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demu medykowi, który coś 
przeczytał, zdał egzamin, wy-
daje się, że już jest napełniony 
wiedzą. Teoretyczną może tak, 
ale praktyczną zdobywa się 
przez wiele lat, a nawet  całe 
życie zawodowe. Boję się, że 
dojdzie do alienacji – nie bę-
dziemy się czuli grupą zawodo-
wą, tylko każdy będzie działał 
na własną rękę. To  niepokoi, 
bo przepływ informacji, dziele-
nie się doświadczeniami 
na płaszczyźnie towarzystw 
naukowych jest niezmiernie 
ważne.  

Lekarz stał się „maszynką 
do leczenia”? Nie ma już Ju-
dymów?  
Pewnie jeszcze są, ale zasad-

niczo wśród lekarzy zmniejsza 
się altruistyczne zaangażowa-
nie. Coraz bardziej jesteśmy 
związani z tą dziedziną, którą 
się zajmujemy i która daje nam 
profity materialne. Na co dzień 
szukamy wzrostu uposażeń, 
poprawy wynagrodzeń. Dla 
wielu najważniejsze jest, by do-
statnio żyć. Lekarze wykorzy-
stują wszystkie możliwości za-
robku, biorą dodatkowe dyżury 
pracując na okrągło, co oczywi-
ście nie służy ich zdrowiu psy-
chicznemu i fizycznemu. Od-
dalamy się od tego, żeby dzia-
łać altruistyczne – zrobić coś 
bez wynagrodzenia, zaangażo-
wać się w jakąś działalność spo-
łeczną, charytatywną. Wyjeż-
dżając w celach zawodowych 
spotykałem w Papui Nowej 
Gwinei czy na Madagaskarze 
ludzi z Francji, Szwajcarii, An-
glii, którzy pracowali charyta-
tywnie. Przyjeżdżali do tych 
krajów tzw. Trzeciego Świata 
i tam włączali się w pracę, szko-
lili, pomagali, dawali przykład. 
W zamian mieli olbrzymi „poli-
gon” do oceny swojej wiedzy, 
doświadczeń, a przede wszyst-
kim możliwość wykonywania 
wielu zabiegów, których tutaj, 
w naszej cywilizacji, nie mieli-
by szansy wykonać. Taki wy-
jazd wymaga wszechstronnego 
przygotowania zawodowego 
w danej dziedzinie, ale stwarza 
dobre warunki do szkolenia się. 
W naszych warunkach pracuje-
my jak na taśmie produkcyjnej 
– jest zapotrzebowanie na en-
doprotezoplastyki, więc robi-
my ich bardzo dużo, właściwie 
przeważają. Podobnie jest w in-
nych dziedzinach. Z drugiej 
strony, istnieje wiele metod, 
które u nas są rzadziej stosowa-
ne, ale nadal są wartościowe, 
tylko mniej spektakularne,  
albo uważane za mniej  
nowoczesne. W medycynie nie 
ma nowoczesnych i przestarza-
łych zabiegów – są albo sku-
teczne, albo nieskuteczne. 
Trzeba by zachęcać, zwłaszcza 
młodych lekarzy, do takich wy-
jazdów. W tej chwili jest to 
utrudnione, ale pandemia nie 
będzie trwała wiecznie. Poza 
tym nawiązują się różne kon-
takty - lekarze stamtąd mogą 
przyjeżdżać do Europy i do-
kształcać się w różnych dzie-
dzinach. 

Papua Nowa Gwinea i Mada-
gaskar to raczej nietypowe 
miejsce pracy dla Polaka. 
Dlaczego akurat tam? 
Już od skończenia studiów 

