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I co...walkower.
Powoli żegna m s ię z moimi Pa cjenta mi w Pols ce . Jeden okreś lił to na wet dos a dnie
-…i co wa lkower Pa nie Doktorze. Ka żdy może to s obie na zywa ć ja k chce. Dziś
dos ta łem od moich kolegów z Niemiec oﬁcja lne potwierdzenie. Ma my zielone
ś wia tło. Za pa rę mies ięcy pows ta nie w okolicy Berlina jeden z na jwięks zych
oddzia łów chirurgii na czyniowej . Ra zem z 3 ema kolega mi orga nizujemy s ię.
Pięćdzies iąt łóżek, nowiuś ka s a la hybrydowa . Na os ta tnim s potka niu us ta liliś my
jedno. Zero cha ms twa , zero rywa liza cji, na jwa żniejs ze za ufa nie i a tmos fera . Sa mi
dobiera my a s ys tentów. Nie jes t to ła twe. Cierpliwie s zuka my ta kich , którzy z na mi
rezonują. Szuka liś my ich mies iąca mi. Sta ra łem s ię też kogoś zna leźć w Pols ce
.Nies tety bra k ka ndyda tów. Ja to rozumiem. Dla chirurga na czyniowego na s z
biedny kra j to eldora do. Codziennie tego doś wia dcza m . Gdybym orientowa ł s ię na
pieniądze nigdy bym Pols ki nie opus zcza ł. Na okrągło jes tem bomba rdowa ny .
Telefony , proś by , bła ga nia , wcis ka nie ka s y . I wca le nie chodzi o ja kieś trudne
przypa dki. Zwykłe żyla ki, owrzodzenia . W okolicy s ta łem s ię s ła wą. To kus i i ogłupia .
Po wykona niu 15- 20 u Dopplerów dzi e nni e za czyna m funkcjonowa ć ja k ma s zyna ,
ja k głupia ma s zyna . Tępieję. Cza s em wyciąga m i 3y tys iące ka s y , Ale po trzech
mies iąca ch ta kiej pra cy na okrągło byłbym medycznym debilem. Sta łbym s ię
ma s zynką do robienia pieniędzy , ma s zynką do robienia ludzi w ciula . Menta lnym
des pera tem. Przes ta łbym być medykoemiigra ntem , a s ta łbym s ię jednym z wielu,
dla których liczy s ię tylko fura ,komóra i dupy. Dotychcza s moje pla ny trzyma łem w
ta jemnicy , a le już za 3y dni wra ca m do Niemiec. Cza s na rozmowę z moim obecnym
s zefem , cza s na zmia ny.
A w Pols ce … no cóż. Przeżywa m kolejne rekordy pa ra noi. Przykła dy? Pół roku trwa ło
by na bloku opera cyjnym w jednym ze s zpita li ins trumenta rius zki wzięły ma ły ha k z
zes ta wu do dużych przetok , duży h a k z zes ta wu do ma łych przetok i po pros tu je
za mieniły. Po 6 iu mies iąca ch uprzejmych próś b ponios ło mnie . A tera z pretens je i
kolejne nieprzyjemne rozmowy. Ponios ło mnie w cza s ie opera cji i Gówno mnie
obchodzi , że pa cjentka była ś wia dkiem i s łys za ła co s ię dzieje. Nie ukrywa m , że w
poczuciu bezra dnoś ci wciąga m cza s em pa cjentów ja ko element na cis ku na wła dze
s zpita li. Ta k ja k wczora j gdy mia łem za cząć opera cje o 13ej. Ba ła ga n , burdel
orga niza cyjny. Dwie godziny opóźnienia . Wys zedłem na koryta rz i os ta tniemu
pa cjentowi na liś cie do opera cji uprzejmie ozna jmiłem , że może wra ca ć do domu
za ś ewentua lne s ka rgi kierowa ć pod a dres em dyrekcji . Zrobił Sa jgon , dyrekcja
uderzyła s ię w pierś , w końcu go zoperowa łem. Skończyłem około 23 ej. Oczywiś cie
wiem , że odbije s ię to czka wką. Że gdy w pa ździerniku poja wię s ię w tym s zpita lu
przywita mnie chłodna a tmos fera i pretens jona lna s zefowa bloku. Ale ja już to
ma m na pra wdę w dupie. Ani ja nikomu nie robię ła s ki , a ni nie chcę żeby ktoś mi ją
robił. Dla tego od s tycznia więcej będę przebywa ł w Niemczech , mniej w Pols ce. Do
lis ty około 50 u oczekujących na za bieg u mnie nie dopis uję już nowych pa cjentów.
