
WYWIAD

An na Za do ra -Świ de rek: Na Ślą sku jest Pan oso bą po wszech nie zna ną i sza no wa ną za wzglę -
du na swo ją dzia łal ność za wo do wą, spo łecz ną i pra cę na rzecz sa mo rzą du le kar skie go. We -
dle za pi sów no wej usta wy o izbach le kar skich jest Pan ide al nym kan dy da tem na me dia to -
ra. Dla cze go zgo dził się Pan peł nić tę nie ła twą funk cję?
Zyg fryd Waw rzy nek: Nie dla te go, że je stem oso ba zna ną, ale przede wszyst kim dla te go,
że je stem czło wie kiem sta rym. Ja po pro stu je stem już sar ko fa giem. Sta rość jest kon ser wą
mą dro ści i do świad cze nia; ko le dzy za pro po no wa li mi tę funk cję praw do po dob nie po to że -
by po wo li tę kon ser wę otwo rzyć i wy ko rzy stać. A dla cze go zgo dzi łem się na peł nie nie te -
go obo wiąz ku? Dla te go, że wi dzę sens dzia łań me dia cyj nych. Mam też pew ne do świad cze -
nie ja ko me dia tor i mu szę po wie dzieć, że wie le po zy tyw nych rze czy z te go do świad cze nia
wy cią gną łem. Przede wszyst kim to, że moż na w naj gor szych i naj trud niej szych przy pad -
kach jed nak do pro wa dzić do zgo dy.

A. Z -Ś.: Kil ka lat te mu, w trak cie fa li straj ków w ochro nie zdro wia wy bra no Pa na na me -
dia to ra w szpi ta lu, gdzie trwał kon flikt mię dzy za ło gą a je go dy rek cją.
Z. W.: Ta me dia cja by ła nie ła twa i trwa ła dość dłu go, ale do szli śmy do kon sen su su. Po ro -
zu mie nie, jest moż li we trze ba tyl ko zro zu mieć ra cję obu stron: in sty tu cji ja ką jest szpi tal, sa -
mo rząd, pań stwo czy Mi ni ster stwo Zdro wia, oraz le ka rzy i pie lę gnia rek. Na te spra wy nie
moż na pa trzeć tyl ko w ka te go riach na sze go za wo du, czy kor po ra cji, ale w szer szym kon -

tek ście spo łecz nym. Uwa żam, że waż ne jest
my śle nie ka te go ria mi pań stwa, naj go rzej
gdy my śli się ka te go ria mi par tii. Dla te go nie
moż na być za an ga żo wa nym po li tycz nie.
Bę dąc neu tral nym w sto sun ku do za pa try wań,
ide olo gii, ko lo ru skó ry itp. moż na po ro zu -
mieć się z jed ną i dru gą stro ną. Idea wyż szych
za rob ków jest słusz na, ale nie moż na bez -
kry tycz nie po rów ny wać się do ko le gów w in -
nych kra jach. To jest tro chę ego istycz ne.

A. Z -Ś.: W pra cy me dia to ra przy izbie le -
kar skiej bę dzie Pan po ma gał roz wią zy wać
kon flik ty nie ty le ze sfe ry spo łecz nej, co pry -
wat nej. Nie są dzi Pan, że roz ma wia nie
z oso ba mi roz ża lo ny mi, ma ją cy mi po czu cie
krzyw dy mo że się oka zać trud niej sze?
Z. W.: To nie są ła twe spra wy, za ni mi czę sto
kry je się za cie trze wie nie, z któ re go bar dzo trud -
no jest wy pro wa dzić jed ną czy dru gą stro nę.
W Pol sce przy naj mniej 30 mln. osób są dzi, że
zna się na me dy cy nie. A to jest nie praw da, w tej
dzie dzi nie po wsta je wie le sy tu acji bar dzo nie -
ja snych, kon flik to wych. Uwa żam, że me dia tor
mu si umieć wy ja śnić pew ne spra wy pa cjen to -
wi, a z dru giej stro ny umieć też po roz ma wiać
z le ka rzem. W me dy cy nie czę sto by wa tak, że
z wiel kiej ra do ści np. uro dze nia dziec ka, kie -
dy cie szy się ca ła ro dzi na, za pa rę mi nut ro bi
się dra mat: kom pli ka cje, trze ba ra to wać mat -
kę. Dla nas le ka rzy to są spra wy, z któ rych zda -
je my so bie spra wę, wie my, że to mo że się zda -
rzyć. Na to miast cho ry, opi nia pu blicz na, spo -
łe czeń stwo czę sto uwa ża ją, że to nie do pa trze -
nie, że ktoś za wi nił.