byłem zainteresowany pracą 
w krajach Trzeciego Świata, ale 
życie ułożyło się inaczej. Jed-
nak uczestnictwo w kongre-
sach, na których referaty wy-
głaszali lekarze z tamtego rejo-
nu,  obudziło we mnie dawne 
pragnienie zaangażowania się 
w taką działalność. Pracujący 
„na końcu świata” ortopedzi 
poprzez proste, znane od daw-
na metody uzyskiwali wspa-
niałe wyniki, zarówno w lecze-
niu wad nabytych, chorób cy-
wilizacyjnych, jak i urazów. 
Urazowość w tych krajach jest 
bardzo duża. Niejednokrotnie 
ludzie stają się trwałymi kale-
kami ze względu na złą dostęp-
ność do fachowej pomocy albo 
brak znajomości leczenia pew-
nych urazów metodami opera-
cyjnymi i nieoperacyjnymi. To 
wszystko mnie zdopingowało 
do wyjazdu. Na własną rękę 
zdobyłem kontakty, wziąłem 
urlop i wyjechałem do Papui 
Nowej Gwinei.  Operowałem 
w szpitalu w Kundiawie przez 
miesiąc, niestety nie byłem 

w stanie wszystkiego zrobić 
zgodnie z potrzebami i oczeki-
waniami, ponieważ czas jest 
ograniczony, a metody leczenia 
operacyjnego w ortopedii wy-
magają niekiedy etapowości.   

Miejscowi lekarze nie dają 
sobie rady? 
Są bardzo chłonni wiedzy, 

ale ograniczają ich finanse. 
Tam nie ma żadnych ubezpie-
czeń, czasem tylko chorzy do-
stają pieniądze na leczenie  
od swojego klanu. Większość 
nie ma jednak takiej możliwo-
ści, dlatego miejscowi lekarze 
próbują od przemysłu, od ko-
palni przejętych przez między-
narodowy biznes - wydobyć 
pieniądze, żeby pomagać cho-
rym.  Starają się jak mogą, po-
przez kontakty z różnymi orga-
nizacjami, fundacjami ściągają 

nowoczesne urządzenia z bo-
gatszych krajów. Pojechałem 
też na Madagaskar, razem 
z moim asystentem, który mi-
mo że jest specjalistą, niektóre 
zabiegi robił pierwszy raz w ży-
ciu.  Umocniłem się w przeko-
naniu, że takie wyjazdy powi-
nienem powtórzyć.  W listopa-
dzie miałem znów być w Papui, 
jednak kolejny raz covid po-
krzyżował plany. Natomiast kil-
ku pacjentów stamtąd chciało 
się leczyć w Polsce i nawet im 
się to udało. To też jest forma 
pomocy – przecież działa wiele 
fundacji, które mogłyby w kon-
kretny sposób pomóc innym 
ludziom zagrożonym kalec-
twem czy poważną chorobą.  

 Już słyszę komentarze: u nas 
też chorych nie brakuje, 
wspierać trzeba naszych pa-
cjentów, tutaj na miejscu też 
można pomagać ludziom. 
Staramy się, żaden lekarz 

nie odmawia pomocy, nasze 
działanie jest jednak tutaj bar-
dziej zinstytucjonalizowane: 
pacjent zapisuje się do lekarza, 
zgłasza się do szpitala, rozpo-
czyna leczenie na wysokim po-
ziomie europejskim, ale często 
nie potrafi docenić możliwości, 

jakie mu dziś stwarza medycy-
na. Tam ludzie chorują, a jeśli 
nie mają dostępności do pomo-
cy albo nie uda się ich wyleczyć 
– umierają i wszyscy się z tym 
godzą. My, którym się wydaje, 
że jesteśmy „głową cywilizacji 
świata”, nie pomagamy im 
w takim stopniu jak mogliby-
śmy, chociaż jest wiele organi-
zacji jak np. „Lekarze bez gra-
nic”.  Na świecie słychać jednak 
krytyczne głosy odnośnie po-
mocy krajom Trzeciego Świata 
– wątpliwości, czy pomoc hu-
manitarna, zwłaszcza żywność 
trafia do tych ludzi, do których 
powinna? Tam wciąż jest nie-
spokojnie, trwają walki, istnieje 
duża przestępczość, w związku 
z czym pomoc rzeczowa, nie-
ukierunkowana, nie zawsze 
jest efektywna. Jadąc na Mada-
gaskar czy do Papui zabierali-
śmy tam sprzęt, implanty, któ-
re były potem wykorzystywa-
ne w szpitalach. 

