Ot choćby odwiezienie ze 
szpitalnej izby przyjęć do izby wytrzeźwień człowieka z tętniakiem mózgu. Zdarzało się, że by 
pozbyć się pacjenta, podejmowano próby wmawiania, że jest wariatem. 

Chyba jednak najbardziej karygodne są przypadki pozostawienia osoby chorej i cierpiącej bez 
pomocy…
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– Jak powinien postępować pacjent, który stał się ofiarą błędu lekarskiego?

– Oczekuje Pani odpowiedzi w rodzaju: należy zgłosić się do prokuratury, do nas, czy też że trzeba wnieść 
pozew cywilny. Tak. Należy. Ale wszystkie te drogi są mało skuteczne.

– Więc co?

– Trzeba  walczyć  o  zmianę  prawa,  bo  wiara  w  to,  że  w  naszym  systemie  działa  prawo  i  są
organizacje, które potrafią pomóc wszystkim poszkodowanym, jest iluzją. Prawo jest po prostu źle
skonstruowane.  Dokumentacja  medyczna  np.  łatwo  może  być  zmieniona,  nie  ma  żadnych
zabezpieczeń  przed  fałszerstwami,  biegli  często  kierują  się  solidarnością  zawodową,  a
poszkodowany  człowiek  zostaje  tak  naprawdę  sam  wobec  machiny,  która  jest  po  stronie
środowiska lekarskiego. Bo po tej stronie są dyrektorzy szpitali, są Izby, są biegli.Poszkodowani
albo ich najbliżsi rozpoczynają zwykle postępowanie od złożenia skargi do dyrektora. Dyrektor
zazwyczaj odpisuje, że błędu nie popełniono i to sofistycznie uzasadnia. Skarga wędruje więc do
Izby Lekarskiej, potem do prokuratury. Rezultat ten sam. Jak dotąd, najskuteczniejszą drogą jest
pozew cywilny. Najwięcej osób tam wygrywa, a wygrywa tylko wówczas jeśli trafią się pomyślne
dla nich specjalistyczne opinie biegłych lekarzy. A więc i ta droga zagwarantowana przez prawo,
wcale nie jest taka pewna.

– Co robić jeśli prokuratura umorzy sprawę lub sąd oddali pozew?

– Jeśli  prokuratura  lub  sąd  umorzą  sprawę,  pozostaje  pisanie  zażaleń,  skarg,  wniosków do wyższych
instancji,  co na ogół też nie skutkuje. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że dokumenty medyczne
pozostają w archiwum szpitala i mogą być spreparowane na potrzeby postępowania sądowego. Mocnym
argumentem w takich  sytuacjach  –  w  trakcie  postępowania  przygotowawczego  i  rozpraw  także  –  są
świadkowie,  np.  inni  pacjenci,  którzy  leżeli  wówczas  w  szpitalu,  albo  osoby  które  dowoziły
poszkodowanego do szpitala i widziały jego stan. Warto przygotować takie informacje i zabezpieczyć je.
Na świadków ze środowiska medycznego i pracowników szpitala, trudno raczej liczyć.

Wadliwe działanie lub zaniechanie personelu medycznego, które jest zawinione i w wyniku którego 
pacjent doznał szkody, stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnoprawnej personelu medycznego.

Pojęcie błędu medycznego rozpatrywane może być w czterech kategoriach. Po pierwsze można mówić o
błędzie  merytorycznym  (zwanym  również  decyzyjnym  diagnostycznym,  lub  terapeutycznym)  a  więc
spowodowanym brakiem przestrzegania aktualnych wymogów wiedzy medycznej. Lekarz popełnia błąd,
gdy nieprawidłowo zdiagnozował objawy choroby, zastosował nieprawidłowe leczenie (tak Wyrok Sądu
Okręgowego w Radomiu  z dnia 15 lipca 2003 r. I C 955/98, zgodnie z którym nieprawidłowy sposób
leczenia,  rozmijający  się ze  wskazaniami  wiedzy  i  sztuki  lekarskiej,  przy  pominięciu  innych  metod
leczenia oraz zwłoka z zasięgnięciem opinii specjalisty stanowi winę lekarzy.

 Również w przypadku, gdy zaniechał leczenia pomimo że powinien i mógł zdiagnozować dolegliwość
lub po prostu zlekceważył jej objawy stanowi to podstawę odpowiedzialności. 
W wyroku z 23 listopada 2007 r. IV CSK 240/07  Sąd Najwyższy orzekł, że w przypadku, gdy lekarz
rozpoznaje konieczność hospitalizacji a pacjent się temu sprzeciwił to obowiązkiem lekarza jest udzielenie
pełnej informacji o powziętych  czynnościach oraz  o konieczności poszerzenia diagnostyki w warunkach
szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, do jakich może doprowadzić odmowa lub
spóźnione zastosowanie się do zaleceń.

Po drugie błąd medyczny polegać może również na braku przestrzegania wymogów prawa medycznego - 
jest to tzw. błąd formalny (np. w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej). Po trzecie błędem 
medycznym jest również nieprawidłowe wykorzystanie aparatury lub zastosowanie niewłaściwych technik
zabiegowych (tzw. błąd techniczny). 
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Po czwarte  można mówić  o błędzie  organizacyjnym,  w wyniku którego odpowiedzialność najczęściej
obciąża placówkę medyczną a polegać on może na nie zapewnieniu właściwych warunków aseptyki czy
bezpieczeństwa hospitalizacji  pacjenta.  Związane  jest  to  z  problemem  zapewnienia  warunków
umożliwiających lekarzowi przewidywanie i zapobieganie wystąpienia niekorzystnych skutków świadczeń
medycznych.

Patrz lekarzom na ręce!
 Ponad 36 tysięcy osób prawdopodobnie umrze w roku   2005 w Polsce z powodu błędów medycznych
- dwukrotnie więcej, niż dotychczas szacowano. "Zdarzenia niepożądane", jak nazywają je lekarze, są już
piątą przyczyną zgonów i częstszą przyczyną śmierci niż rak piersi, wypadki drogowe i AIDS. Aż 11 proc.
pacjentów  ma poważne  kłopoty  zdrowotne  z powodu  uchybień  podczas  zabiegów,  niewłaściwego
dawkowania  leków  lub  fatalnego  stanu  sprzętu  medycznego.  Tych  pomyłek  mogłoby  być  nawet
trzykrotnie mniej, gdyby błędy medyczne były ujawniane, a nie skrzętnie ukrywane, jak od lat dzieje się
w naszej  służbie  zdrowia.  Skandynawskie  badania  wykazały,  że najmniej  błędów  jest  popełnianych
w szpitalach,  które  przyznają się  do pomyłek!  W Danii,  Niemczech,  Austrii  i Szwajcarii  wprowadzono
system  monitorowania  błędów,  który  dziesięć  lat  wcześniej  zastosowano  w lotnictwie,  przemyśle
kosmicznym,  nuklearnym  oraz  chemicznym.  W Wielkiej  Brytanii  od kilku  miesięcy  publikuje  się
nazwiska kardiochirurgów, którzy spowodowali  najmniej  i najwięcej  powikłań.  Kiedy w naszej  służbie
zdrowia błędy medyczne przestaną być tabu i zostaną wprowadzone podobne rozwiązania? 

 ZAROBKI  LEKARZY W POLSCE 

 Dane  te  nie uwzględniają  prywatnych  dochodów  lekarzy z  konsultacji  prywatnych  na których  
lekarze  mogą  dorobić  od    kilku do  kilkudziesięciu  tysięcy  miesięcznie.
Ordynator oddziału kardiologii w Legnicy 13 500 zł  z dyżurami
Chirurg specjalista w Legnicy 10 500 zł  z dyżurami 
Chirurg specjalista w Gdańsku 7500 zł  plus dyżury 
Ordynator oddziału chirurgii w Słupsku  6 500 zł   20-45% dodatek funkcyjny   plus dyżury
Chirurg specjalista w Słupsku 4400   plus dyżury
Ginekolog specjalista w Szczecinku 4600   plus dyżury
Neonatolog bez specjalizacji w Słupsku 2700 zł + dyżury
Ordynator oddziału położnictwa w Gdańsku 6000 zł   20-40% dodatek funkcyjny   plus dyżury
Anestezjolog specjalista w Gdańsku 7500 zł + dyżury
Urolog bez specjalizacji w Gdyni 5500 zł   plus dyżury
Anestezjolog specjalista w Poznaniu 21 000 zł   z dyżurami 
Rehabilitant ze specjalizacją w Osiecznej 16 048   z dyżurami
Lekarz w stacji pogotowia w Koninie 13 826 zł   z dyżurami 
Chirurg specjalista w Poznaniu 10 868 zł   z dyżurami 
Anestezjolog specjalista w Lesznie 26. 930 zł z dyżurami  
Lekarz w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach 4666 zł   z dyżurami 
Onkolog specjalista w Poznaniu 13 128 zł   z dyżurami                                                              
Lekarz rezydent w w Opolu 7000 zł  plus dyżury 
Gastrolog specjalista w Opolu 7000 zł  plus dyżury
Ginekolog-położnik specjalista w Opolu 12 000 zł  z dyżurami
Ordynator oddziału ginekologii i położnictwa w Opolu 9 500 zł  ma zakaz brania dyżurów
Chirurg specjalista we Wrocławiu
10 000 zł    w tym 5000 zł brutto z etatu, maksymalnie 300 godzin dyżurów nocnych i świątecznych w 
miesiącu, ekstra-płatnych 
Kierownik oddziału neonatologii we Wrocławiu  5500 zł   za 3/4 etatu
Neonatolog specjalista we Wrocławiu
7000 zł   plus 2450 zł za dobowy dyżur świąteczny   plus 1650 zł za dyżur zwykły (17 godzin)
Neonatolog bez specjalizacji we Wrocławiu
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3 900 zł   plus 1440 zł za dobowy dyżur świąteczny  plus 900 zł za dyżur zwykły (17 godzin)
Anestezjolog ze specjalizacją we Wrocławiu
8600 zł   plus 2550 zł za dobowy dyżur świąteczny   plus 1720 zł za dyżur zwykły (17 godzin)
Anestezjolog bez specjalizacji we Wrocławiu
4850 zł  plus 1450 zł za dobowy dyżur świąteczny   plus 970 zł za dyżur zwykły (17 godzin)
Ortopeda ze specjalizacją we Wrocławiu
5700 zł   plus 1450 zł za dobowy dyżur świąteczny   plus 990 zł za dyżur zwykły (17 godzin)
Laryngolog bez specjalizacji we Wrocławiu
3200 zł   plus 1200 zł za dobowy dyżur świąteczny   plus 870 zł za dyżur zwykły (17 godzin
                                                                                                                                                                            
JAK  SIĘ DALEJ  LECZYŁAM  
na  przewlekłą  dyskopatię.
Ćwiczyłam    wypracowany  przeze  mnie  New Sport  System,  całkowicie zlikwidowałam  dwie rotacje
oraz  skoliozy  oraz  inne deformacje  ale  niestety ,  męczyłam  się z dyskopatią  kręgów  Th 6-9  ,czyli z
obniżoną wysokością  trzonów  kręgów, która  powoduje  silny  ból  przy dłuższym  siedzeniu(  tzw. ucisk
strukturalny)  a  siedzieć  musiałam  przez  komputerem  prawie cały dzień  pracując  nad  wydawnictwem
Biały Orzeł,  opracowując także   liczne  skargi .
W  kwietniu  i  maju 2015 inny  konował  ortopeda z tej samej  Specjalistyki Czechów,dr  Kowalik,
zupełny idiota,  odradzał  mi   ćwiczenie  oraz  wszelki  ruch,  co  uznałam za jakieś  wręcz  zbrodnicze
zalecenia. 
 Dr  .Urbański  wysyłał  mnie  nawet  do  profesora  Bechterewa , swojego  promotora  i  był  bardzo
zażenowany gdy  mu  powiedziałam  .jak  mnie     jego   promotor   zdiagnozował   .ale  w  ramach
zawodowego  koleżeństwa  nawet  tego  nie skomentował , co  stało się w  Polsce  normą  patologiczną z
powodu   braku właściwego kodeksu  zawodowej  etyki  oraz   wielu innych przepisów a  także  braku
odpowiednich staży  lekarskich  i  systematycznego  zaniżania poziomu    staży i studiów  medycznych.
 Niby  człowiek  po to  idzie  do  lekarza , żeby  ten  mu  pomógł, ale  jak się okazuje , nie jest  i tak nie
można  zdawać się  wyłącznie  na  lekarzy  nie  znając  nawet  podstaw  anatomii ,  czy  też  rodzaju
schorzeń.  Nie  można być  biernym  i  bezwolnym  aparatem , co mam nadzieję, Czytelnicy wezmą  sobie
jakoś  do serca.    
                  Jeszcze  raz  powtarzam -   KTO  NIE CZYTA  TEN  BŁĄDZI.
             
W  internecie  są  setki  fachowych  źródeł i porad,  trzeba  się  tylko  wysilić, poszukać  poprzez  
wyszukiwarki pod  różnymi   bliskoznawczymi  hasłami  i można  znaleźć  prawie  każdą 
wiedzę  medyczną ,  a  nie  tylko   mieć  pretensje  do  nieoduczonych  i żądnych kasy    konowałów.  
                                  Używanie  własnego  mózgu oraz  Internetu  naprawdę się  opłaca.
Ćwiczyłam  nadal  New  Sport  System  ,  ponieważ  jest  to  jedyny  system  sportowej rehabilitacji , 
jakiego  jeszcze  nie było i jedyny  taki skuteczny dla  każdego i  udało mi się  zlikwidować  wszystkie  
deformacje  trenując   intensywnie  codziennie . Oczywiście,  musiałam  na  sobie  eksperymentować,  
sprawdzając  każde  ćwiczenie , a jest  ich  około 100,   nikt  mi przecież  nie  zalecił  żadnych  ćwiczeń,  a 
ja sama  musiałam wypracować  technikę  ćwiczeń  na  sobie, przez co  efekty także  były dużo  
wolniejsze. 