A. Z -Ś.: Czy li moż na po wie dzieć, że u pod -
ło ża wie lu kon flik tów mię dzy pa cjen ta mi a le -
ka rza mi le ży brak wła ści wej ko mu ni ka cji.
Z. W.: Ja sna spra wa! Uwa żam, że jest lu ka
w kształ ce niu na szych mło dych ko le gów le -
ka rzy. Już na uczel niach po wi nien być wpro -
wa dzo ny przed miot do ty czą cy współ pra cy
i ko mu ni ka cji: le karz – pa cjent, pa cjent – le -
karz. Z dru giej stro ny my le ka rze też nie je -
ste śmy bez wi ny. Oczy wi ście sta ra my się –
nie wi dzia łem jesz cze le ka rza, któ ry by nie
chciał po móc cho re mu, ale są le ka rze, 
któ rzy ma ją za wo do we po tknię cia. Ja je stem
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w tym szczę śli wym po ło że niu, że pra co wa łem z wie -
lo ma wy bit ny mi ludź mi me dy cy ny nie tyl ko w Pol sce,
ale i na świe cie, i mógł bym tu przy ta czać wie le przy -
kła dów po tknięć tych naj wy bit niej szych. Gdy ta ki wy -
pa dek się zda rzy, wów czas trze ba go umieć wy ja śnić,
po szu kać spo so bu za dość uczy nie nia, na pra wie nia
szko dy i to jest po le dzia ła nia dla me dia to ra. Nie ste -
ty każ de dzia ła nie le kar skie jest na ra żo ne na pew ne ry -
zy ko i to trze ba zro zu mieć.

A. Z -Ś.: A nie oba wia się Pan za rzu tów, że spra wa me -
dia cji za koń czy ła się w ten a nie in ny spo sób, bo me -
dia cjom prze wo dził le karz?
Z. W.: Zda ję so bie spra wę, że ta kie gło sy bę dą: on jest nie obiek tyw ny, on sta je po stro nie
le ka rza… ale nikt tak nie ro zu mie pa cjen ta jak le karz. Pa cjent ma pra wo do wszyst kie go:
do zło ści, zde ner wo wa nia, on jest cho ry, cier pi. Le karz po wi nien być wy ro zu mia ły dla tych
za cho wań, któ re czę sto są zwią za ne ze stre sem, bó lem, stra chem spo wo do wa nym cho ro -
bą, bo on naj le piej zda je so bie spra wę ze sta nu swe go pa cjen ta. In na spra wa, że nie jest
ła two być do brym le ka rzem. Pa mię tam kie dyś na wy kła dzie, gdy jesz cze wy kła da łem na Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej pa dło ta kie py ta nie: jak być do brym le ka rzem? Od po wiedź wy -
da je się bar dzo pro sta; do brym le ka rzem jest ten, kto pa trząc na pa cjen ta za sta na wia się
jak chciał by być po trak to wa ny na miej scu te go cho re go.

A. Z -Ś.: Kon flik ty ro dzą się nie tyl ko na płasz czyź nie le karz -pa cjent. Cza sa mi bę dzie Pan
mu siał me dio wać po mię dzy sa my mi le ka rza mi…
Z. W.: I to jest dru gi ob szar dzia łal no ści me dia to ra, ale spo wo do wa ny ty mi sa my mi po tknię -
cia mi, o któ rych mó wi łem. Tu taj jed nak cho dzi o kon flikt po mię dzy dwo ma spe cja li sta mi,
z któ rych je den za rzu ca dru gie mu np. nie do ucze nie. Trze ba przy znać, że brak wie dzy jest
naj gor szym etycz nie prze wi nie niem le ka rza. Każ dy le karz bę dzie jed nak bro nił swo ich ra -
cji, a me dia tor chcąc ich po go dzić bę dzie mu siał się gnąć do ak tu al nej wie dzy me dycz nej.

A. Z -Ś.: Po stęp współ cze snej me dy cy ny jest bar dzo szyb ki, ale w du żej mie rze opie ra się
na sto so wa niu no wo cze snych tech no lo gii.
Z. W.: My wie my na ile stać w da nym dzia ła niu apa ra tu rę, a na ile le ka rza i czy ta apa ra -
tu ra zo sta ła w stu pro cen tach wy ko rzy sta na czy nie. Są na świe cie mi lio ny lu dzi, któ rzy tech -
ni ce ma ją wie le do za wdzię cze nia. Bez zdo by czy no wo cze snej me dy cy ny wie lu by już nie
ży ło. Ja sam mam in ter wen cyj nej kar dio lo gii do za wdzię cze nia mo je ży cie. Sie dem na ście
lat te mu by łem pra wie po tam tej stro nie, ale dzię ki niej ży ję i pra cu ję. Ca ła dia gno sty ka ob -
ra zo wa, ana li ty ka, trans plan to lo gia i nie tyl ko, to są wiel kie zdo by cze me dy cy ny.