Skąd fundusze na te dary? 
W 1994 roku założyliśmy 

Fundację Leczenia Urazów 
i Schorzeń Narządów Ruchu.  
Efektywnie pomagała ona 
przede wszystkim pacjentom  
naszego  oddziału, ale i innych 

ośrodków. Przez 27 lat wypra-
cowaliśmy wiele środków 
związanych z darowiznami, 
przekazywanymi w różnej for-
mie, przede wszystkim rzeczo-
wej. Obecnie działalność orga-
nizacji pozarządowych, które 
świadczą pomoc materialną 
jest bardzo ograniczona w spo-
sób administracyjny. Ofiaro-
dawca może odpisać od podat-
ku tylko to, co przekaże organi-
zacjom pożytku publicznego, 
ale to też są środki nieduże 
i obarczone olbrzymią spra-
wozdawczością. Dzisiaj funda-
cja, która nie jest organizacją 
pożytku publicznego musi 
splajtować, bo nie uzyska żad-
nej pomocy. Status organizacji 
pożytku publicznego można 
uzyskać, ale trzeba tak rozbu-
dować administrację, że poło-
wa uzyskanej kwoty idzie 
na pokrycie kosztów zatrudnie-
nia. W związku z tym nasza 
Fundacja prawdopodobnie bę-
dzie uśpiona albo zamknięta ze 
względu na to, że pozyskiwanie 
środków jest bardzo utrudnio-
ne, a czasem wręcz niemożli-
we. Fundacja, która nie ma za-
plecza w postaci korporacji, du-
żych firm będących donatora-
mi  może istnieć tylko na papie-
rze. Dlatego skupiliśmy się 
na pomocy krajom Trzeciego 
Świata – w tym względzie 
współpracowaliśmy z Polską 
Fundacją dla Afryki, mogliśmy 
dzięki temu dokonać wspól-
nych zakupów przy wyjeździe 
na Madagaskar. 

Wróćmy jeszcze do Polski – 
zostając przy finansach. Za-
wsze pan podkreślał, że pa-
cjent, który odzyska spraw-
ność, przestaje być dla bu-
dżetu państwa finansowym 
obciążeniem – wydaje się 
na jego leczenie, ale nie wy-
maga np. zwolnień lekar-
skich, leków, opieki, renty. 
Dzisiaj ta relacja jest nieco 

zachwiana, przynajmniej jeśli 
chodzi o zwolnienia. Wiele 
osób pracuje na własny rachu-
nek i nie może liczyć na rekom-
pensatę, więc nie upomina się 
o zwolnienia. Inaczej ci, którzy 
są na państwowej posadzie, bo 
wciąż mają osłonę socjalną. Ale 
sprawa opieki,  leków czy 
świadczeń wciąż pozostaje ak-
tualna – dlatego krótsze termi-
ny zabiegów są korzystne nie 
tylko dla pacjentów, ale i dla 
budżetu państwa.

Medycyna 
  
 Czy pandemia zakłóciła pra-
cę chirurgów-ortopedów? 
 Covid ograniczył dostęp-

ność do świadczeń medycz-
nych także w dziedzinie orto-
pedii i traumatologii, ale różne 
ośrodki różnie się w tej sytuacji 
zachowywały. W naszym szpi-
talu podeszliśmy do tego racjo-
nalnie - w ostatnim roku przyj-
mowaliśmy pacjentów po te-
ście covidowym i podejmowa-
liśmy leczenie, oczywiście ze 
wszystkimi rygorami epide-
miologicznymi. Nie stwarzali-
śmy sytuacji kompletnej niedo-
stępności do usług, bo to by by-
ło przede wszystkim krzywdą 
dla samych pacjentów. Przyj-
mujemy tyle, co zwykle, cho-
ciaż okresowo są pewne ogra-
niczenia. Jeśli doraźnie tworzy 
się oddziały covidowe, mniej-
sza jest dostępność do sal ope-
racyjnych, lekarze, zwłaszcza 
anestezjolodzy, są zaangażo-
wani gdzie indziej, obciążona 
jest intensywna terapia.  