Na s tronie internetowej za łączyłem pożegna lny komunika t. Nie likwiduję ﬁrmy
tuta j. Da lej będę za jmowa ł s ię pa cjenta mi mojej żony. Da lej będę opiekowa ł s ię
bliżs zą i da ls zą rodziną, s ąs ia dmi. Da lej będę ra z w mies iącu przyjmowa ł w je dne j z
przychodni gdzie za ws ze wita ją mnie miłe pielęgnia rki , gdzie na moim leka rs kim
biurku za ws ze s toją ś wieże kwia ty, gdzie jes t czys to i pa chnąco. Ta k s ą i ta kie
przychodnie. I żeby ś mies zniej było więks zoś ć pa cjentów przyjmuję ta m w ra ma ch
kontra ktu z NFZ etem.
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Stan optimum

SIERPIEŃ 2007

Moi pa cjenci w Pols ce wciąż mi za rzuca ją , że ich zos ta wia m i wyjeżdża m do
Niemiec. Z kolei, gdy moim kolegą w Niemczech opowia da m , że ta m gdzie
mies zka m w Pols ce w promieniu 50 km jes tem jedynym chirurgiem na czyniowym
puka ją s ię po głowa ch i za s ta na wia ją dla czego nie wra ca m. Jedni i drudzy nie
mogą pojąć , że ..za ws ze byłem ja kiś inny.
Od cza s ów powojennych pols ka s łużba zdrowia żywi s ię ﬁkcją. Fikcyjne
ubezpieczenia , kitowa nie s połeczeńs twa . Moim pa cjentom w Pols ce za ws ze
tłuma czę , że gdyby nie moje wyja zdy do Niemiec , gdyby nie regula rne wypływa nie
na powierzchnię by za czerpnąć powietrza w innych wa runka ch, po pa ru mies iąca ch
nie mia łbym im nic do za oferowa nia . Pa s łbym ich ﬁkcją. Robił tzw . ka s ę, kręcił
lody. Może ta k trzeba . W końcu ja k kiedyś pis a łem nie s ztuka jes t s ię orobić i
za robić. Sztuką jes t niewiele robić i za robić. Boję s ię , że kiedyś „ zmądrzeję” i będę
pod przychodnię w Pols ce podjeżdża ł wypa s ionym mercedes em . Potem w dwie
godziny przyjmę 20-30 os ób. Powcis ka m im trochę kitu, s ka s uję i odja dę do willi z
ba s enem…….a le lus tra porozbija m , żeby na s iebie nie pa trzeć.
Na ra zie jes tem s zczęś liwy. Sta n op mum. W Niemczech s ię s pełnia m ja ko chirurg
na czyniowy na eta cie , w Pols ce za jmuję s ię drobnicą . Jes tem wędrownym
doktorem. Jeżdżę po okolicznych oś rodka ch, lecząc s połe cze ńs two z ﬁkcji. Po wielu
la ta ch za żywa nia bezs kutecznie leków niektórzy dowia dują s ię , że is tnieją
pończochy ucis kowe na żyla ki, że buła pod kola nem to nie torbiel a le wielki tętnia k
. I na wet zna la złem perełkę. Oddzia ł chirurgii na czyniowej na Podka rpa ciu , który
przyjmuje moich pa cjentów bez robienia tzw. Ła chy. Ale do Niemiec wra ca m
zmęczony. Emocjona lnie zmęczony. Zmęczony chodzeniem po urzęda ch , zmęczony
biurokra cją, zmęczony wymys ła mi NFZ tu, zmęczony menta lnoś cią pa nująca w
pols kich s zpita la ch, zmęczony kolega mi , którzy ka żdą rozmowę za czyna ją od pyta nia
dla czego wciąż jeżdżę s ta rym gruchotem, zmęczony ins trumenta rius zka mi , które
robią ła s kę, zmęczony za korkowa nymi droga mi, zmęczony za kła ma niem pols kiego
koś cioła , niena wis tnymi s pojrzenia mi ludzi, zmęczony ws zechobecnym kła ms twem ,
dzikim ka pita lizmem pędzącym do nikąd . Mimo ws zys tko wa rto. Bo ma m
s a tys fa kcję , że nie dos zło do rozbicia rodziny.
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Karuzela z festynami
Kończy s ię la to. Za częła s ię ofens ywa fes tynowa . A ﬁna ł będzie w Mona chium na
Oktoberfes t. Powoli , a le kons ekwentnie wkra da s ię kryzys . Pa mięta m gdy tu
przyjecha łem w 2003 roku to pół mia s ta za myka no żeby ludzis ka mogli s za leć. A
tera z, za ledwie dwie ulice. Coś s ię dzieje. Jes zcze dwa mies iące temu pa cjenci nie
mus ieli pła cić za pa rkowa nie przy s zpita lu, a tera z mus zą. Cora z więcej s klepów
ba nkrutuje, s tra s zą pus te witryny. Ta m gdzie jes zcze mies iąc temu była tra ﬁca , ta ki
s klep z mydłem i powidłem, tera z można kupić jedynie tureckie fa jki wodne. Bogu
dziękowa ć , że człowiek ma w mia rę pewną pos a dę.