A. Z -Ś.: Spę dził Pan kil ka lat za gra ni cą, pra cu jąc głów nie w Szwaj ca rii. Czy ze tknął się
Pan tam z prak ty ką me dia cji w roz wią zy wa niu kon flik tów mię dzy pa cjen ta mi a le ka rza mi?
Z. W.: Mu szę po wie dzieć, że je śli cho dzi o me dy cy nę to Szwaj ca ria jest kra jem bar dzo cie -
ka wym. Tam pa cjent, któ ry prze kra cza próg ośrod ka zdro wia, szpi ta la, kli ni ki, czy pry wat -
ne go ga bi ne tu czu je, że jest pa nem, że to on jest płat ni kiem. Jest nie zmier nie waż ną oso -
bą i ca ły per so nel zda je so bie z te go spra wę, po cząw szy od pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych przez sa lo we, pie lę gniar ki, na le ka rzach skoń czyw szy. Wszy scy do ce nia ją, że pa cjent
wła śnie ich wy brał i pra cu ją tak, że by był za do wo lo ny. To jest sy tu acja, któ ra zmniej sza ilość
kon flik tów do mi ni mum. Ale one też są, bo le karz ma pra wo do swo ich sła bo ści i cza sem
się unie sie, ura zi cho re go, wte dy trze ba prze pro sić. Szwaj ca ria jest wzo rem je śli cho dzi o me -
dy cy nę, pa cjent jest tam naj waż niej szy.

A. Z -Ś.: Pod su mo wu jąc ten wą tek, Pań skim zda niem sy tu acje kon flik to we w Pol sce są w du -
żej mie rze spo wo do wa ne sy tu acją w ja kiej znaj du je się ochro na zdro wia w na szym kra ju.
A jak się do te go ma nasz na ro do wy cha rak ter?

dr n. med. Zyg fryd Waw rzy nek

Uro dził się w Ka to wi cach – Gi szow cu
w 1935 ro ku. Ukoń czył Ślą ską Aka de mię
Me dycz ną Wy dział Le kar ski w Za brzu
w 1961 ro ku. Na stęp nie uzy skał spe cja li -
za cję I i II stop nia z rent ge no dia gno sty ki
ogól nej oraz me dy cy ny ogól nej. W 1968 ro -
ku uzy skał ty tuł dok to ra na uk me dycz nych,
a w osiem lat póź niej obro nił sum ma cum
lau de pra cę ha bi li ta cyj ną przed Ra dą Wy -
dzia łu ŚAM. Nie ste ty z po wo dów 
po za na uko wych Cen tral na Ko mi sja Kwa li -
fi ka cyj na od rzu ci ła wnio sek o przy zna cie mu
ty tu łu dok to ra ha bi li to wa ne go; na znak
pro te stu zre zy gno wał wów czas z pra cy dy -
dak tycz nej na ŚAM.

Od 1974 kie ro wał Pra cow nią Ra dio lo -
gicz ną Cen tral ne go Szpi ta la Kli nicz ne go
ŚAM. Na po cząt ku lat osiem dzie sią tych zo -
stał kie row ni kiem Cen tral nej Pra cow ni Rent -
ge now skiej Gór ni cze go ZOZ w Za brzu
i zor ga ni zo wał tam pierw szą w Pol sce Pra -
cow nię Dia gno sty ki Ob ra zo wej i Ra dio lo -
gii Za bie go wej (GZOZ). W 1984 ro ku wy -
grał kon kurs na Na czel ne go Le ka rza Służ -
by Ra tow nic twa Gór ni cze go w By to miu.
Na proś bę rek to ra w la tach 1982-84 peł -
nił funk cję ku ra to ra Ka te dry Ra dio dia gno -
sty ki ŚAM. Po nad to w la tach 1974-91 
pro wa dził za ję cia i wy kła dy w In sty tu cie Ra -
dio lo gii Kli ni ki Son nen hof w Szwaj ca rii
z za kre su ul tra so no gra fii i to mo gra fii kom -
pu te ro wej.