Kolejki do operacji biodra czy 
kolana  ostatnio zmniejszyły 
się wyraźnie, z kilku lat na-
wet do pół roku. 
 Tak, było to możliwe dzięki 

zwiększeniu środków na te za-
biegi.  Obecnie w Polsce czas 
oczekiwania nie jest dłuższy 
niż w innych krajach, które 
uważaliśmy za bardziej rozwi-
nięte. To nader korzystne dla 
pacjentów, którzy wskutek 
choroby mają bardzo opłakany 
komfort życia. Proszę pamię-
tać, że ponad połowa wszyst-
kich dolegliwości bólowych 
związana jest z narządem ru-
chu.   Współczesny człowiek 
cierpi  na fobię bólu. Chciałby, 
by tabletka rozwiązywała pro-
blem, a tak się nie da, bo ból jest 
związany z chorobą. Można go 
znacznie złagodzić, ale całkiem 

wyeliminować się nie uda, 
w wielu sytuacjach człowiek 
musi cierpieć. 

Zawsze mocno podkreśla 
pan  problem nie tyle długo-
ści, co jakości życia, szczegól-
nie osób starszych. Jeden 
z pacjentów, któremu „na-
prawiał” pan biodro i dwa ko-
lana uważa, że gdyby nie to, 
byłby przykuty do fotela, 
a tymczasem chodzi w góry, 
jeździ na rowerze i mimo 75 
lat może aktywnie żyć. A ta-
kich osób są przecież tysiące. 
Staramy się zabezpieczyć 

ludzi przed kalectwem w ciągu 
całego ich życia. Ortopedia zaj-
muje się pacjentami od nowo-
rodków mających wady wro-
dzone narządów ruchu, po-
przez dzieci, młode i średnie 
pokolenie często doznające 
urazów. W wieku dojrzałym 
zdarzają się schorzenia związa-
ne z pracą, zaczynają się skutki 
chorób cywilizacyjnych. 
W miarę upływu czasu, gama 
schorzeń dotyczących narządu 
ruchu staje się olbrzymia, ale 
potrafimy już pomóc pacjen-
tom nawet w bardzo pode-
szłym wieku. Najstarszy, które-
go operowałem miał... 103 lata. 
Ewolucja cywilizacyjna i kultu-
rowa, która się dokonuje, zmie-
nia nasze podejście do życia. 
Zwracamy uwagę na jego kom-
fort, który jednak nie polega 
na tym, żeby się bronić 
przed pracą, wysiłkiem, tylko 
na tym, żebyśmy przy dobrej 
sprawności mogli intensywniej 
pracować, zarówno umysłowo 
jak i fizycznie i mieć z tego sa-
tysfakcję. Każdy chciałby 
do końca życia być w miarę 
możliwości sprawny, mobilny... 

  I dla nikogo nie być cięża-
rem. 
 Nasza cywilizacja przekaza-

ła pomoc niepełnosprawnym, 
starym, chorym: ośrodkom po-
mocy społecznej, zakładom 
leczniczo-opiekuńczym, wo-
lontariuszom.  Większość ludzi 
odsuwa się od opieki nad taki-
mi osobami, tym bardziej że 

człowiek starszy bywa  niejed-
nokrotnie przykry. A my nie 
mamy zamiaru „znosić jedni 
drugich”. Często widać to w ro-
dzinach – mimo że są liczne,  
przerzucają swój obowiązek 
na państwo lub prywatną po-
moc. W tradycji naszej, jak wie-
lu innych krajów, starszy czło-
wiek pozostawał w rodzinie, 
w swoim mieszkaniu i umierał 
wśród bliskich.  Dzisiaj styl ży-
cia doprowadził do tego, że se-
niorów odsuwamy od siebie, 
staramy się im stworzyć wa-
runki i pomoc… cudzymi ręka-
mi.  

 Ale czasem, mimo najlep-
szych chęci rodzina nie jest 
w stanie podołać opiece. 
Oczywiście,  jednak w wielu 

wypadkach jest to kwestia wy-
godnictwa.   Każdy ma wytłu-
maczenie: ja przecież pracuję, 
mam inne zajęcia. A przecież 
wiadomo, że ten ludzki obo-
wiązek, od którego nie powin-
niśmy uciekać, nie zajmuje ca-
łego życia, tylko pewien okres, 
zależnie od sytuacji rodzinnej 
i socjalno-społecznej. To 
ogromny problem, o którym 
mało się mówi, co świadczy 
o konsumpcyjnym podejściu 
do życia, dążeniu do wygody, 
która nie ma nic wspólnego 
z komfortem i jakością naszej 
egzystencji. Nikt się nie zasta-
nawia, jaki komfort psychiczny 
ma starszy człowiek oddalony 
od swojego środowiska, ode-
rwany od rodziny, domu itp. 
Czy świadomość, że na koniec 
aktywności życiowej jest zdany 
na obcych nie odbija się na jego 
psychice, nie pogarsza refleksji 
w stosunku do całego życia?  