Żeby  sprawdzić  wymierne postępy w leczeniu się New  Sport  Systemem ,  zrobiłam  jeszcze  jedną    
tomografię . 6  sierpnia 2015  odebrałam  ostatni   wynik  badania  tomografii  kręgosłupa piersiowego w  
SPSK4 w Lublinie  wykonany  a  raczej po  raz  kolejny  nie  dorobiony  przez  lekarza  radiologa Leszka  
Buka.  O ile  można wierzyć  temu  opisowi,  mogę  się  pochwalić  bardzo  dużym  sukcesem, bowiem  
wynik  ten   nie  potwierdził  już  obniżonej  wysokości  trzonów  kręgów,  minimalną  prawowypukłą 
skoliozę  5-6  stopni w  górnym odcinku  kręgosłupa  co  być  może  jest  pozostałością  po  grze  na   
skrzypcach  przez  12  lat,   oraz  już  tylko  minimalną  rotację  trzonów  rzędu  2-3  stopnie i  typowe  
zmiany zwyrodnieniowo  wytwórcze   o-  jak napisał-     skrajnie  małym prawdopodobieństwie  klinicznej 
istotności, z  czym się  zgodzić  jednak  nie  mogłam, z powodu bólu  na środku pleców  przy  długim  
siedzeniu  przed  komputerem oraz  wzdłuż  obręczy  żebrowej.  
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 Dlatego  wniosłam reklamację  i zażądałam  szczegółowego opisu  , jaki  nie  był  przez  tego  lekarza  
wykonany a mianowicie:

1-  który  staw piersiowy  jest  objęty  nasilonymi  zmianami  międzykręgowymi  i na  czym te  zmiany  
polegają ,   być  może  właśnie  te  zmiany powodowały  utrzymujący się  ból  ,  bardzo   już  
zminimalizowany   na skutek  ćwiczeń   ale  także męczący  i dokuczliwy i   być  może    właśnie te  
zmiany wymagały   jakiejś   operacji,
2- które  kręgi  piersiowe  są  objęte  skoliozą
3-  które  kręgi  piersiowe  są  objęte  rotacją  prawo czy  lewostronną 
4-  rodzaj  i zakres  skostnień w  więzadłach  międzykolczystych
5-  czy  blok  kostny  wyrostków  kolczystych  ma wpływ  na  przewlekły  ból    jak  też  inne  zmiany w.w.

Niestety, lekarz Buk  ( czytaj  Bóg ) nie  chciał  uzupełnić  opisu   na wniesioną  powyższą  prośbę  i
zostałam  bez  szczegółowego opisu  po  raz  kolejny.

Na moją  skargę  do  dr  Przyszlaka  dyrektora  ds.  lecznictwa  czyli  nadzoru w  SPSK 4 w  tej  sprawie,
który  jest  znany z  krycia  przestępców  lekarskich   oraz  ich  błędów,  otrzymałam do  niego  pismo czyli
poświadczenie  nieprawdy z dnia   25  listopada  2015, w  którym  oczywiście  stwierdza  on, że  lekarz
Buk  wykonał   opis   zgodnie  z   obowiązującymi   standardami  –  ale   jakoś   nie  wykonał   żadnego
podobnego   opisu rok wcześniej a  poza  tym  miał  ode  mnie  opisy  dr  Patyry  czyli  miał  jakiś  wzór .

 Ale   także, co  należy  do kategorii  kreatywnych  wymysłów, że  rzekomo,  co jest  nieprawdą  i co
sprawdziłam -  miał  się  nawet  kontaktować w sprawie  tego  opisu z  dr  Urbańskim w  Specjalistyce
Czechów  gdzie  miał  mu podobno  dr  Urbański  powiedzieć, że  nie zgłaszał  zastrzeżeń co do  tego
opisu  !No cóż, takie  fałszerstwa  są  na porządku dziennym w  tym środowisku  wraz  z  potwornym
poplecznictwem   zawodowym  z  powodu   braku  nowelizacji   art.  231   KK   odrzuconej   przez
komunistyczny  resort  sprawiedliwości.

Jeszcze  raz  ten sam opis  cudem przeze  mnie  znaleziony:

(…..) Odcinek piersiowy kręgosłupa obejmuje 12 kręgów, które oprócz połączenia między sobą, są 
również połączone z klatką piersiową, stawami głowy żebra i stawami żebrowo-poprzecznymi. Ze 
względu na te połączenia, odcinek ten posiada niewielką, w porównaniu do innych odcinków ruchomość. 
Ruch wyprostu jest dodatkowo ograniczony poprzez dachówkowate ułożenie wyrostków kolczystych, 
natomiast ruchy rotacji występują tylko do około 3-4 kręgu piersiowego. W związku z tym na 
zwyrodnienia najbardziej narażone są właśnie te 4 pierwsze kręgi oraz znajdujące się poniżej dziewiątego, 
z uwagi na stopniowe przechodzenie ustawienia powierzchni stawowych.  Ponadto otwory międzykręgowe
są na tyle duże, że rzadko dochodzi do ich uciśnięcia na tym poziomie.                                                          
 Jeśli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce może dojść do podrażnienia nerwów  międzyżebrowych i
pojawienia się następujących objawów- 
  dokładnie  takich jakie wystąpiły  u  mnie: 
-bóle  w  klatce  piersiowej,  -trudności  w  oddychaniu  i  towarzyszący  mu  ból,
-bóle  żeber,  mostka,   -kłucie  i  ból  w  okolicy  serca,  często  mylony  z  zawałem,  
-bóle innych narządów wewnętrznych, -bóle zlokalizowane bezpośrednio w okolicy kręgosłupa.

Do sytuacji takich częściej dochodzi na skutek zablokowania stawów kręgosłupa. 
Zablokowaniu  mogą  ulec  zarówno  stawy  międzywyrostkowe,  jak  i  wspomniane  wcześniej  żebrowo-Zablokowaniu  mogą  ulec  zarówno  stawy  międzywyrostkowe,  jak  i  wspomniane  wcześniej  żebrowo-
poprzeczne. Charakterystycznym mechanizmem prowadzącym do zablokowania, jest poprzeczne. Charakterystycznym mechanizmem prowadzącym do zablokowania, jest nagły skręt tułowia,nagły skręt tułowia,
ewentualnie z dodatkową komponentą wyprostu.  ewentualnie z dodatkową komponentą wyprostu.    Od stanu kręgosłupa zależy cała mechanika pracy  Od stanu kręgosłupa zależy cała mechanika pracy
klatki piersiowej i odwrotnie. W związku z tym bardzo często ból mostka, sugeruje przeciążenie odcinkaklatki piersiowej i odwrotnie. W związku z tym bardzo często ból mostka, sugeruje przeciążenie odcinka
piersiowego.(…)piersiowego.(…)
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OTĘPIALI  LEKARZE NA  KRZYWDĘ  LUDZKĄ  I  BÓL  ??

Kraków? niestety nie pomogę z adresami ale opowiem o moich doświadczeniach w tym temacie z 
leczeniem taty, 79 lat.

Tata  od  ok  3  lat  ma  problemy  z  pamięcią.  Tyle  się  pisze  o  zapobieganiu  chorobie  alzheimera,
towarzystwach,  fundacjach,  wczesnym wykrywaniu,  itd  itd  ,  że  byliśmy pewni,  że  w Warszawie  bez
problemu uda się  pomoc w diagnozie  uzyskać.  Jak nie  u  lekarza,  to  w jakimkolwiek stowarzyszeniu
alzheimerowskim.  Tata  rozpoczął  zatem  swoją  wędrówkę  w  celu  uzyskania  pomocy...kilka  adresów
okazało się nieaktualnych, jeden to tylko telefon czynny od 11 do 11.30 w siedemnasty piątek miesiąca, a
w innym olali sprawę przez telefon badając tatę i stwierdzając, ze nie ma alzheimera. Tata udał się do kilku
neurologów, specjalizujących się w leczeniu zaburzeń pamięci. Wszyscy tatę zlali, mówiąc, ze na pewno
nic  mu  nie  jest,  bo  przecież  pamięta  pan,  jaki  jest  dzisiaj  dzień  tygodnia.  Tata  tłumaczył,  że  jego
zaburzenia pamięci polegają na czymś innym, więc to, że pamięta, ze jest środa, to nic nie znaczy i o
niczym nie świadczy.  
W końcu dostał  się do szpitala MSWiA, gdzie w klinice leczenia chorób pamięci  starsza pani  doktor
potraktowała tatę poważnie. Zbadała długo tatę poprzez testy i wydała skierowanie do psychologa, na testy
psychoneurologiczne,  które  w  połączeniu  z  jej  badaniami  oraz  wynikami  tomografu  komputerowego
czaszki pokażą, czy to może być Alzheimer. 

Reasumując, idź z tą osobą najpierw na tomograf komp głowy, a dopiero z nim do neurologa. Idź 
prywatnie, jeśli trzeba lub postaraj się o dostanie do dobrego neurologa, który nie oleje tej osoby. Powinien
dać skierowanie na badania neuropsychologiczne i dopiero potem wydać opinię nt rodzaju zaburzeń 
pamięci. 

Temat: Badania: alzheimer, demencja starcza...

Właśnie wspomniany lekarz przyjmuje w Szpitalu Uniwersyteckim, ale jak się dodzwonię do prywatnego 
gabinetu, to tam może uda mi się uderzyć...
Utrudnione mam wszelkie posunięcia z powodu agresji osoby... lekarz rodzinny nic mi sensownego 
nie podpowiedział mi, a osoba też unikała wizyt u niego…   zapewne podejrzewając, że lekarz wie o 
zachowaniu agresywnym... udało mi się skierowanie do neurologa przez innego lekarza-specjalistę zdobyć
więc jakiś progres…

Polskie szpitale najgorsze w Europie

8  kwietnia 2014  http://www.fakt.pl

Skuteczność leczenia jest słaba, a dostęp do niego bardzo trudny. Oto wnioski płynące z Europejskiego 
Konsumenckiego Indeksu Zdrowia. Na 34 miejsca zajmujemy w nim... 31Hańba, wstyd, żenada, bieda i 
zacofanie. Oto obraz naszej służby zdrowia na tle całej Europy. Podczas niedoszłej debaty nad służbą 
zdrowia minister Bartosz Arłukowicz (43 l.) chwalił się, że jest coraz lepiej. Doprawdy? Według 
europejskich specjalistów nasze lecznice są na szarym końcu pod względem skuteczności i dostępności 
leczenia. Z roku na rok jest coraz gorzej!

 Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia , na który powołuje się „Dziennik Polski”,
wynika,  że polska służba zdrowia zajmuje 31.  miejsce wśród  badanych 34 krajów Europy. W
porównaniu  z  notowaniem z  2012 roku zanotowaliśmy spadek aż  o  4  pozycje.  Gorzej  niż  u
nas  jest  tylko  w  Rumunii,  na  Łotwie  i  w  Serbii.  Zdaniem ekspertów największym problemem
naszej ochrony zdrowia jest niska skuteczność leczenia i bardzo trudny do niego dostęp. Przeciętny Polak
ma więcej problemów z dostaniem się do lekarza,  niż dla porównania Grek, Bułgar czy Litwin – nie
wspominając  nawet  o  Niemcach,  Francuzach  czy  Brytyjczykach.  Najgorzej  jest  w  dziedzinie
onkologii. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych w Polsce należy do najwyższych w Europie. O
ile w innych krajach liczba zgonów na nowotwory spada, o tyle w Polsce trudno o optymizm. „Dziennik
Polski” twierdzi, że tylko 72 procent Polek, które zapadły na raka piersi, ma szanse przeżyć co najmniej
pięć lat od momentu wykrycia nowotworu i rozpoczęcia leczenia.
Naczelna Izba Lekarska o Arłukowiczu i jego pomysłach
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Oto gehenna polskich pacjentów!
Wizyta w niejednym polskim szpitalu to prawdziwy horror. No bo jak inaczej nazwać sytuację kiedy chory
dostaje miejsce na korytarzu zamiast w sali? Na obiad wydawana jest cienka zupka chociaż wiadomo, że
dobre jedzenie to podstawa dochodzenia do zdrowia. Nie ma możliwości skorzystania z prysznica, choć
wszyscy dookoła mówią jak ważna jest  higiena.   Ale to nie wszystko. Pielęgniarki zabraniają chorym
naładować telefon komórkowy. Opatrunki i strzykawki często chory musi przynieść z domu, bo szpital nie
dysponuje tak "zaawansowanym technologicznie sprzętem".

W wielu polskich szpitalach chory wciąż traktowany jest jak intruz którego trzeba się pozbyć. A przecież
lekarze  i  pielęgniarki  nie  robią  łaski  pacjentowi,  że  go  leczą!Historie  czytelników Faktu,  którzy  byli
pacjentami lub odwiedzali kogoś w szpitalu mrożą krew w żyłach. Salowa, która mówi, że sprzątanie "nie
należy do jej obowiązków". 
A lekarz? – Nie powiem pani, gdzie przyjmuje onkolog bo mi pani pyskuje – rzuca do chorego. 
Pielęgniarki zajmujące się chorymi? Gdzie tam! Robótki ręczne, kawusia i radio złote przeboje przez całą 
noc. Tak wygląda codzienność w szpitalach, gdzie bogiem jest ten, kto w danej chwili najważniejszy na 
oddziale – ordynator, lekarz, pielęgniarka, a nawet salowa. 

