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Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych w Kielcach

Erasmus kluczem do kariery i sukcesu
A Wymiana studentów, a może praktyki zawodowe w jednym z krajów Europy? Dziś dla młodych ludzi nie ma granic

J
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ak co roku, Wyższa
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych we współpracy
z
uzdrowiskiem
w Teplicach (Republika Czeska) organizuje 3-miesięczne letnie praktyki zawodowe dla studentów fizjoterapii (15 miejsc), kosmetologii (1
miejsce) oraz pielęgniarstwa
(1 miejsce).
Uzdrowisko zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, praktykanci są też uprawnieni
do ubiegania się o stypendium
z programu Erasmus+ w wysokości 500 Euro miesięcznie.
Wszelkie pytania można kierować
na
adres
erasmus@wseip.edu.pl
O tym wyjeździe, o jego
szczegółach, a także o tym,
czym jest Erasmus, do kogo
jest skierowany, jak z niego
skorzystać piszemy szerzej
wewnątrz numeru. Sprawdź,
dlaczego warto wyjechać „po
wiedzę” i co daje nauka za granicą. Wiele osób już skorzystało z tej szany. Może Ty
bedziesz następną?

b Fizjoterapeuci z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w uzdrowisku w Teplicach (Czechy). Co roku liczna grupa studentów korzysta z praktyk w tym ośrodku.

Konkurs na temat ochrony praw autorskich

C

zęsto nie zdajemy sobie
sprawy, jakie problemy
wiążą się z naruszeniem
praw autorskich. Powielając
książkę lub jej fragment, ściągając film z Internetu, korzystając
z dostępnych w Sieci fotografii,
czy zamieszczając w swoim
utworze elementy zaczerpnięte
z innego dzieła, można narazić
się na konsekwencje dotkliwe
i kosztowne. Dużą beztroską
wużywaniucudzejwłasnościintelektualnejwykazująsięzwłaszcza ludzie młodzi – uczniowie
istudenci.DostępnośćInternetu
i multimediów powoduje, że
wielu z nich przywykło trakto-

waćjejakhipermarket,zktórego
można brać wszystko i za nic nie
płacić. Z drugiej strony, co raz
częściejsłyszysięoprzypadkach
skutecznegodochodzeniaswych
prawprzezautorów,którzyuznali się za pokrzywdzonych takim
wykorzystywaniem ich dorobku. Dla własnego dobra warto
więc wiedzieć o prawach autorskich jak najwięcej.
Stowarzyszenie Zbiorowego
Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych
i Technicznych KOPIPOL oraz
Wydział Prawa Wyższej Szkoły
Ekonomii,PrawaiNaukMedycznychimieniaprofesoraEdwarda

Lipińskiego w Kielcach ogłaszająkonkursdlauczniówszkółponadgimnazjalnych województwaświętokrzyskiego-©Wszystkie prawa zastrzeżone - konkurs
na temat ochrony praw autorskich.Maonnaceluupowszechnianie w środowisku młodzieży
uczącejsięwiedzynatematpraw
autorskichiprzeciwdziałaniezjawisku naruszania własności intelektualnej.Zadaniemuczestników jest przygotowanie filmu,
prezentacji/animacjikomputerowej,lubplakatu/komiksu,propagującychposzanowanieprawautorskich;pracemogąbyćtworzone indywidualne lub przez ze-

społy liczące nie więcej niż trzy
osoby.
Rozstrzygnięciekonkursunastąpi 23 kwietnia 2015 roku (jest
to Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich), o godzinie
10, w siedzibie Wyższej Szkoły
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul.
Jagiellońskiej 109A. Zgłoszenia
udziału w konkursie można
przesłać do 20 marca, zaś prace
konkursowe – do 13 kwietnia.
Uwaga! Dla laureatów ufundowano cenne nagrody
Regulamin i inne szczegółowe informacje na stronie:
www.wsepinm.edu.pl

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś świętokrzyskim przedsiębiorcą lub pracownikiem MMŚP,
zatrudnionym na podstawie umowy o pracę?

Oferujemy dla Ciebie bezpłatne,
specjalistyczne i certyﬁkowane
szkolenia z zakresu:
• rehabilitacji • SPA&Wellness • terapii tkanek miękkich • odnowy
biologicznej • animacji czasu wolnego w obiektach turystycznych
Szkolenia realizowane w ramach projektu
„Po zdrowie w świętokrzyskie”, Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Więcej informacji:
WSEPINM, ul. Jagiellońska 109A, Kielce, pok. 111, tel. 41-366-93-71
Fundacja CEL ul. Paderewskiego 29/3, Kielce, tel. 41-230-23-10
www.zdrowie.wsepinm.edu.pl
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Erasmus czeka na każdego żaka
A Także Ty możesz skorzystać z międzynarodowego programu wymiany studentów. Sprawdź, jakie daje korzyści!