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Karuzela z festynami
Kończy s ię la to. Za częła s ię ofens ywa fes tynowa . A ﬁna ł będzie w Mona chium na
Oktoberfes t. Powoli , a le kons ekwentnie wkra da s ię kryzys . Pa mięta m gdy tu
przyjecha łem w 2003 roku to pół mia s ta za myka no żeby ludzis ka mogli s za leć. A
tera z, za ledwie dwie ulice. Coś s ię dzieje. Jes zcze dwa mies iące temu pa cjenci nie
mus ieli pła cić za pa rkowa nie przy s zpita lu, a tera z mus zą. Cora z więcej s klepów
ba nkrutuje, s tra s zą pus te witryny. Ta m gdzie jes zcze mies iąc temu była tra ﬁca , ta ki
s klep z mydłem i powidłem, tera z można kupić jedynie tureckie fa jki wodne. Bogu
dziękowa ć , że człowiek ma w mia rę pewną pos a dę.
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Ostatnie wpisy
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Na chama.
Problemem pols kiego s ys temu lecznictwa jes t bra k konkurencyjnoś ci, przyna jmniej
jeś li chodzi o pa cjentów opła ca nych z NFZ tu. A ja k to jes t w Niemczech?
Tydzień temu w jednym z nieda lekich s zpita li wybuchł poża r. Ws zys cy pa cjenci
zos ta li ewa kuowa ni. I na m s ka pnęło conieco pa cjentów chirurgicznych.
Ordyna torem chirurgii w ta mtejs zym s zpita lu jes t były Obera rzt z mojego oddzia łu.
Dos ta liś my pa cjentów nieła twych, wyma ga jących intens ywnej tera pii i
s komplikowa nego leczenia opera cyjnego. Ta k s ię im u na s s podoba ło , że
genera lnie nie chcą na s opuś ciċ. Gremia lnie s twierdzili , że u na s jes t lepiej i chcą
pozos ta ć do za kończenia tera pii, mimo możliwoś ci powrotu . Dla na s s a tys fa kcja .
Wczora j wieczorem nies podziewa nie , bez uprzedzenia , poja wił s ię ordyna tor z
ta mtejs zego s zpita la . Wiele la t tu pra cowa ł więc w pewnym s ens ie ma pra wo czuć
s ię s wobodnie. Ale bez przes a dy. Za czął a gita cję. Byłem za żenowa ny. Bez
wcześ niejs zego uzgodnienia z moim s zefem fa cet wtrynił s ię na intens ywną tera pię
i za czął przekonywa ć , w końcu już na s zych pa cjentów do powrotu. Człowieku , trochę
kultury-pomyś la łem.
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Tagi
Tego typu pa cjenci, wyma ga jący długotrwa łej intens ywnej tera pii w pols kim
s ys temie generują na jwięcej kos ztów. Genera lnie s ą zmorą i kos zma rem dla
fina ns ów s zpita la .
Jedynym gwa ra ntem ja koś ci lecznictwa jes t jego opła ca lnoś ć i konkurencja między
s zpita la mi. Niby pros te , a w pols kich wa runka ch niewykona lne.
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Grobla,pole , życie.
Na s tępnego dnia rus zyłem w kierunku wybrzeża . Północna Hola na dia to jeden
wielki ogród. Nie ma la s ów. Są tylko łąki, s ta wy , ka na ły i wys ma kowa na
a rchitektura . Domki z wielkimi ta ra s a mi dochodzącymi do s a mej wody. Za s koczył
mnie bra k koma rów. Jes t mnós two kwia tów. Widzia łem olbrzymie tulipa nowe
kombina ty pod s zkłem. Woda ,ws zędzie woda . Ka na ł s ta w , ś luza , zwodzone mos ty.
Piękne s ta re mia s teczka ,które s wój urok za wdzięcza ją wyzys kowi za mors kich
kolonii. ( Poleca m s ta rówkę w Hoorn ).Na wybrzeżu poniemieckie bunkry
s kierowa ne frontem w kierunku Anglii. Ws piera ł mnie porwis ty wia tr w plecy. Sto
pięćdzies iąt kilometrów bez więks zego zmęczenia i dota rłem do miejs cowoś ci
Zurich w za chodniej Frieis la ndii. Sta re domy kryte s trzechą z ﬁnezyjną więźbą
da chową . Podpa trzyłem pewien ich pa tent. Da chówka , a na niej niczym wielka
cza pa położona s trzecha . Dobry s pos ób na gra dobicia . Oczywiś cie wia tra ki.
Dzies iątki wia tra ków za mienionych na hotele i regiona lne muzea . Noc s pędziłem
na podda s zu s ta rego domu. Z zewnątrz za chowa ny zos ta ł s ta ry, rus tyka lny s tyl.