 Młodzi zapominają, że 
przed nimi starość? 
Nie tylko młodzi. Z punktu 

widzenia medycznego i psy-
chologicznego współczesny 
człowiek wpoił sobie zasadę, że 
jest nieśmiertelny. Całe jego ży-
cie jest nacechowane postawą 
świadczącą, że nie liczy się 
z możliwością choroby na sta-
rość, a zwłaszcza śmierci.  Mło-

dzi podejmują np. olbrzymie 
ryzyko sportowe, a gdy coś im 
się przytrafi, oczekują, że przy-
wróci się im zdrowie, spraw-
ność i wysoki komfort życia 
metodami operacyjnymi. To 
jest paradoksalne podejście, 
ponieważ medycyna leczy, jed-
nak nie zawsze wyleczy. „Resti-
tutio ad integrum” -  całkowity 
powrót do zdrowia - nie w każ-
dym przypadku jest możliwy. 
Starsi popadają w pracoholizm, 
chcąc osiągnąć wysoki status 
społeczny, naukowy czy arty-
styczny, nie odpoczywają za-
niedbując zdrowie. Na starość 
jesteśmy tak przywiązani do te-
go życia, że mimo nieuleczalnej 
choroby, np. nowotworu nie 
wierzymy, że to już finał, który 
i tak musi przecież kiedyś na-
stąpić. Panuje przekonanie, że 
w szpitalu nie powinno się 
umierać, bo postęp medycyny 
jest ogromny, są już tak wspa-
niałe metody leczenia… Cho-
ciaż zdarzają się sytuacje para-
doksalne – przychodzi młody 
człowiek, którego starszy 
krewny trafił do szpitala i pyta 
się zdziwiony: To on jeszcze nie 
umarł? Pewnie czeka na spa-
dek, mieszkanie, majątek...  

  Te wspaniałe metody lecze-
nia jednak kosztują 
 Koszty są nieuniknione, ale 

niekiedy wzrastają niewspół-
miernie do efektów. Czasem 
postęp traktujemy spektakular-
nie sięgając po metody, które są 
niezwykle kosztowne, chociaż 
można by je zastąpić prostszy-
mi i tańszymi, a równie sku-
tecznymi rozwiązaniami.  To 
jest oczywiście kwestia wyboru 
lekarza - jaką metodę leczenia, 
jakie implanty zastosuje, itp. 
Lekarze, szpitale, niejednokrot-
nie ponoszą konsekwencje 
znacznego wzrostu kosztów, 
którymi obciążają nas m.in. fir-
my farmaceutyczne. Nie mamy 
wpływu na wiele badań nad le-
kami, nad pewnymi implanta-
mi, które stosuje się w chirurgii 
rekonstrukcyjnej, na cały sze-
reg działań związanych z licze-
niem kosztów. Każde urządze-

nie do celów medycznych, te-
rapeutycznych jest wielokrot-
nie droższe niż analogiczne, 
używane w codziennym życiu, 
m.in. dlatego, że wymagane są 
niezliczone certyfikaty, opinie, 
zaświadczenia, zgody. Poprzez 
te działania administracyjne, 
biurokratyczne - podnosi się 
cenę aparatury.  Oczywiście, 
żaden produkt czy lek nie mo-
że wejść na  rynek bez badań, 
ale te dodatkowe koszty, narzu-
cane  przez firmy pośredniczą-
ce, podnoszą niepomiernie ce-
nę sprzętu czy leków.  Jedno-
cześnie wycena procedur me-
dycznych przez NFZ wcale nie 
wzrasta. Szpital płaci więc wię-
cej za aparaturę, za energię itp., 
a z Funduszu dostaje tyle sa-
mo. W ten sposób dochodzi 
do sytuacji paradoksalnej, że 
ochrona zdrowia się zadłuża. 
Nie znam szpitala, który nie 
byłby zadłużony. To wynika 
z pewnej dysproporcji – obcią-
żenia są coraz większe, a nakła-
dy pozostają stałe od wielu lat. 
Wycena procedur powinna być  
zweryfikowana, koszty lecze-
nia trzeba urealnić. 