P

Jakie należy spełniać
kryteria?
Wiele osób rezygnuje z udziału w programie ze względu
na obawę przed barierą językową. Z pewnością biegła znajomość języka obcego ułatwi
funkcjonowanie w nowym
miejscu, jednak warto pamiętać, że na każdej uczelni uczestniczącej w programie zatrudnieni są pracownicy, którzy pomagają zagranicznym studentom.
- Dodatkowym atutem jest
wysoka średnia ocen - dodaje
Anna Niedbała, która w ramach
Erasmusa skorzystała zarówno
z praktyki jak i studiów za granicą.

Koszty i formalności
Wybrałeś już wymarzone miejsce praktyk lub uczelnię i co dalej? Nie przejmuj się nadmiarem formalności - wystarczy, że
złożysz na uczelni odpowiedni
wniosek, a twoje marzenie
za kilka tygodni stanie się faktem. W razie jakichkolwiek
problemów lub wątpliwości
pomoże Ci zawsze dyrektor
Przemysław Szczepańczyk. Nie
musisz się także zbytnio martwić kosztami. Opłaty związane z wyjazdem nie zrujnują
studenckiej kieszeni. Każdy
uczestnik wymiany otrzymuje
„kieszonkowe” w granicach
od 250 do 500 Euro, a szczegółowy wykaz kosztów życia co-

dziennego jak, na przykład cena obiadu czy biletu komunikacji miejskiej znajduje się
w cenniku sporządzanym oddzielnie dla każdego kraju.

Co zajęciami na uczelni
w kraju?
Zaliczenia semestru odbędzie
się na podstawie punktów
ECTS zdobytych na zagranicznej uczelni, które przyznaje się
na podstawie zdanych przedmiotów. W zależności od tego,
jakie przedmioty wybrałeś
do studiowania za granicą,
po powrocie będziesz musiał
zaliczyć niektóre egzaminy
lub... żadne. Wszystko jest
kwestią ustalenia warunków

wymiany dla każdego studenta indywidualnie.
Wszystkim wyjeżdżającym
na wymianę studencką z programu Erasmus życzymy udanego wyjazdu i owocnej nauki!

Szansa na praktyki
w Teplicach
A okazji do wyjazdu wcale nie
trzeba daleko szukać. Jak co roku, Wyższa Szkoła Ekonomii,
Prawa i Nauk Medycznych we
współpracy z uzdrowiskiem
w Teplicach (Republika Czeska)
organizuje 3-miesięczne letnie
praktyki zawodowe dla studentów fizjoterapii (15 miejsc), kosmetologii (1 miejsce) oraz pielęgniarstwa (1 miejsce).

Uzdrowisko zapewnia bezpłatne zakwaterowanie, praktykanci są też uprawnieni
do ubiegania się o stypendium
z programu Erasmus+ w wysokości 500 Euro miesięcznie.
Wszelkie pytania proszę kierować
na
adres
erasmus@wseip.edu.pl
Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o wypełnienie ankiety pod adresem
http://goo.gl/forms/sNWD96b0
DQ do dnia 30 kwietnia.
Więcej informacji można
uzyskać w Akademickim Centrum Studiów Europejskich
WSEPINMpod numerem telefonu: 41-366-93-62.
MAGDALENA WOLSKA, RED.
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ewnie nie raz już
s ł y s z a ł e ś
o Erasmusie. Znajomi chwalili się pobytami na zagranicznych uczelniach, zawartymi znajomościami, pokazywali zdjęcia z całego świata. Ale o co właściwie
chodzi w tym Erasmusie?
Jest to międzynarodowy
program wymiany studentów.
Obecnie można wybrać spośród 30 krajów, a każdorazowy
wyjazd trwa od 3 miesięcy
do roku. Nie jesteś zainteresowany nauką w obcym języku?
Żaden problem - możesz także
skorzystać z programu praktyk
zawodowych.

bErasmus jest okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia, ale także do poznania nowych osób.

bOsoby, które skorzystały z wymiany studentów, albo z praktyk zagranicznych nie żałują swojej decyzji.