Tylko pacjent zawsze jest tym najgorszym. Dlaczego? Trochę dlatego, że lekarze przyzwyczaili się że
szpital jest dla nich a nie dla pacjentów. Najwyższy czas to zmienić.A oto historie grozy z polskich szpitali:
Pacjenci boją się prosić. Poza ranną zmianą pielęgniarki po prostu się opieprzają. Pacjenci boją się je o
cokolwiek poprosić,  żeby nie  przerywać radosnych opowieści  w dyżurce.  W nocy po prostu  śpią.  W
większości są antypatyczne, opryskliwe i zarozumiałe. W ciągu tygodniowego pobytu policzyłam, że na
jakieś 30 pielęgniarek profesjonalne były 4, i to niestety te starsze. Młode wcale nie mają szacunku dla
pacjenta. Plazma,  robótki  ręczne  i  kawusia. W szpitalu  w Tomaszowie  Lubelskim lekarz  nie  pogardzi
nawet 20 zł. O zachowaniu pań pielęgniarek nie wspomnę. Jest plazma, robótki ręczne i kawusia. Chory
nie  doczeka się,  aby podać  mu basen lub  go umyć.  Bardzo chętnie  za  to  przyjmą drobny upominek,
włącznie z tymi pożal się Boże „doktorami" – panami życia i śmierci.
@Observer

Mąż miał wyznaczoną operację. Zgłosił się do szpitala, jak kazali. Operacja w określonym dniu się nie 
odbyła (tak myślimy, że nie dał łapówki). Nikt go nie poinformował, kiedy i czy w ogóle będzie 
operowany. Leżał i czekał. Na drugi dzień zrobili mu operację, a na następny dzień wyjęli mu sączek. 
Pielęgniarka mówiła, że to za wcześnie, ale pan ordynator mówi: "ja tu rządzę". Skutek był taki, że krew 
spływająca do środka przemieniła się w ogromnego guza (twardego ). No i w lutym będzie miał poprawkę 
z operacji.
@ewa   http://www.fakt.pl

Chory idzie do szpitala a lekarz: Nie budź mnie pan po nocy!
„Pana życiu nic nie zagraża, więc mógł pan poczekać i przyjść o 8. A nie przeszkadzać i wszystkich 
budzić” – takie słowa miał wypowiedzieć lekarz ze szpitala w Winiarach, do którego zgłosił się o 4. nad 
ranem mieszkaniec Płocka. Chorego potwornie bolała noga (był pewien, że jest złamana)

16 stycznia  2013 http://www.fakt.p

Historię  pana  Marka  opisał  portal  gazeta.pl.  Mieszkaniec  Płocka  opowiada,  że  pojechał  do  szpitala
wojewódzkiego w Winiarach w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mówi, że potwornie bolała go noga,
dosłownie zwijał się z bólu. Postanowił poprosić o pomoc. W końcu od lat płaci składki i naturalnym
wydaje się, że pomocy trzeba szukać u specjalistów... Srodze się pomylił.„Pana życiu nic nie zagraża, więc
mógł  pan  poczekać  i  przyjść  o  8.  A  nie  przeszkadzać  i  wszystkich  budzić”  –  takie  słowa  miał
wypowiedzieć lekarz ze szpitala w Winiarach, do którego zgłosił się o 4. nad ranem mieszkaniec Płocka.
Chorego potwornie bolała noga ,był pewien, że jest złamana.
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Rodzice Bolka o ukaranym lekarzu: On nie powinien leczyć dzieci

16 stycznia  2013

Rodzice  Bolka  Kozikowskiego  (+13  mies.),  który  zmarł  w  Uniwersyteckim  Dziecięcym  Szpitalu  w
Białymstoku, chcą walczyć o sprawiedliwość. – Lekarze, którzy doprowadzili do śmierci naszego synka,
nie powinni dłużej leczyć dzieci – mówią. Domagają się też usunięcia z funkcji dyrektora szpitala Janusza
Pomaskiego.Boluś zmarł 6 grudnia ubiegłego roku. Przez trzy dni, chociaż codziennie rodzice zgłaszali się
do szpitala, a stan chłopca się pogarszał, lekarze, w tym ordynator Witold Olański, nie przyjęli chłopca na
oddział. Nie zlecili nawet podstawowych badań.
Po  zdarzeniu  obradowały  dwie  komisje  powołane  przez  dyrektora  szpitala  i  rektora  Uniwersytetu
Medycznego. 
Komisje stwierdziły, że pierwszego dnia, gdy dziecko trafiło do szpitala, doszło do niedopełnienia
obowiązku zarejestrowania go w oddziale.

 Natomiast  przy  powtórnym  zgłoszeniu  dziecka  za  nieprawidłowe  komisja  uznała  nieskorzystanie  z
konsultacji specjalistów pediatrii oraz neurologii i brak wykonania podstawowych badań. Kilka dni temu
szef  oddziału  ratunkowego  Witold  Olański  musiał  pożegnać  się  ze  stanowiskiem.  Inny  lekarz  dostał
naganę.  Ale  obydwaj  nadal  leczą  dzieci.  A to  najbardziej  bulwersuje  rodziców  zmarłego  chłopca. –
Zamordowali Bolka, nie powinni już leczyć dzieci – mówi Grzegorz Kozikowski, tata Bolka.
Dlatego w tym tygodniu rodzice i osoby, które popierają państwa Kozikowskich zamierzają manifestować
pod białostockim szpitalem. –  Żądamy, by lekarze ponieśli dotkliwe kary. Nie zgodzimy się, by sprawę
zamieciono pod dywan – tłumaczy tata Bolusia.

   Lekarz oszukuje, pacjent za to płaci

Elżbieta Cichocka: Podobno tonie pan w papierach.

- Tak, choć najgorsze, że to pacjent został utopiony w papierach. Proces jego leczenia jest szczegółowo
opisany  przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.  Podam  przykład:  kompleksowe  leczenie  udarów  mózgu.
Według NFZ ma trwać powyżej siedmiu dni.  Czyli  nie można pacjenta trzymać w szpitalu sześć,  nie
można siedem dni, tylko dziewięć. Bo dla NFZ pierwszy i ostatni dzień pobytu to pół dnia na przyjęcie i
pół na wypisanie. Ale są osoby, które po trzech dniach mogłyby wyjść do domu. Nie można ich wypisać,
bo szpital na tym traci. Trzymanie ich na oddziale, by uzyskać punkty za kompleksowe leczenie powyżej
siedmiu dni, jest nie tylko niczym nieuzasadnione, ale może nawet być groźne z powodu ryzyka infekcji
wewnątrzszpitalnej.Dalej: przy udarze mózgu mamy - według NFZ - wykonać pięć procedur. Ale niektóre
są potrzebne tylko części pacjentów, a dla innych są zupełnie zbędne. Robimy je jednak wszystkim, by
dostać maksymalną liczbę punktów od NFZ. Te punkty przeliczane są na pieniądze.

Naszym głównym zadaniem jest więc dopasowanie pacjenta do procedury, a nie procedury do pacjenta.
Większość  czasu  lekarze  poświęcają  na  wypełnianie  formularzy  internetowych,  a  nie  na  rozmowę  z
chorym.Do tego trzeba być z wymogami NFZ na bieżąco. Bo nieustanne zmiany w katalogach mają skutki
finansowe i trzeba wiedzieć jakie, aby szpital nie stracił.
 Przykład: w styczniu numeracja procedur konieczna do rozliczenia z NFZ została zmieniona. Tomografia
komputerowa,  która  miała  numer  87031,  teraz  ma  87030.  Szpital  został  poinformowany  o  zmianie
numeracji  niektórych  procedur  dopiero  w  połowie  stycznia.  Lekarzy  nikt  o  tym  wcześniej  nie
poinformował. W rezultacie wykonane w styczniu badania komputerowe nie wchodziły do systemu. 

Nagle pacjenci, którzy byli rozliczani z maksymalną liczbą punktów za udar mózgu, czyli 162 punktami, 
dostawali 30, bo system odrzucał nieprawidłowo zarejestrowaną tomografię komputerową. Dzięki tym 
zmianom NFZ mógł "zaoszczędzić" znaczną sumę pieniędzy, biorąc pod uwagę liczbę pacjentów 
hospitalizowanych w tym czasie w oddziałach neurologii w całej Polsce.
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Czy to nie powinno być tak, że lekarz tylko wpisuje, jakie badania wykonał, ale kodami, 
rozliczeniami z NFZ zajmuje się inny pracownik?
- Nie ma tego pracownika. Szpitale ograniczają zatrudnienie. Starają się ograniczać straty i nie zatrudniają 
nikogo do pomocy lekarzowi.

Dlaczego szpitalowi zależy, żeby za każdego dostać maksymalną liczbę punktów? Przecież to oczywiste, 
że leczenie chorych w lżejszym stanie jest mniej kosztowne.
- Bo ci lżej chorzy finansują leczenie cięższych przypadków. Pacjent z udarem mózgu jest z reguły 
obciążony licznymi chorobami, które niekiedy są rozpoznawane w czasie pobytu na oddziale neurologii. 
Choroby te wymagają wielu dodatkowych badań (według nomenklatury NFZ "procedur"), które jednak nie
są finansowane przez NFZ, jako że nie należą do procedur neurologicznych.

Warto przypomnieć, że NFZ finansuje pobyt chorego w oddziale neurologicznym po udarze mózgu do 
dziewiątej doby. Niestety nie zawsze można chorego wtedy wypisać. Mój szpital położony jest w biednej 
dzielnicy. Często rodzina nie jest w stanie zaopiekować się chorym. Miałem pacjenta, który leżał u nas 
blisko rok, zanim trafił do ośrodka opiekuńczego. 

NFZ płaci za przedłużający się pobyt chorego dopiero od 32. doby. Dostajemy wtedy 200 zł za dzień 
pobytu. To, że NFZ dyktuje, ile dni pacjent ma być leczony i jak, grozi katastrofą finansową szpitali. 
Przedłużony pobyt jest często związany z dodatkowymi komplikacjami (np. zapaleniem płuc) 
wymagającymi kosztownych leków.

To jak by pan to widział?
- Przy wycenach należy uwzględnić referencyjność, czyli stopień specjalizacji szpitala. Leczenie w 
szpitalu klinicznym nie może kosztować tyle samo, ile w powiatowym.

Referencyjność została zniesiona w 1999 r. Pamiętam uzasadnienie: operacja wyrostka powinna 
kosztować tyle samo w szpitalu powiatowym, ile w klinice.
- Skomplikowany przypadek zaburzeń przewodu pokarmowego leczony w Centrum Zdrowia Dziecka to 
zupełnie coś innego niż dziecko leczone z powodu biegunki pokarmowej w małym szpitalu. 
Kwota wydawana na diagnostykę w klinikach, gdzie stosuje się skomplikowane badania obrazowe, 
genetyczne, psychologiczne, jest wyższa niż kwota wydawana w szpitalu o mniejszych możliwościach. 
Czasami jesteśmy w stanie zrobić wszystkie badania jednego dnia, ale to się nie opłaca, bo dostaniemy 
mniej pieniędzy.Mało tego. Po to, by dostać maksymalną liczbę punktów za pacjenta, badanie musi być 
wykonane w naszym szpitalu. Jeśli chory przyszedł z wykonaną tomografią komputerową, robimy ją 
jeszcze raz, bo ta z innego ośrodka nie liczy się dla NFZ.

Co jeszcze przeszkadza panu w wycenach leczenia?
- Największym absurdem dla szpitala jest zasada, że NFZ płaci za jedną chorobę. Powiedzmy, że pacjent z 
udarem mózgu w trzeciej dobie ma zawał serca. Zostaje więc przeniesiony na interwencję kardiologiczną, 
ma założone stenty, wychodzi do domu. Szpital dostaje pieniądze tylko za jedną procedurę, tę droższą, 
czyli stenty. Za to, co zrobiliśmy wcześniej dla tego człowieka - drogie leczenie trombolityczne - NFZ nie 
zapłaci. To nie teoria. Przykład: pacjent leczony na udar, jest poprawa, po czym następuje zaburzenie 
rytmu serca. Zostaje wszczepiony stymulator. Szpital dostanie pieniądze wyłącznie za wszczepienie 
stymulatora.

Ale tak jest już od kilkunastu lat.
- To nie znaczy, że to słuszne. Moim zdaniem to absurdalne.

Zanim wprowadzono tę zasadę, zdarzało się, że tego samego pacjenta przerzucano co kilka dni z 
oddziału na oddział, by uzbierać za jego leczenie jak najwięcej.
- W ciągu 40 lat pracy lekarza nie spotkałem się z sytuacją, że komuś wszczepiono stymulator serca tylko 
po to, by to lepiej wyglądało w karcie informacyjnej. Takie rozumowanie opiera się na założeniu, że 
lekarze nastawieni są wyłącznie na wyłudzanie pieniędzy. To jest absurd.
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Jednak statystyki pokazują, że to, co jest najbardziej opłacalne, robione jest częściej. Tak jest we 
wszystkich krajach.

- Zakładam, że lekarze nie dążą do upadku finansowego państwa i nie będą oszukiwać.
Ale też nie chcą doprowadzać do upadku finansowego szpitala, w którym pracują.
- Wszystko można przecież sprawdzić i udowodnić. Nie można udawać, że ktoś ma udar czy zawał, jeśli 
go nie ma. Oczywiście, można zakładać, że lekarze są zdolni do wszelkich oszustw i naciągania.

Czym jednak wytłumaczyć, że według danych NFZ są ośrodki, które 85 proc. pacjentów wykonują 
tylko koronarografię i nic poza tym. Koronarografia (prześwietlenie tętnic) to badanie, które nie 
leczy. Badań oczywiście może być więcej niż leczenia, bo czasami podejrzenie choroby się nie 
potwierdza. Ale nie aż o tyle razy więcej! Część osób powinna być też leczona. Jednak to badanie jest
opłacalne, a leczenie niekoniecznie.