Medycy nie mają na to żad-
nego wpływu? 
Nawet doradczego. Nikt się 

nas nie pyta o opinie, wszystko 
odbywa się poza nami. Podob-
nie jak ciągłe dokładanie obo-
wiązków sprawozdawczości. 
Czysta ścieżka medyczna pozo-
staje wąska, reszta rośnie. Już 
w epoce maszyny do pisania 
mówiło się, że lekarz spędza 
przy niej za wiele czasu. Teraz 
jeszcze dłużej siedzi przy kom-
puterze, bo wymaga się od nie-
go tworzenia nowych doku-
mentów, wpisywania kolej-
nych danych, magazynowania 

informacji, z których prawdo-
podobnie na razie, a tym bar-
dziej potem, nikt nie będzie ko-
rzystał.   

 To zauważa każdy pacjent – 
wypełnianie dokumentacji 
pochłania więcej czasu niż 
badanie. O jakichś bliższych 
relacjach między chorym 
a lekarzem trudno nawet 
mówić. 
 Ten brak kontaktu wynika 

także ze zmiany podejścia 
do problemów medycznych 
i terapeutycznych w sensie re-
lacji lekarz-pacjent. Przychodzi 
młode pokolenie medyków 
ukształtowane na innych zasa-
dach, w innych warunkach, 
przy innych wymaganiach. Są 
dobrze wyedukowani teore-
tycznie, natomiast mają inne 
podejście do problemów zwią-
zanych z leczeniem, z relacją le-
karz czy pielęgniarka – pacjent. 
Pozostają w dystansie do tego, 
co reprezentują dojrzali leka-
rze. Środowisko medyczne 
oczekuje jednak, że organizacje 
związane z naszym zawodem, 
m.in. Izby Lekarskie – będą 
oceniały takie zjawiska, próbo-
wały wpływać na to, żeby 
przejścia pokoleniowe były 
bardziej łagodne, będą stawiały 
pewne „drogowskazy”.  

 Takie „drogowskazy” usta-
wiały też towarzystwa na-
ukowe poszczególnych dzie-
dzin. 
 Niestety, ostatnie 2-3 lata to 

okres trudny, ponieważ aktyw-
ność zawodowa, naukowa, 
szkoleniowa itp. - podupadły. 
Większość kongresów i sympo-
zjów międzynarodowych, a na-
wet krajowych została odwoła-
na. Rzadziej się spotykamy – 
wymiana bezpośrednia, której 
nic nie zastąpi, jest bardzo 
ograniczona. Rola towarzystw 
naukowych, które „nadawały 
ton” osłabła,  jednocześnie 
zmniejszyło się zainteresowa-
nie ich działalnością. Lekarze - 
nawet jeśli jest możliwość spo-
tkania w takim gronie - nie ma-
ją na nie czasu ani ochoty. Mło-

Prof. Dutka: Staram się 
zabezpieczyć ludzi 
przed kalectwem
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Najstarszy pacjent, któ-
rego operowałem miał... 
103 lata. Ewolucja cywili-
zacyjna i kulturowa 
zmienia nasze podejście 
do życia 

Przychodzi młody czło-
wiek, którego starszy 
krewny trafił do szpita-
la i pyta się zdziwiony: 
To on jeszcze nie 
umarł? 

Wśród lekarzy zmniejsza się altruistyczne zaangażowanie.  Na co dzień szukamy  
wzrostu uposażeń - mówi profesor Julian Dutka, specjalista w dziedzinie ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu

Specjalista 
w dziedzinie 

ortopedii 
i traumatolo-

gii narządu 
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Od 1990 r. ordynator 
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im. S. Żeromskiego. 
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