Z

apewne niewielki odsetek
studentów zwraca uwagę
na ubezpieczenie zdrowotne w czasie studiów. A jednak w dobie powszechnej dyskusji o Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych i innych ubezpieczeniach warto wiedzieć choć
tyle, by móc spokojnie spać.
Dobrze mieć świadomość, że
możemy bezproblemowo udać
się do lekarza bez względu
na nasz wiek czy tryb studiów.
Podkreślić trzeba, że osoba
studiująca podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, zaś kwestię ubezpieczenia
zdrowotnego studenta reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia
2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zachęcam do zapoznania
się z ustawą, gdyż omawiana
tematyka zawiera szereg szczegółowych rozwiązań przewidzianych dla poszczególnych
przypadków. W tym miejscu
należy odpowiedzieć na pyta-

nie: jaka jest ogólna zasada dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego studenta?
W wielkim uproszczeniu
student do 26 roku życia jest
zgłaszany do ubezpieczenia
zdrowotnego przez rodziców,
opiekunów prawnych, dziadków czy współmałżonka. Student taki zgłaszany jest więc
do ubezpieczenia jako członek
rodziny osoby ubezpieczonej.
Z kolei student ukończywszy 26 rok życia i nie mający tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, powinien złożyć pisemny wniosek
do uczelni o ubezpieczenie
zdrowotne. Wtedy to uczelnia
odprowadza składkę za niego,
zgłaszając równocześnie studenta do Narodowego Funduszu Zdrowia. Student ubezpieczany jest również bez względu na wiek jako członek rodziny osoby ubezpieczonej, gdy
posiada orzeczenie o znacznym
stopniu
niepełnosprawności bądź orze-

czenie inne jemu równe albo,
gdy jego małżonek posiada
ubezpieczenie społeczne.
Natomiast osoba studiująca,
która ukończyła 26 lat i nie podlega omawianemu ubezpieczeniu z jakiegokolwiek tytułu powinna przedłożyć uczelni
oświadczenie potwierdzające
ten stan. Oświadczenie to może być poparte dokumentami
potwierdzającymi wygaśnięcie
ubezpieczenia zdrowotnego,
wynikającego z innych stosunków prawnych.
Warte zapamiętania jest to,
że ubezpieczenie zdrowotne
wygasa z dniem ukończenia
szkoły wyższej lub skreślenia
z listy studentów. Za dzień
ukończenia szkoły wyższej
przyjęto dzień złożenia egzaminu dyplomowego. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej przysługuje jednak
studentowi przez okres czterech miesięcy od dnia skreślenia z listy studentów bądź
ukończenia uczelni.

Powyższe rozwiązania dotyczące obowiązku podlegania
ubezpieczeniu zdrowotnemu
przez studenta są z zasady najczęściej spotykanymi w praktyce. Chciałem zwrócić uwagę
na instytucje ubezpieczenia
zdrowotnego, gdyż wiąże się
z tym możliwość bezpłatnego
korzystania ze świadczeń w placówkach, które zawarły umowę
na udzielanie takich świadczeń
opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wobec tego nie musimy ubezpieczać prywatnie naszego zdrowia na rynku komercyjnych
ubezpieczeń, podlegających
odrębnym regulacjom prawnym. Warto więc chwilę zastanowić się nad własnym ubezpieczeniem zdrowotnym i spytać najbliższych czy takowemu
ubezpieczeniu podlegamy.
Życzę wszystkim zdrowia,
a zainteresowanych zachęcam
do przestudiowania ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
TOMASZ LUBACHA
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Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym! - radzi Tomasz Lubacha

bRadzi Tomasz Lubacha, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
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bStudenci oraz wykładowcy z wydziałów prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Lwowskiego.

Naukowe spotkanie we Lwowie
A Wizyta przedstawicieli Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach w Uniwersytecie Lwowskim

W

dniach 26 –
28 lutego
studenci
Koła Naukowego
„Per Aspera
Ad Astra” Wydziału Prawa
Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych gościli
z wizytą u swoich rówieśników
na Wydziale Prawa LNU imienia I. Franka we Lwowie. Spotkanie odbyło się w ramach
współpracy kieleckiego Wydziału z Wydziałem Prawa kierowanym przez dziekana profesora Andrija Bojki.