- To problem. Nauczono nas, że najważniejszą rzeczą są pieniądze i mamy przynosić zysk. NFZ stara
się, jak może, żeby nas oszukać i nie dać należnych pieniędzy. My zaś staramy się oszukać NFZ, by musiał
nam maksymalnie zapłacić. Jest to spowodowane przez oczywiste nonsensy w wycenie stworzone przez
NFZ.A kontrole  NFZ to  już  prawdziwe kuriozum.  Wielokrotnie  sprawdza się  te  same papiery,  każda
kontrola wstrzymuje płatności i w szpitalu powstaje zator finansowy. Oznacza to zaleganie z rachunkami,
nierzadko odsetki.Taki system jest kryminogenny i na pewno nie ma na celu zdrowia pacjentów. Choć
pieniędzy na leczenie wydaje się więcej, pacjentom jest coraz gorzej. A już absurdem jest wprowadzenie
limitów na procedury ratujące życie.  Przykład:  limit  na udary mózgu.  Jak się niedawno okazało,  mój
oddział przekroczył limit o blisko jedną piątą. Oznacza to, że za te udary ewentualne pieniądze wpłyną,
jeśli znajdą się w NFZ rezerwy. Co mam powiedzieć pacjentowi wjeżdżającemu na izbę przyjęć z udarem:
"Zaczekaj  pan  z  tym  udarem  do  przyszłego  roku,  bo  przekroczyliśmy  limit"?
*Ordynator zastrzegł anonimowość, by nie narazić swojego szpitala na represje ze strony NFZ.
9  kwietnia  2014

JAKA  OPIEKA LEKARSKA  
Ankietowanych pacjentów pytano o cztery najważniejsze aspekty komunikacji w gabinecie: czy lekarz 
poświęca im wystarczająco dużo czasu, czy tłumaczy kwestie medyczne w jasny i zrozumiały sposób, czy 
tworzy pacjentowi sposobność do zadawania pytań i wyrażania wątpliwości i w końcu – czy włącza 
pacjenta w proces podejmowania decyzji terapeutycznych.

We wszystkich czerech kategoriach Polska nie tylko znalazła się na końcu, ale wręcz osiągnęła 
wyniki rażąco odstające od pozostałych krajów.

Polscy pacjenci najsurowiej ocenili swoich lekarzy w aspekcie dawania pacjentom możliwości zadawania 
pytań i dzielenia się obawami czy wątpliwościami. Z raportu wynika, że tylko 33,6 proc. polskich 
pacjentów uważa, że lekarze dają im taką możliwość. Najlepiej wypadli tutaj lekarze z Belgii (97,7 proc.), 
Luksemburga (95,3 proc.), Szwajcarii (94,4 proc.), Czech (94 proc.) oraz Niemiec (94 proc.). Średnia dla 
19 krajów OECD uwzględnionych w tym zestawieniu to 85 proc.

Bardzo źle na tle innych krajów wypadli też Polscy lekarze pod względem dostarczanie chorym 
jasnych i zrozumiałych wyjaśnień. 
Zdaniem ankietowanych Polaków sztukę tę opanowało 69,5 proc. lekarzy (w przypadku większości 
objętych badaniem krajów, w tym Polski, pacjentów pytano o doświadczenia ze swoim stałym lekarzem). 
Z przystępności lekarskich wyjaśnień najbardziej zadowoleni okazali się pacjenci belgijscy (97,8 proc.), 
luksemburscy (97,5 proc.), portugalscy (96,3 proc.), japońscy (96,3 proc.) i czescy (96,2 proc.). Średnia 
OECD-19 wyniosła 87,9 proc. Wysoka pozycja Japonii jest tu o tyle ciekawa, że w poprzedniej kategorii 
(tworzenie możliwość zadawania przez pacjenta pytań) japońscy lekarze zajęli przedostatnie miejsce, choć
i tak z wynikiem ponad dwukrotnie lepszym (69,8 proc.) niż ich polscy koledzy.
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Czas  trwania  wizyty  w  gabinecie  za  wystarczający  uznało  59,6  proc.  polskich  pacjentów –  i  w tym
przypadku był to wynik zamykający tabelę (w zajmującej przedostatnie miejsce Szwecji było to 78,3 proc.
pacjentów). Po raz kolejny najwięcej zadowolonych pacjentów to mieszkańcy Belgii (97, proc.), a dalej:
Czech  (97,2  proc.),  Luksemburga  (95,6  proc.),  Nowej  Zelandii  (92,6  proc.)  i  Portugalii  (89,6  proc.).
Średnia OECD-18 wyniosła 84,9 proc.

Tylko 47,9 proc. polskich pacjentów czuje się włączana przez lekarza w proces podejmowania decyzji
dotyczących  leczenia.  I  tutaj  prym wiodą  kraje  Beneluksu  (Czechy  tym razem nieco  niżej).  Średnia
OECD-19 wyniosła 81,3 proc., a w państwie, które znalazło się na przedostatnim miejscu – Hiszpanii –
pozytywną  ocenę  w  tej  kategorii  wystawiło  swoim  lekarzom  62,1  proc.  ankietowanych  pacjentów.

Na podstawie: OECD (2015), Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.DOI:
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en Tekst: Tomasz Kobosz 

Podam ekstremalny przykład: Podam ekstremalny przykład: staż z zakresu interny w jednym z lubelskich szpitali polega na staż z zakresu interny w jednym z lubelskich szpitali polega na 
wykonywaniu zapisów ekg i pomiarach ciśnienia tętniczego bez możliwości uczestnictwa w wizytach wykonywaniu zapisów ekg i pomiarach ciśnienia tętniczego bez możliwości uczestnictwa w wizytach 
lekarskich, zapoznania się z dokumentacją pacjentów. Kolejnym zgłaszanym problemem jest pewnego lekarskich, zapoznania się z dokumentacją pacjentów. Kolejnym zgłaszanym problemem jest pewnego 
rodzaju dysproporcja między ilością czasu spędzanego przy dokumentacji a nauką praktycznych rzeczy rodzaju dysproporcja między ilością czasu spędzanego przy dokumentacji a nauką praktycznych rzeczy 
przy łóżku chorego.....…przy łóżku chorego.....…
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Co Polacy myślą o systemie ochrony zdrowia?Co Polacy myślą o systemie ochrony zdrowia?
Agencja badawcza BioStatAgencja badawcza BioStat  przeprowadziła badanie: Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019 przeprowadziła badanie: Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019 
((https://www.biostat.com.pl/lekarze-i-opieka-zdrowotna-w-opinii-pacjentow.phphttps://www.biostat.com.pl/lekarze-i-opieka-zdrowotna-w-opinii-pacjentow.php) ukazujące opinie ) ukazujące opinie 
pacjentów na temat lekarzy i opieki zdrowotnej. Wyniki nie napawają optymizmem. Przyczyną takiego pacjentów na temat lekarzy i opieki zdrowotnej. Wyniki nie napawają optymizmem. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest zła organizacja pracy służby zdrowia w Polsce. Przyjrzyjmy się wynikom tego ciekawegostanu rzeczy jest zła organizacja pracy służby zdrowia w Polsce. Przyjrzyjmy się wynikom tego ciekawego
badania.badania.

Opinie i doświadczenia

Rezultat badań pokazuje, że niemal połowa badanych (48,3 %) źle ocenia polską opiekę medyczną, a tylko
ok.  30%  dostrzega  jej  pozytywne  aspekty.  Jeszcze  gorzej  jest  na  gruncie  samej  organizacji  opieki
medycznej. Tę sferę aż 53% badanych ocenia negatywnie. Zaskakuje jednak opinia badanych pacjentów,
którzy przebywali w szpitalu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ich ocena różni się od tej wystawionej przez
innych pacjentów. 42% z nich uważa, że organizacja ochrony zdrowia jest dobra, złe zdanie na ten temat
ma 39,3% badanych którzy przebywali w szpitalu.Może to wskazywać, że po bezpośrednim zetknięciu z
codzienną  pracą  personelu  medycznego,  w bardzo dużych  placówkach  opieki  medycznej,  zmienia  się
opinia pacjentów lub organizacja tam rzeczywiście jest lepsza.

Trudny dostęp do specjalisty 

Respondenci  wskazali  w  trakcie  badania,  że  polska  służba  zdrowia  źle  funkcjonuje  pod  względem
dostępności  do specjalistów.  Aż 65,8% z przebadanych Polaków ma takie  zdanie.  Pytani  respondenci,
którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywali w szpitalu znów mają nieco lepsze zdanie na ten temat.
Odsetek złych ocen jest niższy: 49,1% ma złą opinię na temat dostępu do specjalisty, natomiast 34,8%
dobrą (w porównaniu do 21,1% oceny ogólnej).

Co z tym SOR-em?

W  przypadku  Szpitalnych  Oddziałów  Ratunkowych  ocena  respondentów  (zarówno  tych  którzy  nie
przebywali w ciągu ostatnich szczęściu miesięcy w szpitalu, jak i tych którzy doświadczyli hospitalizacji)
jest zła. Wskazuje na to wynik 54,3% złych opinii w stosunku do 22,3% pozytywnych ocen. Aż 20,1%
badanych stwierdziło, że funkcjonowanie SOR-ów jest zdecydowanie złe.

                                                                                   80.

https://www.biostat.com.pl/lekarze-i-opieka-zdrowotna-w-opinii-pacjentow.php


Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy na Szpitalnych Oddziałach
Ratunkowych nie stawiają ich w dobrym świetle. Warto zauważyć, że opinia medialna i zdarzenie, które
miało miejsce w jednej placówce przekłada się zazwyczaj na wszystkie tego rodzaju obiekty, świadczące
usługi medyczne. Tym bardziej, że jest to zdarzenie o charakterze negatywnym. Innym problemem jest
system w polskiej opiece zdrowotnej, w którym niektórzy przedstawiciele służb medycznych jak i pacjenci
nie zawsze wiedzą kiedy kierować(się) na SOR.Prezes agencji badawczej BioStat, która przeprowadziła
badanie opinii, Rafał Piszczek podkreśla, że Polacy mają dobrą opinię o lekarzach, za to źle oceniają to, w
jaki sposób organizowana jest ich praca.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą BioStat, w dniach 22-23 maja 2019 roku, Badanie 
przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie n=1000, dorosłych Polaków które w ciągu ostatniego pół roku 
korzystały z pomocy lekarskiej.https://www.medexpress.pl/co-polacy-mysla-o-syste

Tyko jeden na pięciu Polaków pozytywnie ocenia polską służbę Tyko jeden na pięciu Polaków pozytywnie ocenia polską służbę 
zdrowia.zdrowia. Natomiast bardzo dobrą opinię na jej temat ma raptem 2 proc. Z drugiej strony pacjenci dość Natomiast bardzo dobrą opinię na jej temat ma raptem 2 proc. Z drugiej strony pacjenci dość
pozytywnie oceniają własne doświadczenia w korzystaniu z usług zdrowotnych. Dla przykładu, swoją pozytywnie oceniają własne doświadczenia w korzystaniu z usług zdrowotnych. Dla przykładu, swoją 
ostatnią wizytę w POZ na plus zaliczyło 37 proc. Polaków. Niechlubnym wyjątkiem są szpitale, większość ostatnią wizytę w POZ na plus zaliczyło 37 proc. Polaków. Niechlubnym wyjątkiem są szpitale, większość 
pacjentów źle ocenia warunki i jakość świadczonej przez nie opieki – wynika z nowego raportu pacjentów źle ocenia warunki i jakość świadczonej przez nie opieki – wynika z nowego raportu 
„Doświadczenia pacjenta w Polsce” opracowanego przez Siemens Healthineers. „Doświadczenia pacjenta w Polsce” opracowanego przez Siemens Healthineers. 

Karta informacyjna z SPSK 4 zawiera przekłamania,  stwierdza zastarzałe złamania trzonów 
kręgów Th 7 Th8 i L1 podczas gdy opis tomografii stwierdza, że są to świeże złamania  kompresyjne 
urazowe a nie przestarzałe. 

MIECZYSŁAWA FRUZIŃSKA MOJA  MAMA 

OPIS DOLEGLIWOŚCI I PRZEBIEG LECZENIA Z  DANYCH DLA PZU 

Złamanie nastąpiło w dniu 26 stycznia 2020 po upadku w domu podczas wchodzenia do pokoju sypialni 
koła chodzika skręciły się i nastąpiła utrata równowagi i  upadek na plecy.

Poszkodowana  doznała rany otwartej na głowie , rana została zszyta w SOR SPSK 4 ul Jaczewskiego 8  z
dniu 26 stycznia 2020, ale nie przeprowadzono diagnostyki kręgosłupa po upadku. Po powrocie  do domu
z SOR poszkodowana skarżyła się na bardzo silne bóle w plecach które uniemożliwiały jej siedzenie oraz
spanie i leżenie na plecach i w żadnej innej pozycji. Dlatego w dniu 7 luty zostało wezwane pogotowie i
pacjentka  została  zawieziona  z  powrotem na  SOR w SPSK 4 gdzie  tomografia  stwierdziła   złamanie
kompresyjne  kręgów piersiowych Th 7 i Th 8 oraz  naruszenie Ls1 . 
Poszkodowana była hospitalizowana w SPSK 4 na oddziale ortopedii i traumatologii w dniach od  7 do 14
luty  2020  bez  operacji  z  wdrożonym  leczeniem  przeciwbólowym  które  nie  odnosiło   odpowiednich
skutków i w wyniku którego doszło do powikłań polegających  na wystąpieniu silnych skutków ubocznych
po  zastosowaniu   plastra  opioidowego  Transtec  oraz  silnym  podrażnieniu   żołądka   silnymi  lekami
przeciwbólowymi.  Poszkodowana  została  wypisana   do  domu z  silnym bólem po  złamaniu   kręgów
piersiowych  bez  zalecenia  wertebroplastyki  z  zaleceniami  leżenia  i  stosowania  plastrów opioidowych
Transtec które powodują u poszkodowanej silne  skutki  uboczne jak  niedociśnienie,   duszności silne
uczucie  gorąca i mdłości i nie nadają się do stosowania .  
Poszkodowana ma cały czas bardzo silne bóle pleców, nie może spać ani leżeć ani też utrzymać pozycji
siedzącej,  stosuje  leki  słabo przeciwbólowe jak  Dexak i  Paracetamol  ,  oraz  medycynę alternatywną ,
jednak  przestała  chodzić  po  powrocie  ze  szpitala,  wymaga  całodobowej  opieki  córki,   pomocy  we
wstawaniu i siadaniu,  stosowania pampersów na stałe  . Lekarka rodzinna w dniu 24  luty stwierdziła
ostre zapalenie  żołądka polekowe  jak stan zapalny po  wieloletnim stosowaniu Nurofenu i Ketonalu
także   w  szpitalu  dożylnie  na  poprzednie   złamania  i  silne  dolegliwości  bólowe,  w  wyniku  czego
poszkodowana jest na ścisłej  diecie i ma zlecone leczenie nieżytu żołądka , bardzo straciła na wadze,
waży poniżej 40 kilogramów, jest bardzo osłabiona , sama nie jest w stanie utrzymać się na nogach, jest
wożona na wózku inwalidzkim.                           81.