Wnętrze mnie rozcza rowa ło. Dykta i ta nia płyta pilś niowa . Ws zys tko przerobione
ta k by pomieś ciċ ja k na jwięks zą iloś ċ ludzi. Tym ra zem za s ąs ia dów nie mia łem już
za ċpa nych młodocia nych Ros ja n a le robotników z Lips ka , którzy ra mię w ra mię z
na s zymi obra bia li okoliczne pola ka pus ty i bura ków.Dom zna jdowa ł s ię 50 metrów
od morza . Ale żeby zoba czyċ fa le , pos łucha ċ ich s zumu, trzeba było wys pindra ċ na
wa ł. To dopiero jes t pa ra noja . Mies zka ċ pa rę metrów od morza i nie widzieċ morza .
Tota lna depres ja . Holendrzy fa ktycznie wyda rli s wój kra j Neptunowi. Ta k ja k my
ma my s woje „Bóg , Honor , Ojczyzna „ ta k Holendrzy ma ją „Deich, Feld, Leben”(
Grobla , pole, życie). A na tych ich Deicha ch tys iące owiec i …za pa ch , o którym
wcześ niej pis a łem.
Ws chodnia częś ċ holenders kiego wybrzeża jes t s ła bo za ludniona . Pus to.
Opeleryniony p ęd z i łe m z wia trem kolejne kilka dzies iąt kilometrów. Tra s a
ś wietnie ozna kowa na . Wła ś ciwie to nie jes t jedna
droga . To pląta nina ś cieżek rowerowych. Z punktu A do punktu B można przejecha ċ
na kilka s pos obów. Sa mym brzegiem morza , s zczytem wa łu , czy grobli, można
omija ċ ws zelkie s iedlis ka ludzkie , a lbo jecha ċ przez wios ki. W kluczowych,
ozna czonych numera mi punkta ch rozs ta wione s ą ma pki.
Cud , ma lina a tu na gle wtopa . Ja kiś na wiedzony poprowa dził tra s ę rowerową przez
poligon. Co pra wda ċwiczenia odbywa ją s ię tylko dwa ra zy do roku, a le pechowo
tra fiłem na ten ra z.
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Holandia owczym gnojem pachnąca.
17.07.2012.
Pociągiem do Amsterdamu. To tylko 5 godzin z mojego niemieckiego domu.
Razem ze mną jedzie mój rower. Kilka miesięcy temu trafiłem przypadkowo w
Internecie na stronę North Sea Cycle Route. Najdłuższa trasa rowerowa na
świecie. Prawie 6000 km brzegami Morza Północnego. Wschodnim wybrzeżem
Anglii, potem Belgia , Holandia , Niemcy , Dania, Szwecja i Norwegia.
Amsterdam przywitał mnie deszczem. Najgorszą formą deszczu. Drobny
kapuśniak. Przykryty peleryną poruszałem się między kanałami poszukując mojego
hotelu. Mimo wrednej pogody tłumy na ulicach. Rowery i samochody konkurujące o
kawałki przestrzeni na wybrukowanych , wąskich uliczkach. Zwiedziłem dom Anny
Frank, zaliczyłem tour łodzią po kanałach i spacer po dzielnicy z czerwonymi
latarniami. Pooglądałem sobie coffee shopy unikając degustacji. Dałem się
skusiċ , ale na śledzie. Z bułką , ogórkiem kiszonym i cebulą –pychota.
Tysiące rowerów. Podwórka , latarnie , każdy róg ulicy oblepiony rowerami.
Większośċ robi wrażenie starych gruchotów . Taki kamuflaż, który ma zniechęcaċ
nocnych szabrowników. Mój wypasiony Scott wyraźnie odstawał od normy.
Wcisnąłem go przed hotelem w jakąś plątaninę rowerowego złomowiska i
poszedłem spaċ. W hotelu młodzi Rosjanie, Hindusi, Arabowie siedzieli na
wąskich schodach i konsumowali jakieś prochy. I wszędzie charakterystyczny
zapach. Każdy kraj ma swój zapach. Czym pachnie Holandia pojąłem dwa dni
poźniej, jadąc nabrzeżnymi wałami, mijając mokre od deszczu poldery oblepione
tysiącami owiec. Stada owiec . Rozkładają swoje leniwe ciała na mokrym asfalcie
ścieżek rowerowych. Obsrywają wszystko. Po paru godzinach jazdy rowerem po tym
dosłownie gównianym błocie, wszystko jest brudne, umaziane i śmierdzące.
Eureka. To ten sam zapach co w Amsterdamie. Holandia owczym gównem
pachnąca .Wiatry od morza roznoszą wszędzie tę ekologiczną perfumerię.
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wtorek, 05 czerwca 2012

A może by tak.
Za czyna s ię media lne piłka rs kie s chow. Igrzys ka dla ma s . Cholera , że jes zcze nikt
nie s pa uperyzowa ł chirurgii. Przecież ta ki przeka z z niejednej opera cji byłby leps zy
niż horrory Ca rpentera czy Romero. Odpowiedni podkła d muzyczny, komenta rz ,
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dwie, trzy opercje i człowiek byłby milionerem. A ilu chętnych do za wodu. Emerytura
już po 40 s ctce.