Jest au to rem 67 pu bli ka cji, w tym
pierw szej w Pol sce i dru giej na świe cie pra -
cy do ty czą cej prze zskór nej re ka na li za cji we -
wnętrz nej tęt ni cy udo wej. Wy gło sił po -
nad 430 re fe ra tów na kra jo wych zjaz dach,
sym po zjach oraz kon fe ren cjach. Czło nek
licz nych to wa rzystw na uko wych.

Był pierw szym prze wod ni czą cym Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej re ak ty wo wa nej
w 1989 ro ku Ślą skiej Izby Le kar skiej.
Od te go cza su na sta łe zwią za ny z sa mo -
rzą dem za wo do wym. 

Peł nił rów nież wie le in nych funk cji spo -
łecz nych był m. in. pre ze sem i ho no ro wym
pre ze sem Klu bu Spor to we go „Gór nik Za -
brze”, wi ce pre ze sem Okrę go we go 



KWIECIEŃ 2010 PRO MEDICO 5

Z. W.: Tak, głów nym po wo dem jest pol ska mi ze ria ochro ny zdro wia, ale nie tyl ko. My je -
ste śmy jed nak na ro dem rosz cze nio wym. Chcie li by śmy w opar ciu o wie dzę z me diów, pra -
sy czy se ria li te le wi zyj nych, być tak za ła twia ni jak w naj bo gat szych kra jach. Za po mi na my przy tym,
że na gło wę pa cjen ta w na szym bu dże cie pań stwa jest cza sem 10-20 ra zy mniej pie nię dzy
niż gdzie in dziej. Ale nie chcę wgłę biać się w ten te mat, dla te go że na sze po wo ła nie – a ja
uwa żam, że me dy cy na jest po wo ła niem – mu si le ka rza i ca ły per so nel ochro ny zdro wia skła -
niać do dzia łań na ko rzyść pa cjen ta bez wzglę du na to jak się ukła da ją fi nan se. 

A. Z -Ś.: Jak bę dzie wy glą da ło po stę po wa nie me dia cyj ne w prak ty ce?
Z. W.: We dług mnie izba le kar ska speł nia ła już w pew nym sen sie ro lę me dia to ra, mam tu
na my śli na szą Ko mi sję ds. Ety ki pro wa dzo ną przed dok to rów We nce li sa a te raz Kło po tow -
skie go. Ja sam ja ko me dia tor, czu ję się w za sa dzie jej człon kiem. Oczy wi ście zda ję so bie
spra wę, że nie za wsze me dia cje uda się za koń czyć suk ce sem. Pa mię tam swe go cza su by -
łem le ka rzem są do wym i ma jąc kon takt z orzecz nic twem zwró ci łem uwa gę, że w są dzie prze -
pro wa dza się du żo spraw roz wo do wych. Wte dy roz wo dzi ło się 25% par, a te raz z te go,
co wiem jest ich dwa ra zy wię cej. Wy da wa ło mi się, że do roz wo dów mło dych mał żeństw
do cho dzi głów nie z po wo du nie wie dzy i bra ku do bre go po ro zu mie nia, dla te go za pro po -
no wa łem pre ze so wi są du, że chciał bym przy spra wach roz wo do wych pro wa dzić me dia cje
mię dzy stro na mi. Uwa ża łem, że war to spró bo wać i kil ka dzie siąt ta kich roz mów prze pro -
wa dzi łem. Tyl ko, al bo w „aż” jed nym przy pad ku się uda ło. Mo że do świad cze nie, wiek, si -
we wło sy te raz mi po mo gą. Wy gra nie spra wy nie za wsze jest naj waż niej sze, cza sem u Pa -
na Bo ga do sta je się wię cej punk tów za ugo dę ze swo im prze ciw ni kiem.

Związ ku Te ni so we go, wi ce prze wod ni czą cym
Za rzą du Ka to wic kiej Fun da cji na rzecz
Dzie ci Ka le kich i Nie peł no spraw nych i prze -
wod ni czą cym Sto wa rzy sze nia Wy cho wan -
ków ŚAM.

Wie lo krot nie od zna cza ny w tym 
Me da lem im. Prof. Wi tol da Za wa dow skie -
go i Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski oraz Me da lem Cen tral nej
Sta cji Ra tow nic twa Gór ni cze go, Za słu żo -
ny dla Ślą skiej AM, Za słu żo ny dla Roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go Za słu -
żo ny dla Pol skie go To wa rzy stwa 
Le kar skie go.

oprac. na pod sta wie tek stu Elż bie ty 
Se fe ro wicz, opu bli ko wa ne go w książ ce 
„70 lat sa mo rzą du le kar skie go na Ślą sku”,
Ka to wi ce 2005