Karta informacyjna z SPSK 4 zawiera przekłamania,  stwierdza zastarzałe złamania trzonów 
kręgów Th 7 Th8 i L1 podczas gdy opis tomografii stwierdza, że są to świeże złamania  kompresyjne 
urazowe a nie przestarzałe. 
Opis tomografii jest załączony. 

 Także  złamanie  L1  z  roku  2017  uległo  pogorszeniu  zgodnie  z  opisem  tomografii   i  wymaga
skomplikowanej  operacji  stabilizacji   kręgosłupa  wg konsultacji    online ze specjalistą  w Kręgosłup
Center Poznaniu .Lekarze w SPSK 4 na oddziale ortopedii i  traumatologii nie chcieli wykonać żadnej
operacji    nawet wertebroplastyki  tłumacząc  się stanem kręgosłupa i osteoporozą oraz    wszczepionym
stymulatorem podczas  gdy  dr Adam Sulewski specjalista z Kręgosłup Center zalecał  wertebroplastykę
ale poszkodowana nie ma  środków finansowych na prywatne zabiegi ani możliwości  także prywatnego 
transportu do Poznania do  prywatnej kliniki.

Obecnie stan poszkodowanej  jest bardzo zły, bóle po złamaniu   kręgosłupa mogą się utrzymywać nawet
do  końca  życia,  poszkodowana  ma  silną  depresję,  z  trudem   je  ,  ma  problemy  z  połykaniem   i
oddychaniem,  wymaga całodobowej opieki córki oraz pomocy finansowej .   Przed pobytem w szpitalu
jeszcze samodzielnie chodziła w domu z chodzikiem a po powrocie już przestała chodzić.

Nieprawdą jest też jak napisano  w karcie informacyjnej, że pacjentkę wypisano do domu w stanie ogólnie
dobrym gdyż już będąc w szpitalu nie jadła przez 8 dni z powodu  ostrego stanu zapalnego  żołądka ale
lekarze nie zwracali na jej stan należytej uwagi,  tylko zlecali kroplówki dożylne z  opioidami , morfinę
oraz   Ketonal  w  wyniku  czego  poszkodowana  dostała  ataku   drgawkowego   zlekceważonego  przez
personel medyczny i pogorszenia stanu zdrowia   co może  potwierdzić córka która codziennie spędzała
przy  matce  wiele  godzin  i  doskonale  wie  jak  była  traktowana  jej  matka,  spychologicznie  i  byle  jak.
Interwencja  córki pomogła w czasie ataku drgawkowego  podczas gdy pielęgniarki  nie chciały się zająć
matką i poszkodowaną i   twierdziły, że poszkodowana symuluje atak co było nieprawdą ale skutkiem
przedawkowania    kroplówek z lekami  przeciwbólowymi. 

 Lekarze     na oddziale  traumatologii nie chcieli  udzielać  nawet  informacji medycznych, córka sama 
musiała organizować  konsultację z anestezjologiem, anestezjolog także błędnie zaleciła plastry Transtec 
zamiast blokady  kręgosłupa na którą trzeba czekać z kolejce wiele  miesięcy w Klinice Neurochirurgii,po 
uprzedniej płatnej konsultacji w Neurocentrum w Lublinie u lekarzy z SPSK 4. Ponadto karta 
informacyjna nie zawiera leków stałych które poszkodowana przyjmuje   stale  poudarowych  oraz na na 
nadciśnienie  nie mierzone poprawnie w szpitalu, takich jak Neurotop, Vicebrol, Acard,  Roswera oraz 
suplementy na osteoporozę, artrozę kolana   i  leki na nadciśnienie   Prestarium i Captopril ..

Na te zarzuty  otrzymałam z  SPSK4 pismo,że  to wszystko nieprawda  i że lekarze  dokładają wszelkich Na te zarzuty  otrzymałam z  SPSK4 pismo,że  to wszystko nieprawda  i że lekarze  dokładają wszelkich 
starań żeby  pomóc   pacjentom.starań żeby  pomóc   pacjentom.
------------------------------------------------------------------------------------

W  roku 2020  nic się nie zmieniło.W  roku 2020  nic się nie zmieniło.

Dalej o mnie. W grudniu 2019  postanowiłam  zrobić EKG żeby sprawdzić czy wszystko jest w  porządku Dalej o mnie. W grudniu 2019  postanowiłam  zrobić EKG żeby sprawdzić czy wszystko jest w  porządku 
z  moim sercem  przed  ćwiczeniami  sportowymi. Lekarz  rodzinny źle ocenił  wynik EKG  i strasznie z  moim sercem  przed  ćwiczeniami  sportowymi. Lekarz  rodzinny źle ocenił  wynik EKG  i strasznie 
mnie nastraszył   chorobą wieńcową  i  zalecił nawet  szkodliwe  statyny na  cholesterol.  Ale coś mnie mnie nastraszył   chorobą wieńcową  i  zalecił nawet  szkodliwe  statyny na  cholesterol.  Ale coś mnie 
tknęło i poszłam do  kardiologa który  na szczęście tego nie potwierdził, powiedział że  EKG mam idealne tknęło i poszłam do  kardiologa który  na szczęście tego nie potwierdził, powiedział że  EKG mam idealne 
podobnie jak poziom  cholesterolu. A ja się  tak strasznie  najadłam strachu że wydałam masę  pieniędzy napodobnie jak poziom  cholesterolu. A ja się  tak strasznie  najadłam strachu że wydałam masę  pieniędzy na
suplementy  na  serce i cholesterol które potem zalegały  w szafce. suplementy  na  serce i cholesterol które potem zalegały  w szafce. 

KRĘGOSŁUP KRĘGOSŁUP 

Znowu  miałam problem z kręgosłupem piersiowym. W trakcie uprawiania sportu w styczniu i lutym 2020 Znowu  miałam problem z kręgosłupem piersiowym. W trakcie uprawiania sportu w styczniu i lutym 2020 
zaczął  narastać  ból w plecach  oraz  karku,   stopniowo się pogłębiał, aż  przeszedł  w  stan ciągły.  zaczął  narastać  ból w plecach  oraz  karku,   stopniowo się pogłębiał, aż  przeszedł  w  stan ciągły.  
Najpierw  ból  usztywniał mi kark i lewy bark, ale  jakoś  zlikwidowałam  ból Traumonem  niestety  nie w Najpierw  ból  usztywniał mi kark i lewy bark, ale  jakoś  zlikwidowałam  ból Traumonem  niestety  nie w 
plecach.plecach.
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 Poszłam więc do  lekarza   ortopedy po diagnostykę ale   ortopeda  Urbański   nie  zlecił  mi   żadnej Poszłam więc do  lekarza   ortopedy po diagnostykę ale   ortopeda  Urbański   nie  zlecił  mi   żadnej
diagnostyki  tylko     zabiegi  przeciwbólowe   bez  rozpoznania   przyczyny   bólu   i   powiedział,  żediagnostyki  tylko     zabiegi  przeciwbólowe   bez  rozpoznania   przyczyny   bólu   i   powiedział,  że
rehabilitant  ustali rodzaj  zabiegów.  Miesiąc  czekałam  na drugą  wizytę u ortopedy Baryły,  który  zleciłrehabilitant  ustali rodzaj  zabiegów.  Miesiąc  czekałam  na drugą  wizytę u ortopedy Baryły,  który  zlecił
RTG i  wymyślił na podstawie RTG  chorobę  Bechterewa  czyli zesztywniające  zapalenie stawów i nawetRTG i  wymyślił na podstawie RTG  chorobę  Bechterewa  czyli zesztywniające  zapalenie stawów i nawet
nie umiał stwierdzić  osteoporozy która  wyszła w opisie.nie umiał stwierdzić  osteoporozy która  wyszła w opisie.

 Więc  poczytałam sobie w  internecie  co może  być  przyczyną  bólu  kręgosłupa  piersiowego   ale na Więc  poczytałam sobie w  internecie  co może  być  przyczyną  bólu  kręgosłupa  piersiowego   ale na
wszelkie  wypadek poszłam do  poradni leczenia  bólu bez  kolejki  po skierowanie na  rezonans  którywszelkie  wypadek poszłam do  poradni leczenia  bólu bez  kolejki  po skierowanie na  rezonans  który
zrobiłam  prywatnie i  odpłatnie w Luxmedzie.  Wynik ujawnił dehydratację  całego odcinka piersiowegozrobiłam  prywatnie i  odpłatnie w Luxmedzie.  Wynik ujawnił dehydratację  całego odcinka piersiowego
oraz  zmianę ogniskową w  trzonie   kręgu Th 7  która  była powodem silnego bólu  jak też inne  aleoraz  zmianę ogniskową w  trzonie   kręgu Th 7  która  była powodem silnego bólu  jak też inne  ale
niezbyt   duże   zmiany  .  Stawiałam na  naczyniaka   po   przewertowaniu   źródeł  medycznych    alboniezbyt   duże   zmiany  .  Stawiałam na  naczyniaka   po   przewertowaniu   źródeł  medycznych    albo
wysunięte  jądro miażdżyste. wysunięte  jądro miażdżyste. 

W czasie kwarantanny  koronawirusa  wybrałam się  prywatnie  do  neurochirurga który  niczego nieW czasie kwarantanny  koronawirusa  wybrałam się  prywatnie  do  neurochirurga który  niczego nie
stwierdził w trzonie kręgu Th 7 tylko zmianę zwyrodnieniową.stwierdził w trzonie kręgu Th 7 tylko zmianę zwyrodnieniową.

Neurochirurg (   lekarz z  wielkim  brzuchem)   zalecił mi ćwiczenia  rehabilitacyjne , bardzo  prymitywneNeurochirurg (   lekarz z  wielkim  brzuchem)   zalecił mi ćwiczenia  rehabilitacyjne , bardzo  prymitywne
wg    szablonu w druku z  obrazkami, wdrożyłam  te  ćwiczenia ale  niestety  okazały się szkodliwe  bowg    szablonu w druku z  obrazkami, wdrożyłam  te  ćwiczenia ale  niestety  okazały się szkodliwe  bo
powodowały nasilenie  bólu, szczególnie  nie mogłam  wykonywać  żadnych  skrętów  w  bok .powodowały nasilenie  bólu, szczególnie  nie mogłam  wykonywać  żadnych  skrętów  w  bok .

Ponownie  więc wybrałam się do  tej samej poradni leczenia  bólu po skierowanie na  rezonans  ale tymPonownie  więc wybrałam się do  tej samej poradni leczenia  bólu po skierowanie na  rezonans  ale tym
razem  z  kontrastem  celem  zdiagnozowania  tej zmiany ogniskowej.  Badanie z dnia 15 maja  znowu nierazem  z  kontrastem  celem  zdiagnozowania  tej zmiany ogniskowej.  Badanie z dnia 15 maja  znowu nie
określiło  zmiany  czyli ogniska  hypointensywnego   w trzonie  Th 7  i zgodnie z tym opisem  jest w  nimokreśliło  zmiany  czyli ogniska  hypointensywnego   w trzonie  Th 7  i zgodnie z tym opisem  jest w  nim
sugestia  ze znakiem zapytania  Nietypowy  naczyniak  ?   o średnicy 15 mm. Bez  zmian w porównaniu zsugestia  ze znakiem zapytania  Nietypowy  naczyniak  ?   o średnicy 15 mm. Bez  zmian w porównaniu z
badaniem z  marca. badaniem z  marca. 

Naczyniak kręgosłupa to łagodny nowotwór kręgosłupaNaczyniak kręgosłupa to łagodny nowotwór kręgosłupa, który – podobnie jak inne naczyniaki – , który – podobnie jak inne naczyniaki – 
wywodzi się z naczyń krwionośnych. W wyniku nadmiernego rozrostu naczyń tętniczych w trzonie kręgu wywodzi się z naczyń krwionośnych. W wyniku nadmiernego rozrostu naczyń tętniczych w trzonie kręgu 
dochodzi do powstania swoistej sieci naczyniowej. W miejscu guza dochodzi do zaniku tkanki kostnej. Niedochodzi do powstania swoistej sieci naczyniowej. W miejscu guza dochodzi do zaniku tkanki kostnej. Nie
powoduje to jednak najczęściej żadnych objawów.powoduje to jednak najczęściej żadnych objawów.

Naczyniak kręgosłupa to dość powszechny problem. Szacuje się, że w społeczeństwie średnio 1 na 10 osób
ma naczyniaka trzonu kręgu. Zmiana najczęściej wykrywana jest przypadkowo, podczas wykonywania 
procedur diagnostycznych z innych powodów.

W większości przypadków nowotwór ten nie wymaga leczenia. Pacjenci żyją z naczyniakiem latami, bez 
odczuwania jakichkolwiek dolegliwości. A  ja  odczuwałam  ból prawostronny  przy długim siedzeniu  
przed  komputerem promieniujący do karku  i nie  mogłam  wykonywać  szybkich skrętów  tułowiem w 
czasie  ćwiczeń. 