Mogłoby to wygląda ċ ta k.
Z Sa li opera cyjnej w s zpita lu na Ba na cha wita Pa ńs twa Da rius z Szpa kows ki.
Dzis iejs za opera cja tylko z pozoru wyda je s ię lekka , ła twa i przyjemna . Przeciwnik (
tętnia k a orty brzus znej ) już niera z potra ﬁł na s zą drużynę za s koczyċ. Za cznijmy od
s kła du na s zej reporeza nta cji. Opera torem i ka pita nem jes t doś wia dczony Dr X. Na
lewej ﬂa nce s tołu opera cyjnego ws piera ċ go będzie młody i a mbitny Dr Z ora z
dwóch pomocników Dr Y i Dr W. Przy s tole ins trumenta rius zki Pa ni B za ś na d
ca łoś cią czuwa ċ będzie zes pół a nes tezjologiczny w s kła dzie Dr A i Sios tra G.
Pefekcyjnie przygotowa ne pole opera cyjne. O s zns a ch na s zej reprezenta cji
porozma wia my z kons ulta ntem kra jowym profes orem D…………
Dr X za czął s pokojnie . Przeciął s kórę , wła ś nie za czyna nożem elektrycznem topiċ
tka nkę pods kórną .Nies podziewa nie poja wiło s ię krwa wienie w okolicy pępka .
Bezproblemowe przypa lenie i za trzyma nie krwa wienie. W Polu opera cyjnym
poja wiła s ię powięź. Na ra zie ws zys tko przebiega zgodnie z przyjętą przez drużynę
s tra tegią. Wła ś nie zos ta ła otwa rta otrzewna . Is tnieje ryzyko , że niechcący zos ta ło
us zkodzone jelito. Z mojego punktu reporters kiego nie widzę dokła dnie. Szybka
wymia na chus t z s ios trą ins trumenta rius zką. Widzę ja kieś za mies za nie i wymia nę
pa ru złoś liwych uwa g…..REKLAMA……Wita m Pa ńs trwa po krótkiej przerwie. Szkoda ,
że Pa ńs two tego nie widzieli. No cóż . Nies tety dziura w jelicie oka za ła s ię więks za
niż przypus zcza liś my. …..I w ten des eń da lej.
23:06, JOD11
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Nowszy model
Wychowa ny na pols kiej prowincji, w a tmos ferze przes yconej s krupuła mi wobec
opinii s ąs ia dów i ks iędza probos zcza wciąż nie mogę s ię przyzwycza iċ do
tutejs zego ( a obecnie jes tem w Niemczech ) mora lnego luzu.
Pa rę dni temu dowiedzia łem s ię , że jeden z chirurgów odchodzi. Dobrze s ię na m
ra zem pra cowa ło. – Ta k , to pra wda idę do Bremy-powiedzia ł dziś przy obiedziewła ś nie s ię rozwodzę, a w Bremie czeka na mnie przyja ciółka . Dwa dzieś cia la t
ma łżeńs twa , córka ma 19 la t i jes t już na s woim. Wys ta rczy. Będę mia ł nowe dzieci 6
i 8em la t.

Powiedzia ł to z ta kim luzem , ta k na tura lnie , bez cienia dra ma tu, bez cienia
wątpliwoś ci . Ja kby chodziło o zmia nę s a mochodu.

Kilka la t rozłąki nie pozos ta ło bez ś la du na moim ma łżeńs twie. Różne myś li
przychodziły mi do głowy. Więks zoś ċ kolegów z Pols ki już da wno jes t po rozwoda ch
i z dużo więks zą s wobodą przychodzi im robienie tzw. Ka riery. Choċ im trochę
za zdros zczę, ja koś nie ma m odwa gi , nie ma m w s obie tyle okrucieńs twa by zrobiċ
to moim dzieciom.
22:34, JOD11
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niedziela, 13 maja 2012

Ollleee----ole,ole,ole
Nie jes tem fa nem pilki noznej. Jes t mi ga nzeega l czy mis trzem Pols ki jes t Wis la ,
Legia czy Koleja rz. Na wet uwa za m , ze ca le to zgnile towa rzys two , ten ca ly PZPN
powinno s ie rozgonic na cztery wia try. Kiboli poza myka c i wys la c do ka rczowa nia
nieuzytkow ma czeta mi. Ja ko s poleczens two a ni ma teria lnie , a ni menta lnie nie
jes tes my przygotowa ni na Euro. Ta k s ie czuje ja kby ktos chcia l na s us zczes liwic na
s ile. Da ch dziura wy , w okna ch s zpa ry , wychodek na podworzu s ie wa li , a ktos
przyjezdza da je pla zme, wcis ka pa re rekla m i mowi cies z s ie. A Ukra ina ?. Wogole
..ka na l.