Naczyniaki trzonu kręgu najczęściej umiejscowione są w odcinku piersiowymNaczyniaki trzonu kręgu najczęściej umiejscowione są w odcinku piersiowym. Nieco rzadziej . Nieco rzadziej 
występują w okolicy lędźwi, a najrzadziej spotykane są na odcinku szyjnym kręgosłupa.występują w okolicy lędźwi, a najrzadziej spotykane są na odcinku szyjnym kręgosłupa.

Z uwagi na tempo rozwoju wyróżnić można także naczyniaki nieagresywne, rozwijające się powoli, bez
dokuczliwych  objawów,  oraz  naczyniaki  agresywne,  wzrastające  dynamicznie,  charakteryzujące  się
występowaniem uciążliwych dolegliwości. Jak wspomniano,  naczyniaki na kręgosłupie zazwyczaj nie
dają żadnych objawów. Jednak duże guzy, które uciskają struktury nerwowe, mogą być przyczyną  bólu. 

Naczyniaki kręgosłupa przeważnie nie są groźneNaczyniaki kręgosłupa przeważnie nie są groźne ,  wymagają jednak badań kontrolnych i obserwacji.,  wymagają jednak badań kontrolnych i obserwacji.
Zalecane są okresowe prześwietlenia kręgosłupa w celu oceny wielkości zmiany. Naczyniaki nieagresywneZalecane są okresowe prześwietlenia kręgosłupa w celu oceny wielkości zmiany. Naczyniaki nieagresywne
rosną powoli lub ich rozmiar się nie zmienia. Rzadsze, agresywne zmiany powiększają się bardzo szybko irosną powoli lub ich rozmiar się nie zmienia. Rzadsze, agresywne zmiany powiększają się bardzo szybko i
zaczynają dawać dokuczliwe objawy.zaczynają dawać dokuczliwe objawy.

Ocenę naczyniaka na kręgosłupie oraz decyzję w sprawie dalszego postępowania powinien podejmować
neurochirurg.  W przypadku mniejszych,  bolących  naczyniaków kręgosłupa radioterapia okazuje  się
wystarczająca.

Dość  powszechna  jest  również  endowaskularna  embolizacja  naczyniowa.  Zabieg  ten  polega  na
wprowadzeniu do zmiany, za pomocą cewnika, specjalnych substancji klejących, dzięki którym dochodzi
do zamknięcia naczynia.
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Jeżeli powyższe metody leczenia naczyniaków zawiodą, a dolegliwości utrzymują się nadal lub narastają, 
należy rozważyć zabieg operacyjny z wszczepieniem metalowej płytki wzmacniającej trzon chorego 
kręgu.Naczyniak kręgosłupa można leczyć także wertebroplastyką, popularnie zwaną „zabiegiem 
cementowania”. Metoda ta jest przeprowadzana najczęściej w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest mało 
inwazyjny i bardzo skuteczny. Polega na wprowadzeniu niewielkiej igły do trzonu kręgu, a następnie 
wstrzyknięcia „cementu”, czyli substancji, która tężejąc wydziela ciepło.

28 maja  wybrałam się   do Neurocentrum prywatnie  28 maja  wybrałam się   do Neurocentrum prywatnie  do  neurochirurga  z rezonansem i dowiedziałamdo  neurochirurga  z rezonansem i dowiedziałam
się,  że  naczyniak jest   nieinwazyjny  oraz  za mały do operowania,    oraz  że  nie  jest   przyczynąsię,  że  naczyniak jest   nieinwazyjny  oraz  za mały do operowania,    oraz  że  nie  jest   przyczyną
dolegliwości bólowych  tylko  zwyrodnienia w dyskach.dolegliwości bólowych  tylko  zwyrodnienia w dyskach.

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa są procesem nieodwracalnym, któregoZmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa są procesem nieodwracalnym, którego nie można cofnąć nie można cofnąć.  Wobec. Wobec
powyższego,  można  jedynie  spowolnić  jego  postępowanie  i  zmniejszyć  objawy  decydując  się  napowyższego,  można  jedynie  spowolnić  jego  postępowanie  i  zmniejszyć  objawy  decydując  się  na
odpowiednie działania.  Stosuje się dwie główne metody, czyli  leczenie zachowawcze oraz operacyjne.odpowiednie działania.  Stosuje się dwie główne metody, czyli  leczenie zachowawcze oraz operacyjne.
Leczenie  operacyjne  dotyczy  jedynie  przypadków  w  których  nie  uzyskano  powodzenia  po  leczeniuLeczenie  operacyjne  dotyczy  jedynie  przypadków  w  których  nie  uzyskano  powodzenia  po  leczeniu
zachowawczym. Przy zwyrodnieniu kręgosłupa konieczna jest zmiana stylu życia, przede wszystkim przezzachowawczym. Przy zwyrodnieniu kręgosłupa konieczna jest zmiana stylu życia, przede wszystkim przez
obniżenie  wagi  ciała  oraz  aktywność  ruchowa (odpowiednia  gimnastyka,  pływanie,  ).  Istotne  jest  teżobniżenie  wagi  ciała  oraz  aktywność  ruchowa (odpowiednia  gimnastyka,  pływanie,  ).  Istotne  jest  też
zadbanie  o  profilaktykę  wad postawy już  u dzieci  przez  przywrócenie  i  kontrolowanie  prawidłowegozadbanie  o  profilaktykę  wad postawy już  u dzieci  przez  przywrócenie  i  kontrolowanie  prawidłowego
ustawienia kręgosłupa i kończyn. ustawienia kręgosłupa i kończyn. 

Osoby  pracujące  w  biurach  powinny  zadbać  o  częste  zmiany  pozycji  siedzącej  i  robić  przerwy  naOsoby  pracujące  w  biurach  powinny  zadbać  o  częste  zmiany  pozycji  siedzącej  i  robić  przerwy  na
rozruszanie  się.W chorobie  zwyrodnieniowej  zalecana  jest  równieżrozruszanie  się.W chorobie  zwyrodnieniowej  zalecana  jest  również  rehabilitacja  kręgosłuparehabilitacja  kręgosłupa.  Oprócz.  Oprócz
zabiegów  z  zakresu  fizykoterapii  (pole  magnetyczne,  prądy,  krioterapia),  masażu  i  kinezyterapii,zabiegów  z  zakresu  fizykoterapii  (pole  magnetyczne,  prądy,  krioterapia),  masażu  i  kinezyterapii,
fizjoterapeuta może stosować elementy terapii manualnej (trakcję kręgosłupa, mobilizacja kręgów i różnefizjoterapeuta może stosować elementy terapii manualnej (trakcję kręgosłupa, mobilizacja kręgów i różne
metody fizjoterapeutyczne). W niektórych przypadkach lekarz ortopeda zaleca założenie doraźnych ortezmetody fizjoterapeutyczne). W niektórych przypadkach lekarz ortopeda zaleca założenie doraźnych ortez
(sznurówki lędźwiowe, kołnierze szyjne) na krótki okres czasu. Doraźnie stosuje się leki przeciwbólowe(sznurówki lędźwiowe, kołnierze szyjne) na krótki okres czasu. Doraźnie stosuje się leki przeciwbólowe
oraz rozluźniające mięśnie. Leczenie operacyjne jest ostatecznością. oraz rozluźniające mięśnie. Leczenie operacyjne jest ostatecznością. 

Zabiegi   przeciwbólowe były zawieszone ,ale ostatecznie z  nich zrezygnowałam, bo  nic   nie dają  teZabiegi   przeciwbólowe były zawieszone ,ale ostatecznie z  nich zrezygnowałam, bo  nic   nie dają  te
zabiegi na   zmiany zwyrodnieniowe  i tylko oszukują  ludzi.  Trzeba  uprawiać  sport i ćwiczyć a niezabiegi na   zmiany zwyrodnieniowe  i tylko oszukują  ludzi.  Trzeba  uprawiać  sport i ćwiczyć a nie
tłumić  ból.  W  lutym 2021   tomografia   wykazała  dalsze   zmiany  zwyrodnieniowe  w   kręgosłupietłumić  ból.  W  lutym 2021   tomografia   wykazała  dalsze   zmiany  zwyrodnieniowe  w   kręgosłupie
lędźwiowym  jako  skutek  przeciążenia  wielogodzinnym siedzeniem  przed  komputerem(  co  zresztąlędźwiowym  jako  skutek  przeciążenia  wielogodzinnym siedzeniem  przed  komputerem(  co  zresztą
było  koniecznością )  .  Cóż  mam  powiedzieć- wg  mnie  zalecenia  ortopedy na taką  dyskopatię  czylibyło  koniecznością )  .  Cóż  mam  powiedzieć- wg  mnie  zalecenia  ortopedy na taką  dyskopatię  czyli
tensy , laser  czy magnetronik to po prostu było  przestępstwo,  zamiast zalecenia  odpowiedniej  terapiitensy , laser  czy magnetronik to po prostu było  przestępstwo,  zamiast zalecenia  odpowiedniej  terapii
manualnej to jest  nastawiania     kręgosłupa i tego rodzaju  dyskopatii.Samo  napisanie   w rozpoznaniumanualnej to jest  nastawiania     kręgosłupa i tego rodzaju  dyskopatii.Samo  napisanie   w rozpoznaniu
zamiast  dyskopatia zmiany zwyrodnieniowe ( czyli osteopatia)  albo  bóle lub  zmiany wielostawowe  jestzamiast  dyskopatia zmiany zwyrodnieniowe ( czyli osteopatia)  albo  bóle lub  zmiany wielostawowe  jest
przestępstwem  czyli  poświadczeniem  nieprawdy,  które  cały czas   uchodziło lekarzom  na sucho, aprzestępstwem  czyli  poświadczeniem  nieprawdy,  które  cały czas   uchodziło lekarzom  na sucho, a
przecież  prawidłowe nazewnictwo  oraz  niewłaściwa  terminologia rzutuje potem na  rodzaj  leczenia iprzecież  prawidłowe nazewnictwo  oraz  niewłaściwa  terminologia rzutuje potem na  rodzaj  leczenia i
stosowanej   terapii. stosowanej   terapii. 

Ortopedzi  w  Polsce   bezmyślnie  i  nieprofesjonalnie  zlecają  wszystkim   pacjentom z  problemami  z
kręgosłupem  te  same niewłaściwe  zabiegi  oraz  niewłaściwe  masaże,  które  mogą  tylko pogorszyć
dolegliwości    jak w  przypadku wypadnięcia   albo  przesunięcia  się   dysku  czy wysunięcia   jądra
miażdżystego.   Niestety  ortopedzi  walą wszystkimi  te  same  tensy, lasery  oraz  inne  w tym    masaże,
nawet   bez  rozeznania   jaki  masaż   jest  właściwy  i  na  jakie   schorzenie,  a   często  jest  potrzebny
chiropraktyk. Jest  to   spychologia  ,   ale   także     działanie  na  szkodę   pacjenta,  niestety,  poprzez Jest  to   spychologia  ,   ale   także     działanie  na  szkodę   pacjenta,  niestety,  poprzez
niewłaściwe zalecenia.  niewłaściwe zalecenia.  

Terapia Mc Kenzie.Terapia Mc Kenzie.

Jest taka,  nawet w Lublinie w jednym ośrodku  jest stosowana,  niestety,   nie  miałam  okazji z niejJest taka,  nawet w Lublinie w jednym ośrodku  jest stosowana,  niestety,   nie  miałam  okazji z niej
skorzystać  czynnie, więc  kupiłam podręcznik do tej terapii  pt.  ‘ Wylecz  swoje  plecy’. skorzystać  czynnie, więc  kupiłam podręcznik do tej terapii  pt.  ‘ Wylecz  swoje  plecy’. 

Bardzo ładnie opracowany  graficznie i  reklamowo  podręcznik a  raczej  obszerna  broszura,  dość  droga,Bardzo ładnie opracowany  graficznie i  reklamowo  podręcznik a  raczej  obszerna  broszura,  dość  droga,
kosztowała  prawie  50 złotych   . Autor  tej terapii   z  roku 1960, jakiś nowozelandzki  żyd,  terapiakosztowała  prawie  50 złotych   . Autor  tej terapii   z  roku 1960, jakiś nowozelandzki  żyd,  terapia
została  wprowadzona w Polsce,  poleca  na    wady  postawy i inne  schorzenia dyskopatyczne  – opieraniezostała  wprowadzona w Polsce,  poleca  na    wady  postawy i inne  schorzenia dyskopatyczne  – opieranie
się o  ścianę  oraz  też o  futryny drzwi.się o  ścianę  oraz  też o  futryny drzwi.
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Skany z  tego podręcznika- broszury z  tym ćwiczeniem.Skany z  tego podręcznika- broszury z  tym ćwiczeniem.

                                                                                                                    

Ciekawe,  jak wyglądały kursy dla  terapeutów do  tych  ćwiczeń i kto je  zatwierdzał  ? 
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Tak tak,  czego  to   te   ryje nie wymyślą, żeby  jakoś  ludziom zaszkodzić  !

W latach sześćdziesiątych  XX  wieku nowozelandzki fizjoterapeuta R. McKenzie opracował program 
badania i leczenia pacjentów, głównie z dolegliwościami lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa. 
Podzielił zaburzenia kręgosłupa na trzy główne grupy, uwzględniając przyczynę i stopień zmian 
zwyrodnieniowych w obszarze kręgosłupa i głównych stawów.

Trzeba  poczekać na  New Sport  System. Wymaga  nagrań na płyty  oraz  szczegółowych opisów.