Nie ozna cza to , ze jes tem wrogiem pilki. Pa re ra zy wzia lem s yna na mecz. Na
rozgrywki ludowego zes polu s portowego w ra ma ch ligii regiona lnej. Na tzw. eks tra
kla s e ja ko niezrzes zony w za dnym kibols kim zbiorowis ku ra czej nie za ryzykuje. Bo
na wet jes li nie dos ta ne w morde , to moze s ie tra ﬁc ja kis pa rla menta rzys ta , ktory
za cznie s ie niecenzura lnie wydziera c.
W Niemczech z kolei denerwuja mnie rozwrzes zcza ne tlumy podpitych wyros tkow,
obles nych za ros nietych gruba s ow cia gna cych wozki wyla dowa ne s krzynka mi piwa .
Idziemy na mecz. Na s zczes cie nie ma us ta wek , nie mus ze s ie ba c , ze komus s ie
nie s podoba moja morda i poczes tuje mnie s cyzorykiem , a lbo ga zrurka . Fus s ba ll to
w Niemczech kult, s ubs tytut religii. Bia da ci czlowieku , jes li w poniedzia lkowy
pora nek na odpra wie nie potra fis z s komentowa c gry Ba yernu.
Tym ra zem poniedzia lkowej odpra wy doczeka c s ie nie moge. Jes tem dumny.
Jes tem dumny z gry Pola kow.…w Borus ii Dortmund. Trzy gole Lewa ndows kiego.
10:34, JOD11
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poniedziałek, 09 kwietnia 2012

Uzbek
Da wno , da wno temu w moim pols kim s zpita lu pozna lem leka rke. Dziewczyna ja k
ma lowa na . Energiczna , przebojowa mozna by rzec troche przema drza la .
Pochodzila z leka rs kiej rodziny , ma z tez leka rz. I na gle wybucha bomba
wypelniona kons terna cja . Fa ls zywy dyplom leka rts ki , fa ls zywy doktor .
Dwa la ta temu przyjeli na moj niemiecki oddzia l leka rza z Uzbekis ta nu. Od
s a mego pocza tku nie przypa dlis my s obie do gus tu. Na jpierw wa lczylem s a m ze
s oba . No nie ,przeciez a z ta kim ra s is ta nie jes tem , zeby ze wzgledu na kolor s kory
lub religie go przes la dowa c. Dla tego za nim go opierdzielilem dwa ra zy s ie
za s ta na wia lem. Jedna k za ws ze wynik wychodzil mi ten s a m. Niekompetenty,
ha rdy, upa rty nieuk. Ta ki doktor Dla czego. Juz nie moge s lucha c dla czego i
dla czego . Dla czego kroplowka ma leciec wolno , a dla czego tera z s zybko. Ja k
dwula tek , ktorego s wia t dziwi . Juz nie moge s lucha c tego jego dla czego.
Rozumiem mies ia c ,dwa . Ale to juz pa re la t. Ma lo tego cza s m piec ra zy pyta o to
s a mo. - Ja k dziecko trzeba go pilnowa c , zeby nie wyza bija l pol oddzia lu. To s a mo
mys la pielegnia rki, to s a mo mys li leitender i tylko s zef jes t niewiedziec czemu
s lepy. Nie chce rzuca c fa ls zywych os ka rzen i nigdy tego glos no na oddzia le nie
powiedzia lem , a le moim zda niem to niemozliwe a by ten Uzbek s konczyl
me dycyne . Moze na uczyla go cos jego zona , leka rka , ktorej nigdy nie widzia lem
na oczy. Ktorej zdjecia nigdy nie poka za l , ktorej ten Uzbek na robil dzieci i za mkna l
w czterech s cia na ch. A na jgors ze w tym ws zys tkim jes t jego tota lny bra k krytycyzmu,
to uzewnetrznia ne przekona nie wla s nego genius zu pola czone z tota lnym
lenis twem.
10:49, JOD11
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środa, 09 listopada 2011

Wykrzyczec rozpacz nad glupota.
Odka d za cza lem plywa c w metnej wodzie pols kiej medycyny zycie w Niemczech
s ta lo s ie nudne. Te dwa tygodnie pobytu to ja k wcza s y. Nie trzeba mi urlopu . Nuda
pa nie. Dzien do dnia podobny . Nuda . Sta nda rd. Rutyna .
Nie to co w Pols ce. Kociol zda rzen , tempo , krecenie s ie w pa ra noicznym kolku .
Cza s em s ie chce wlos y z glowy rwa c, wyjs c i wyc do ks iezyca , wykrzyczec rozpa cz na d
glupota .

Ile jes zcze?

Zrzut strony: http://medykoemigrant.blox.pl/html <--kliknij na adresie
Wla s nie dos ta lem wia domos c. Na nowootwa rtym bloku opera cyjnym nie bede
mogl operowa c pa cjentow ze s ta cji dia liz. Inwes tycja pows ta la za kilka milinow
unijnej dota cji i wykluczone jes t wykonywa nie za biegow komercyjnych . A poniewa z
za wykonywa ne przeze mnie dos tepy dia liza cyjne s zpita lowi pla ci wla s ciciel s ta cji
dia liz , a nie bezpos rednio NFZ, wiec z a utoma tu za bieg ra tuja cy zycie jes t s ta wia ny
na rowni z s ilikonowymi cycka mi. I nikogo nie interes uje , ze pa cjenci wca le
komercyjni nie s a . W os ta tecznos ci za ich leczenie pla ci NFZ.
A ja to pierdole. Za mia s t meczyc oczy zs zywa ja c milimetrowe na czynka bede tera z
os trzykiwa l zyla czki w prywa tnej klinice po 300 zlotych za wklucie. A przetoczki tez
bede robil , a le tylko te la twe i tylko prywa tnie , tez w prywa tnej klinice, 2500 od
s ztuki.
I niech mi tylko ktos w komenta rza ch na pis ze , ze moje s lowa go burza . Ze jes tem
ka wa lkiem ch…zeruja cego na biedzie i nies zczes ciu ludzkim…..Odpowia da m. Nie
jes tem minis trem zdrowia . Jes t demokra cja i ta k na pra wde ws zys cy pla cimy za
wla s na glupote i niedojrza los c. W ka zdej pols kiej przychodni , s zpita lu i urzedzie
powinien byc dzwiekos zczelny pokoj by ka zdy mogl ta m wejs c i wykrzyczec rozpa cz
na d glupota . Mia lby wieks ze wziecie niz toa lety.
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sobota, 22 października 2011

Beznadzieja
Przez tydzień w oderwaniu od realiów codzienności z grupą młodych polskich
lekarzy zgłębialiśmy tajniki diagnostyki naczyniowej. Dużo rozmawialiśmy.
Mieszkałem w jednym pokoju ze świeżo upieczonym doktorem , który właśnie
wchodzi w bagno zwane polską medycyną. Tak się składa, że pracuje w dobrze mi
znanym szpitalu. Opowiadał o swoich kłopotach w relacjach z przełożonymi, o
wzajemnym obsrywaniu i obrzucaniu błotem. W dniu rozstania mówi do mnie tak.
- Mam jedną prośbę . Gdyby przez przypadek spotkał pan kogoś z mojego szpitala
proszę nie mówić , że ja tu byłem, że się coś uczyłem, nie chcę mieć kłopotów.
Jest gorzej niż myślałem.
06:56, JOD11
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środa, 05 października 2011

Pic na wode.
"Kaczyński rozwija temat i pisze o zagrożeniu wynikającym z niemieckich inwestycji
na zachodzie kraju (...) oraz o "kupionych polskich intelektualistach, którzy za
pieniądze załatwiają interesy wroga. Autorzy, jak Andrzej Szczypiorski, Andrzej
Stasiuk albo Olga Tokarczuk, ale także doradca Tuska Władysław Bartoszewski,
stali się 'zakładnikami swego ekonomicznego sukcesu w Niemczech'"
Ja tez jestem zakladnikiem swego ekonomicznego sukcesu w Niemczech i jestem
wdzieczny obcym , ze pozwolili mi uczyc sie i wykonywac zawod w sposob
cywilizowany. Jestem wdzieczny , ze przyjeli mnie jak swojego i nauczyli jak
swojego. W ciagu 8 iu lat tutaj osiagnalem duzo wiecej niz przez 12 lat w Polsce.
Straconych lat. Lat pelnych zawisci i chaosu. Lat walki wszystkich ze wszystkimi .
.Lat spedznych wsrod patriotow. Bo my Polacy jestesmy takikmi patriotami w
gebie. Duzo gadamy, stroimy sie w bialo czerwone piora ,a pod spodem jestesmy
goli. Lasi na kase i zaszczyty. Zdrowy rozsadek gdzies sie nam zapodzial. Cala
Polska jest jak ten nowy blok operacyjny , o ktorym poprzednio pisalem. Swoje
glowne zadanie juz spelnil. Pozwolil sie wypropomowac miejscowym notablom .
Kiedys, jeszcze w liceum, bylem na takich wrasztatach dziennikarskich. Goscie z
telewizji przygotowywali reportaz. Dali mi supernowoczesna kamere, postawili
gdzies w centrum Warszawy i kazali udawac , ze krece. Oni krecili mnie na serio , a
ja udawalem i krecilem dla picu. Potem w telewizji to fajnie wygladalo.Wszyscy sie
cieszyli. Ja bo sie ogladnalem w telewizorni, ekipa bo jakas tam kase zgarnela .To ,
ze kamera pusta byla zostalo miedzy nami. Taki pic na wode.