 
 Konstanty Radziwiłł  
 (ur.  9  stycznia  1958  we  Wrocławiu)  –  polski  lekarz,  doktor  nauk  medycznych,  działacz  samorządu
lekarskiego. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej w latach 2001–2010, od 2015 do 2018 minister zdrowia w
rządach  Beaty  Szydło  oraz  Mateusza  Morawieckiego,  senator  IX  kadencji,  od  2019  wojewoda
mazowiecki. 
W 1973 ukończył Szkołę Podstawową nr 205 w Warszawie, a w 1977 VI Liceum Ogólnokształcące im.
Tadeusza  Reytana  w  Warszawie.  W latach  1977–1983  studiował  na  I  Wydziale  Lekarskim Akademii
Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza. W latach 1980–1981 był prezesem Niezależnego
Zrzeszenia Studentów na Akademii Medycznej i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. 
Po  studiach  w  latach  1983–1984  pracował  jako  lekarz  stażysta  na  Ursynowie,  następnie  jako  lekarz
podstawowej  opieki  zdrowotnej  w  tej  samej  dzielnicy.  Do  1989  zatrudniony  również  w  stołecznym
pogotowiu  ratunkowym.  W  latach  1986–1991  był  lekarzem  zakładowym  w  przedsiębiorstwach
przemysłowych.Specjalizował się w medycynie ogólnej (1993) i medycynie rodzinnej (1994). Ukończył
podyplomowe studium ekonomiki zdrowia na UW oraz podyplomowe studium bioetyki na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Od  1993  działacz  samorządu  lekarskiego.  Należał  do  Komitetu  Łącznikowego  Europejskiego  Forum
Organizacji Medycznych i Światowej Organizacji Zdrowia. 
 W  1996  został  właścicielem  niepublicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  pod  nazwą  Przychodnia
Medycyny Rodzinnej. 
                                                                                  
Wykładał w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie (2001–2003), a w 2005 został asystentem w 
Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmował różne 
funkcje w warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej i Naczelnej Izbie Lekarskiej. W latach 2001–2010 był
prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2010–2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy 
Europejskic. 
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Współzałożyciel i wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W 2010 został ekspertem Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a w 2013 przewodniczącym rady nadzorczej centrum 
medycznego. Także w 2013 podjął współpracę z Jarosławem Gowinem, został ekspertem Polski Razem. W
wyborach w 2015 wystartował do Senatu z ramienia PiS (jako kandydat Polski Razem) w okręgu nr 41, 
uzyskując mandat senatora IX kadencji (otrzymał blisko 100 tys. głosów). 16 listopada 2015 został 
powołany na ministra zdrowia w rządzie Beaty Szydło. W maju 2016 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości.

 W okresie pełnienia funkcji ministra zdrowia przeprowadził reformę wprowadzającą sieć szpitali i zmiany
w POZ.
 Pod koniec urzędowania prowadził bezskuteczne rozmowy z protestującymi rezydentami. 11 grudnia 
2017 objął stanowisko ministra zdrowia w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. 9 
stycznia 2018 został odwołany. Bez powodzenia kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 
2019. W wyborach w tym samym roku nie uzyskał senackiej reelekcji. 25 listopada 2019 został przez 
premiera Mateusza Morawieckiego powołany na stanowisko wojewody mazowieckiego. 

Na  prawie    ten działacz niestety  nie  znał się  i  odpowiada   między  innymi  za    psychiatrię  ale  nie 
tylko.  Nie  tylko on także  jego poprzednicy.

Sieć szpitali (inaczej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - 
PSZ) to grupa szpitali, które mają zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 
października 2017 roku. Do sieci szpitali zostały zakwalifikowane 594 placówki, z czego 516 to szpitale 
publiczne, a 78 niepubliczne. Poza siecią pozostało 355 szpitali, 16 z nich to placówki publiczne.    Miało  
być  lepiej a  było tak jak w  Doktorze  Ćwieku.

                                                                        
Martyna Chmielewska: Z raportu NIK wynika, że sieć szpitali nie przynosi żadnych efektów. Jak 
Pan go ocenia?

Waldemar  Malinowski: Wierzyliśmy  w  tę  reformę.  Niestety  sieć  szpitali  nie  przynosi  efektów.
Dyrektorzy szpitali nadal są administratorami i realizują pomysły, które są proponowane przez ministra
zdrowia.  Decyzje  te  ciągną  za  sobą  skutki  finansowe.  Chodzi  przede  wszystkim o  wynagrodzenia  w
ochronie  zdrowia,  gdzie  nie  widzimy  rekompensaty  w  sprawie  ryczałtu  i  kontraktów.  Mamy
nadwykonania, które nie są opłacone. Przez cały 2018 rok ryczałt  nie ulegał zmianie. W wyniku tego
szpitale powiatowe bardzo się zadłużyły. Dyrektor nie ma wpływu na skuteczne zarządzanie szpitalem,
zwłaszcza jeżeli cały czas są mu narzucane nowe rozwiązania organizacyjne i prawne.

M.Ch: Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom
zarządzanie  placówkami,  nie  poprawiła  ani  sytuacji  chorych,  ani  finansów większości  badanych
szpitali...

W.M.:  Sieć  szpitali  znacznie  pogorszyła  sytuację  finansową  placówek.  We  wrześniu  zaprezentujemy
raport w sprawie sytuacji szpitali powiatowych w Polsce, która miała miejsce w latach 2015-2019. Raport
został  wykonany  w  oparciu  o  ankiety,  które  zostały  wypełnione  przez  przedstawicieli  szpitali
powiatowych. Po przedstawieniu raportu zobaczymy, jak się zmieniła sytuacja od 2015 roku. Zobaczymy
jaki był efekt ekonomiczny działań związanych z wprowadzeniem sieci, płatności ryczałtowej. 

Dyrektor  miał  swobodnie  zarządzać  placówką,  kształtować  kontrakty  w  taki  sposób,  aby  były  jak
najbardziej  efektywne dla  pacjentów z regionów.  Ale  tak  się  nie  stało.  Wszystkie  akty  prawne,  które
zostały wydane, ograniczyły możliwości efektywnego zarządzania szpitalem i obciążyły finanse placówki
dodatkowymi  kosztami.  Perspektywa  finansowa  na  rok  2019  jest  pesymistyczna.  Straty  zwiększą  się
niebagatelnie. Martwi to dyrektorów, organy założycielskie i pacjentów.

M.Ch.: Kontrola NIK pokazała także, że spora część pacjentów nie otrzymała zaleconych przy 
wypisie świadczeń…
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W.M.: Szczerze mówiąc, nie chce mi się w to do końca wierzyć. Nasz związek brał aktywny udział w 
konstruowaniu ustawy o sieci szpitali. Możliwość współistnienia poradni przyszpitalnej w zakresie AOS 
była bardzo duża. Zdziwiłbym się, jeżeli w większości szpitali, pacjenci nie otrzymywaliby przy wypisie 
zaleconych świadczeń. Poradnie przyszpitalne są po to, żeby zaopatrywać pacjentów, którzy opuszczają 
oddział w odpowiednie świadczenia w trybie ambulatoryjnym. Jeżeli szpital dysponuje swoją przychodnią,
to trudno mi sobie wyobrazić, że pacjent trafia do innej placówki.

https://www.medexpress.pl/siec-szpitali-nie-przynosi-efektow/74660
2019-08-20 

NIK krytycznie o sieci szpitali. Część problemów się pogłębiło
Koszty działania placówek rosły szybciej niż ich kontrakty z NFZ. Zarządzanie placówkami czy 
koordynacja opieki - mimo zapowiedzi rządu - nie poprawiły się, a więc sieć nie spełniła swoich celów - to
wnioski z raportu NIK. Spośród badanych przez NIK placówek, na koniec września 2018 r. 23 (79,3 
proc.) odnotowały ujemny wynik finansowy, a w porównaniu z wrześniem 2017 r. pogorszyła się 
sytuacja ekonomiczna 22 z 29 szpitali.

Doniesienia  z  ostatnich miesięcy pokazują pogarszającą się  sytuację  szpitali.  Sieć nie  rozwiązała  tych
problemów, do rozwiązania których była powołana. Nie poprawiła się ani kondycja szpitali (regularnie
informujemy o rosnących zobowiązaniach i zadłużeniu), nie poprawiła się dostępność do świadczeń, a jeśli
chodzi o opiekę specjalistów nad pacjentem czy działanie nocnej pomocy oraz izb przyjęć i SOR, można
zaryzykować tezę, że coraz częściej słychać o problemach i złej organizacji. Te odczucia w dużej mierze
potwierdza najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. To, że sieć nie działa jak powinna widać też po
tym, że rząd nie chwali się jej rezultatami. Po blisko dwóch latach powinniśmy już widzieć jakościowe
zmiany. 

 Choć raport dotyczy w pewnym sensie przeszłości (pierwszego roku działania sieci), to obserwując nowe
prace  legislacyjne  (m.in.  kolejne  podwyżki  płac,  bez  zabezpieczenia  placówkom  finansowania)  oraz
pogarszającą się sytuację wielu szpitali widać, że wniosków z wdrażania sieci nie wyciągnięto. Warto się
przy tej okazji zastanowić, czy po planowanej zmianie prezesa NIK, takie raporty będą się pojawiać - oby
tak, bo choć nie zawsze środowisko się z nimi w pełni zgadza, to są źródłem świeżego, kompleksowego
spojrzenia. Niestety MZ takich kompleksowych zestawień nie publikuje, choć powinniśmy znać efekty
działania zmian legislacyjnych. Nie można się jednak doprosić np. podstawowych informacji  na temat
pilotażu sieci onkologicznej. 

NIK porównał pierwszy rok działania sieci, a także blisko trzy lata przed jej wprowadzeniem. Kontrola
objęła 29 placówek w 6 województwach - lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim i
śląskim. Co w raporcie stwierdza NIK?

Nowy system, stare problemy – szpitali i pacjentów

Sieć szpitali, która miała ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, a dyrektorom 
zarządzanie placówkami nie poprawiła ani sytuacji chorych, ani finansów większości badanych 
szpitali - wynika z kontroli NIK.

System  podstawowego  szpitalnego  zabezpieczenia  świadczeń  opieki  zdrowotnej  działa  od
1 października 2017 r. Ministerstwo  Zdrowia  zapowiadało,  że  dzięki  niemu zmieni  się  podejście  do
pacjentów - szpitale zapewnią im kompleksowe świadczenia zdrowotne, obejmujące nie jak wcześniej
poszczególne procedury, ale cały skoordynowany cykl leczenia. Jednak już na starcie w sieci znalazły się
także  takie  placówki,  które  w  przypadku  części  swoich  pacjentów  nie  były  w  stanie  realizować
kompleksowych  świadczeń  ambulatoryjnych.  Kontrola  NIK  pokazała  także,  że  wbrew  zapowiedziom
włączenie do sieci nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie doprowadziło do zmniejszenia kolejek w
szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć.

                                                                             88.



Jednym z głównych celów utworzenia sieci szpitali było elastyczniejsze gospodarowanie pieniędzmi, a w
efekcie  stopniowe  wychodzenie  przez  szpitale  z  długów.  Ale  -  jak  wskazuje  NIK  -  w  przypadku
badanych placówek, które miały problemy finansowe, w większości przypadków zadłużanie jeszcze
przyspieszyło. Ale i placówki, które radziły sobie nieźle, mają od czasu wejścia sieci gorszą sytuację. 
Powód? Wartość umów z NFZ rosły, ale wolniej nić niezależne od placówek koszty.  Chodzi m.in. o
przyjęte  przez  rząd  regulacje  dotyczące  wzrostu  wynagrodzeń,  które  w  dużej  mierze  szpitale  muszą
finansować samodzielnie. W pierwszych III kwartałach 2018 r. przychody kontrolowanych szpitali były
wyższe rok do roku o prawie 13 proc.,  ale  koszty o ponad 17 proc.,  tymczasem NFZ kompleksowo
podniósł wysokość świadczeń w całym badanym okresie tylko raz, w 2017 roku - o 4 proc.

Kontrola NIK pokazała, że spora część pacjentów nie otrzymała zaleconych przy wypisie świadczeń. W
przypadku  tych  poszpitalnych,  głównie  dlatego,  że  pacjenci  nie zgłaszali  się  na  dalsze  leczenie  w
placówkach, w których byli  wcześniej hospitalizowani, natomiast w przypadku porad ambulatoryjnych
i świadczeń rehabilitacyjnych przyczyną był również brak w strukturze szpitala komórki organizacyjnej, w
której można było kontynuować leczenie. (…..)  

https://www.politykazdrowotna.com/48521,nik-krytycznie-o-sieci-szpitali-czesc-problemow-sie-poglebilo
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                              Wszystko zależy  niestety od  prawa    także  medycznego. 

                              Dlatego  powstał  nowy  Kodeks  Etyki Zawodowej Lekarzy  .

                                       
2019.

W opiniach Polaków służba zdrowia w naszym kraju nie ma aktualnie dobrej renomy. Mówiąc wprost –
jest źle. Najgorzej, zdaniem przebadanych pacjentów, wygląda sytuacja z funkcjonowaniem Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych (SOR-ów) oraz dostępem do lekarzy specjalistów. 
Medexpress 2019-09-04 11:20 

Agencja badawcza BioStat przeprowadziła badanie: Lekarze i opieka zdrowotna w opinii pacjentów 2019
(https://www.biostat.com.pl/lekarze-i-opieka-zdrowotna-w-opinii-pacjentow.php)  ukazujące  opinie
pacjentów na temat lekarzy i opieki zdrowotnej. Wyniki nie napawają optymizmem. Przyczyną takiego
stanu rzeczy jest zła organizacja pracy służby zdrowia w Polsce. Przyjrzyjmy się wynikom tego ciekawego
badania.

                                                                 Opinie i doświadczenia

Rezultat badań pokazuje, że niemal połowa badanych (48,3 %) źle ocenia polską opiekę medyczną, a tylko
ok.  30%  dostrzega  jej  pozytywne  aspekty.  Jeszcze  gorzej  jest  na  gruncie  samej  organizacji  opieki
medycznej. Tę sferę aż 53% badanych ocenia negatywnie. Zaskakuje jednak opinia badanych pacjentów,
którzy przebywali w szpitalu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ich ocena różni się od tej wystawionej przez
innych pacjentów. 42% z nich uważa, że organizacja ochrony zdrowia jest dobra, złe zdanie na ten temat
ma 39,3% badanych którzy przebywali w szpitalu.