I wcale nie ukrywam , ze chcialbym by szpital z tym nowootwartym blokiem kupili
Niemcy.
Co sprytniejsi , tak jak pan Rostowski zawsze maja plan na wypadek apogeum
polskiej glupoty-zielona karta dla dzieci.
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środa, 28 września 2011

Chrzest
Młody, sympatyczny doktor z Krakowa chciał popatrzeć jak wykonuję przetoki
dializacyjne. Mnie to schlebiało. Chyba jest nieźle, skoro chłopak z samego stołecznego
miasta Krakowa jest gotów codziennie wstawać o 5ej , tłuc się samochodem 130 km w jedną
stronę by popatrzeć jak na głębokiej prowincji operuję.
-Przyjeżdżaj – będziesz mi asystował , bo tutejsi chirurdzy nie bardzo są chętni.
Znając kiepskie miejscowe zwyczaje poinformowałem dyrekcję , że mam chętnego do asysty.
W środku czułem satysfakcję. O wy barany , dzwońce porąbane już nie potrzebuję waszej
łachy. Nie przypuszczełem jednak , że ktoś każe mi pisać podanie. Podanie plus załącznik w
postaci kopii prawa wykonywania zawodu. Jakie kuźwa podanie mam napisać? Pieprzę was
, nie piszę. Jednak uległem napisałem . Jak za komuny. Zwracam się z prośbą wyrażenie
zgody , żeby taki a taki doktor , zainteresowany chirurgią naczyniową mógł wejść na blok
operacyjny i mi asystować. Chłopak przyjechał , podbił się jeszcze pod tym wszystkim
pieczątką , wpisał nr prawa wykonywania zawodu i wszedł na blok. Operacja poszła błysk.
Cisza , spokój na bloku.
Kilkadziesiąt metrów dalej odbywała się szopka . Otwierano nowy blok operacyjny za
europejskie pieniądze. Około setka ludzi w butach , garniturach , krawatach lansowała się
przed kamerami na tle stołów operacyjnych, respiratorów , aparatów rentgenowskich.
Wszystko świeże, nie używane ani razu. Stoły , na które nie spadła kropla krwi. Przecinali
wstęgi . Jedni robili sobie obecną kampanię , inni robili pijar na przyszłość. Popi i paru
księży latało z kropidłami i kadzidłami po nowych dziewiczych salach operacyjnych.
Rozwiane komże i sutanny , siwy dym. Lokalni pseudodziennikarze maziali nowoczesne
lampy operacyjne, wycierali się o stoły i nikomu nawet nie przyszło do głowy , że to totalny
idiotyzm. W obliczu tak wielkiej szansy na zaistnienie w mediach , szansy na podlizanie się
obecnej i potencjalnej przyszłej władzy, popom i księżom, w dupie można mieć zasady
aseptyki i sterylności. Chrzczono ten nowy blok poświęconymi koloniami bakterii, a
wszystko dla dobra ludu.
Na starym bloku była cisza i spokój. Ja , młody doktor z Krakowa i dwie pielęgniarki. W tak
pięknych okolicznościach przyrody padła nagle propozycja , operujmy kolejnego pacjenta
Przetok ci u mnie dostatek. Jeden telefon inastępny za godzinę może iść na stół. Ekstra kasa
dla mnie i dla szpitala.
Oddziałową tutejszego bloku jest pewna zołza. Mała , pyskata , samotna biedna kobieta. Coś
jak ta Oberarztin z Uni Klinik. Z nieskrywaną dumą prezentowała walory nowego bloku
operacyjnego, wyginała swoją rachityczną elokwencję wobec dygnitarzy gdy jej przerwałem.
To my zrobimy jeszcze jedną przetoczkę. Małpa zaczęła się wydzierać jak głupia. Że święto ,
że i tak już zrobili dla mnie wyjątek godząc się na jakąkolwiek operację w dniu tak
podniosłym. Nadejszła wiekopomna chwila dla szpitala , a ja jej zwracam głowę jakimś
pierdołą pacjentem.
A mówią , że polskie szpitale są biedne. Oficjalnie ledwo to zipie . Nie przeszkadza to jednak
by w środku tygodnia zrobić sobie święto. Szpital zamarł na jeden dzień.
Kolejny dzień też był wesoły. Młody doktor z Krakowa nie przywiózł kopii prawa
wykonywania zawodu. Potencjalny przebieraniec. Nic na gębę. Co im tam jakiś Oberarzt.
Czy można wierzyć Volksdeutschowi?
Ale w innym szpitalu się ucieszyli, że zacznę robić u nich przetoki . Tylko ciężkich
pacjentów , nienadających się do transportu będę operował na tym nowoochrzszczonym ,
„najładniejszym w Europie „bloku operacyjnym. Fajerwerki zgasły , a został problem . Jak
teraz wyżywić tę energożerną potworę z laminarną klimatyzacją ?
Już za dwa dni - z chaosu do Deutschland.
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