Może to wskazywać, że po bezpośrednim zetknięciu z codzienną pracą personelu medycznego, w bardzo
dużych placówkach opieki medycznej, zmienia się opinia pacjentów lub organizacja tam rzeczywiście jest
lepsza.

Trudny dostęp do specjalisty 

Respondenci  wskazali  w  trakcie  badania,  że  polska  służba  zdrowia  źle  funkcjonuje  pod  względem
dostępności  do specjalistów.  Aż 65,8% z przebadanych Polaków ma takie  zdanie.  Pytani  respondenci,
którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywali w szpitalu znów mają nieco lepsze zdanie na ten temat.
Odsetek złych ocen jest niższy: 49,1% ma złą opinię na temat dostępu do specjalisty, natomiast 34,8%
dobrą (w porównaniu do 21,1% oceny ogólnej).
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Co z tym SOR-em?

W  przypadku  Szpitalnych  Oddziałów  Ratunkowych  ocena  respondentów  (zarówno  tych  którzy  nie
przebywali w ciągu ostatnich szczęściu miesięcy w szpitalu, jak i tych którzy doświadczyli hospitalizacji)
jest zła. Wskazuje na to wynik 54,3% złych opinii w stosunku do 22,3% pozytywnych ocen. Aż 20,1%
badanych stwierdziło, że funkcjonowanie SOR-ów jest zdecydowanie złe.

https://www.medexpress.pl/co-polacy-mysla-o-systemie-ochrony-zdrowia/74810

Źródło: Puls Medycyny

Mijający 2019 rok upłynął pod znakiem oczekiwań finansowych, jakie formułowały kolejne grupy 
zawodowe pracowników medycznych. Pomimo rekordowych nakładów na ochronę zdrowia, niektóre 
placówki nadal borykają się z ogromnymi problemami. Rządowi z sukcesem udało się uruchomić 
natomiast nową instytucję — Agencję Badań Medycznych, której zadaniem będzie finansowanie 
niekomercyjnych badań klinicznych. Niestety, ABM nie ma szczęścia do kierownictwa — jej pierwszy 
prezes urzędował bowiem zaledwie 2,5 miesiąca.

KASA   JEST  NAJWAŻNIEJSZA  
21  stycznia  OZZL zaskarża  do  Trybunału  Konstytucyjnego  część  przepisów ustawy o  świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 5 lipca 2018 r.
Zdaniem OZZL, niekonstytucyjne zapisy dotyczą realizacji podwyżek dla lekarzy — w sposób niepełny i
niesprawiedliwy. Przepisy ustawy różnicują lekarzy i placówki medyczne, a same podwyżki są nietrwałe
— regulacja odnosi się bowiem jedynie do dwóch kolejnych lat.
                                                                
TU JEST  NAJGORZEJ

8 maja fizjoterapeuci inicjują akcję „Maj bez fizjoterapeutów”, domagając się godnych płac, szkolenia,
adekwatnej do realnych kosztów wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych oraz poprawy dostępu pacjentów
do ich świadczeń. „Fizjoterapeuta po studiach magisterskich zarabia 1,6-1,8 tys. zł netto. Z góry skazany
jest  przez  system na  to,  żeby pracować na 2-3 etaty.  Jaka  więc  jest  jego efektywność?  Jak ma mieć
normalne życie rodzinne i normalnie funkcjonować?” — pytał Tomasz Dybek, przewodniczący zarządu
Ogólnopolskiego  Związku  Zawodowego  Pracowników  Fizjoterapii.  W  ramach  protestu  włoskiego
fizjoterapeuci wykonywali swoją pracę niezwykle skrupulatnie i w spowolnionym tempie.
                                                                          
                                    Wszystko  tylko  nie  etyka i  prawidłowy kodeks !
https://pulsmedycyny.pl/2019-r-w-ochronie-zdrowia-przeglad-najwazniejszych-wydarzen-977996

7 grudnia podczas uroczystej gali świętowano jubileusz 30-lecia uchwalenia ustawy o izbach lekarskich i
reaktywowania  lekarskiego  samorządu.  Prezes  NRL Andrzej  Matyja  podkreślił,  że  poprawa  szeroko
rozumianej  kondycji  zdrowotnej  Polaków  powinna  stać  się  ponadpartyjnym  i  ponadpokoleniowym
wyzwaniem  cywilizacyjnym  —  społecznym,  gospodarczym,  technologicznym,  organizacyjnym  i
kulturowym.

                            A  jak to osiągnąć  bez  dobrego kodeksu  zawodowej  etyki lekarskiej  ? 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/adam-niedzielski

Kompetencje

Minister zdrowia uczestniczy w ustalaniu polityki państwa w zakresie ochrony zdrowia. Odpowiada za jej 
treść i realizację poprzez kierowanie działem administracji rządowej – zdrowie oraz wypełnianie zadań 
wyznaczonych mu przez prezesa Rady Ministrów. Minister zdrowia jest dysponentem części 46. budżetu 
państwa.
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Szef resortu zdrowia Inicjuje, opracowuje i realizuje politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia poprzez, 
między innymi, przygotowywanie projektów aktów normatywnych, współpracę z innymi członkami Rady 
Ministrów, nadzorowanie działalności terenowych organów administracji rządowej i współdziałanie z 
samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowisk 
zawodowych i twórczych.

Prowadzi politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje jej realizację za pośrednictwem organów, 
urzędów i jednostek organizacyjnych, które mu podlegają lub są przez niego nadzorowane. Minister 
zdrowia wykonuje swoje zadania z pomocą sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego 
Ministra oraz dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia.

Minister Zdrowia sprawuje nadzór nad: 

1. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;  
2. Głównym Inspektorem Sanitarnym;  
3. Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych;  
4. Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych.  

Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. 

Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez: 

1. Gabinet Polityczny Ministra;  
2. Biuro Komunikacji;  
3. Biuro Ministra;  
4. Departament Analiz i Strategii;  
5. Departament Lecznictwa w zakresie spraw związanych z finansowaniem świadczeń opieki 

zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;  
6. Departament Prawny;                                           
7. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.  

Minister nadzoruje działalność Narodowego Funduszu Zdrowia.                                                                   

   Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami 
Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

Życiorys

dr n. ekon. Adam Niedzielski   - ten to na pewno zna się  bardzo dobrze na zdrowiu i medycynie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy 
informacyjne. 

Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych 
nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, 
pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.Od 12 lipca 2018 
r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 
2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia.26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

Na  zakończenie dodam od siebie  komentarz,  że  jak sięgam  pamięcią wstecz do  czasów  PRL-u i
mojego dzieciństwa,  a potem   wieku  dorosłego, nie pamiętam żadnego  lekarza,  któremu  nie można by
postawić  jakichś  zarzutów.  Prawie wszyscy  mi  w  jakiś   sposób  szkodzili,  także  dentyści, którzy mają
obecnie  supernowoczesne  gabinety  za  które  słono sobie  liczą za  jednego zęba.
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Utarło się  powiedzenie, że  trzeba  trafić  na dobrego  lub  odpowiedniego lekarza,  czyli że  jeszcze   w
roku 2021  nie było  żadnych  standardów  jakości  pracy  medyków,   wszystko zależało  od tego, na
jakiego się  trafi  lekarza. 
Ortopedzi w Specjalistce  Czechów w  Lublinie, ale  na pewno w  innych  NZOZ-ach w całej  Polsce
także,  nie potrafią odczytać  wyników  badań  tomografii  kręgosłupa,  rezonansu a nawet  zwykłego RTG
bez  opisu  radiologa  !  Za  3  minuty  obejrzenia dyskietki trzeba zapłacić  u neurochirurga  150 złotych
najmniej. Ile  taki  neurochirurg zarabia  tylko na odczytywaniu  tych badań ?  I po co  taki ortopeda
kieruje  pacjenta na takie  badania, skoro  sam nie jest  w  stanie  ich  odczytać z  dyskietki  ? A  dlaczego
neurochirurg potrafi  ?  Coś  w  tym  jest.
Nie  tylko  zresztą  ortopedzi,  także  rehabilitanci nawet  nie zajrzą do  dyskietki,   wystarcza  im opis,  jak
widać na  moim  przykładzie  nierzetelny czyli zły  przez  zaniedbanie i nie wykonanie  prawidłowego
opisu. 
 O czymś  jednak  świadczą poniższe cytaty  :

LEKARZ  POBIŁ  PACJENTA  NA ŚMIERĆ  ! 

   fakt.pl  4  lipca  2013

Lekarz brutal pobił bezbronnego pacjenta, przywiązanego do łóżka po operacji serca. Niedługo potem 
pacjent zmarł. Lekarz nie wiedział, że był świadek – kamera zarejestrowała całą napaść     Coś 
potwornego! Tak pastwi się lekarz ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej opieki, dr Andrej 
Wotiakow nad 45-letnim mężczyzną, który dopiero co przeszedł operację serca. Najpierw lekarz coś mówi 
do pacjenta, a potem zadaje mu pięścią dwa silne ciosy – w szczękę i w klatkę piersiową w okolicy serca....

A TY? Dałeś już w mordę    lekarzowi?

Przepraszam Państwa za ten tytuł, ale zaczerpnąłem go z tygodnika „Wprost” (z 26.04.2009). Widnieje w 
samym środku okładki. Przeciętny nabywca prasy zauważył go z łatwością. I kto wie, może się nim 
zasugeruje? Jednak tytuł okładki ma tylko sygnalizować pewien problem i w ten specyficznie oryginalny 
sposób anonsować artykuł z „Wprost” pt. „Uwaga! Biją lekarzy”.  
 A  więc  wszystko  jest  w  jak  najlepszym  porządku.Artykuł  z  „Wprost”  traktuje  o  agresywnych
zachowaniach pacjentów. Prawie, co drugi pracownik Służby Zdrowia zetknął się ze strony pacjentów z
agresją  słowną  i  fizyczną  lub  miał  szczęście  być  potraktowany  łagodnie,  jedynie  z  najzwyklejszym
chamstwem.

 Autorzy artykułu nie próbują dociekać przyczyn takiego zachowania pacjentów, 
poprzestają na statystycznym opisie faktów. 
                                                                                 
Jak wynika z  moich  przeżyć  i doświadczeń,  lekarze   nie znają medycyny  i są niedouczeni.
Świadczy  o  tym opieranie się  tylko  lub wyłącznie na  wynikach   badań,  laboratoryjnych i innych.
Jest to stosowanie technologii a nie medycyna.  Badania  takie na pewną są  potrzebne , często konieczne 
ale  nie mogą być  podstawą do  diagnozowania  jak to ma miejsce od  jakiegoś czasu w Polsce.

  Znajomość  medycyny  to  przede  wszystkim znajomość  przyczyny  choroby  lub schorzenia 
a nie leczenie  na oślep  objawów  bez rozpoznania  przyczyny.

Leczy się  przyczynę  a nie  skutek  i objawy  czyli  tłumi się je  czym popadnie  i wmawia   bezczelnie  
pacjentowi chorobę psychiczną.

Ustalenie  przyczyny  jest podstawą postawienia  diagnozy -  jest to  cały wywiad  lekarski,  podobny  do 
wywiadu  kryminalnego: kiedy, gdzie, w  jakiej sytuacji, w  jakim miejscu, podczas  jakiej czynności , 
jakie  wystąpiły  objawy,  jakie  było samopoczucie  i  tym podobne a  nie  stwierdzenie- pacjentka  zgłasza
ból  , to trzeba   go jakoś  stłumić i wysłać  na rezonans  albo tomografię, które  nie były  prawidłowo  
opisywane jak w  moim  przypadku  przez  kilka  lat. 
                                                                                                                                                                92.



Ze  mną  żaden  lekarz  takiego prostego wywiadu  nie przeprowadził.  Dlatego nazywam  ich konowałami.

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne słowa konował to: szarlatan,, lekarz oszust, doktor, łapiduch, 
lekarzyna.  

Dodajmy  jeszcze-  homo sovieticus.

W czasie Powstania Listopadowego na rannych żołnierzy czekało ponad 3 tysiące łóżek szpitalnych, oraz 
10 tysięcy łóżek w prywatnych domach

1.Z pamiętnika polskiego żołnierza I wojny światowej: ”Pewnego dnia przyszedł lekarz, obejrzał moją 

nogę i powiedział pielęgniarzowi, by mi wcześnie rano niczego nie podawał do jedzenia, gdyż moja noga 

zostanie amputowana”

2.W Powstaniu Warszawskim lekarze i pielęgniarki podczas operacji rannych, własnym ciałem zakrywali 

np. otwartą jamę brzuszną, aby osłonić ją od rozprysków szkła czy opadającego z sufitu tynku

3.Znany jest przypadek, gdy student IV roku medycyny dokonał trepanacji czaszki u rannego w głowę 

powstańca, i to bez znieczulenia -  jakoś można  było  ?  Można.

Nie wiem  jacy profesorowie  uczyli i uczą w Polsce  medycyny  ale  jak widać,daleko im do  nazywania

ich  prawdziwymi lekarzami.

Słusznie nazywało  się  - ale nazywało  -  bo już się  nie nazywa- medycynę – SZTUKĄ LEKARSKĄ.  

 Kiedy   medycyna  w  Polsce znowu  będzie taką sztuką a  nie technologiami  ?

Obecna  wykładnia : 
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca 
całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia.  

Prawidłowa  wykładnia:
Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka obejmująca całość wiedzy o człowieku, jego zdrowiu 
przyczynach chorób  i  chorobach  oraz sposobach ich   rozpoznawania, zapobiegania  oraz ich leczenia.  

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne słowa sztuka to: mistrzostwo, znawstwo, sprawność, 
zręczność, maestria, znajomość rzeczy, fachowość, umiejętność, profesjonalizm,  wirtuozostwo, 
kompetencja, kunszt, warsztat, znajomość, biegłość.
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