Trzy wykłady i wymiana
poglądów
W dniu 27 lutego na wydziale
prawa we Lwowie nasi i ukraińscy studenci prawa mogli
wysłuchać trzech wykładów;
pierwszy wygłoszony przez
dziekana wydziału z Kielc, doktora Krzysztof Wątorka na temat kształcenia prawników
w Polsce, drugi prokuratora
Adama Smulskiego z Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód
na temat funkcjonowania wymiary sprawiedliwości w Polsce oraz trzeci na temat reformy samorządu terytorialnego
– doświadczenia polskie dla
Ukrainy wygłoszony przez pracownika naukowego tamtejszego uniwersytetu doktor
Olhy Kotrsuruby. Liczne pytania do prelegentów zarówno ze
strony studentów ukraińskich
i polskich świadczą o dużym
zainteresowaniu poruszaną
problematyką.
Po sesji wykładowej odbyły
się spotkania zarówno kadry
jak i studentów ze swoimi rówieśnikami. Studenci mieli
okazji zapoznać się z warunkami lokalowymi tamtejszego
wydziału. W trakcie wspólnych
rozmów wymieniali poglądy,
co do studiowania prawa jak
i działalności studenckiej. Ka-

drę natomiast gościł dziekan
tamtejszego wydziału prawa
profesor Andrija Bojki. Omówiono dalszą współpracę i rewizytę ich Koła Naukowego
na Wydziale Prawa Wyższej
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk
Medycznych. Podjęto także
przedsięwzięcia do uczestnictwa tamtejszej kadry w konferencji naukowej mającej się odbyć w Kielcach w dniach 15 – 16
września, zatytułowanej „Legalność zatrudniania cudzoziemców”.

Lwów widziany oczami
studentów
Po wykładach studenci z przewodnikiem zwiedzili centrum
Lwowa oglądając miejscowe
zabytki w tym obiekty sakralne. Wieczorem czas wolny spędzili w przeuroczych kafejkach,
mogąc skosztować wspaniałej
ukraińskiej kuchni. Na drugi
dzień zaplanowano wspólne
zwiedzanie
cmentarza
Łyczakowskiego - najstarszej
nekropolii Lwowa ze wspaniałymi zabytkami z akcentami
polskimi, między innymi kaplice Byczakowskich, Morawskich,
pomników:
Goszczyńskiego, Chmielewskiego, grobowców: Konopnickiej, Banacha i innych oraz
Cmentarza Orląt Lwowskich
z grobami polskich żołnierzy
z 1918 – 1920. Chwila refleksji
nad kwaterą przeznaczoną dla
żołnierzy ukraińskich – ofiar toczącej się obecnej wojny, najczęściej poległych rówieśników
naszych studentów.

„Serca biją tym samym
rytmem”
Wrażeń jak na trzy dni wizyty
tak dużo, że nie sposób opisać,
w szczególności, że sytuacja
gospodarcza Ukrainy spowodowała, że ceny były tak niskie, iż
nasi studenci poczuli się jak
szejkowie arabscy.

A oto odczucia Łukasza
Pluszewskiego uczestnika naszej wyprawy: - To była niezapomniana wyprawa. Wyjazd
zagraniczny, ale jednak wyraźnie dało się odczuć polskie akcenty. Pierwszego dnia głównym celem było zwiedzenie
oraz uczestnictwo w wykładach na Uniwersytecie Lwowskim. Tematem zajęć było porównanie funkcjonowanie prawa w Polsce i na Ukrainie. Warto również zwrócić uwagę
na fakt, że wykład został przeprowadzony przez Ukrainkę,
która wygłaszała w języku polskim! Już na samym początku
swojego wystąpienia powiedziała, że to były jej pierwsze
zajęcia przeprowadzone w naszym języku. Jeżeli faktycznie
to był jej pierwszy raz, to należy powiedzieć, że wypadła naprawdę rewelacyjnie! Żaden
z naszych studentów nie miał
najmniejszych problemów ze
zrozumieniem tego, o czym
mówiła. Biorąc pod uwagę
pewną barierę komunikacyjną,
poziom trudności języka polskiego, który jest uznawany
za jeden z najtrudniejszych
oraz ten stres przed wystąpieniem należy pogratulować wystąpienia. Innym sympatycznym akcentem podczas pobytu w miejscowej uczelni było
wspólne pamiątkowe zdjęcie
oraz wzajemne życzenia odnośnie przyszłej współpracy
polsko – ukraińskiej. Pochodzimy z różnych okolic, mówimy
w innym języku, ale nie da się
ukryć, iż nasze serca biją tym
samym rytmem. Jeszcze tego
samego dnia mieliśmy okazję
zobaczyć najciekawsze miejsca. Zwiedzanie zaczęło się
od pomnika Adama Mickiewicza, a skończyło się przy Operze Lwowskiej. To był równie
przyjemnie spędzony czas
za sprawą niezwykle sympatycznego przewodnika, który

o wszystkim opowiadał z wielką pasją.
Drugi dzień we Lwowie był
znacznie krótszy od poprzedniego, albowiem zwiedziliśmy
tylko Cmentarz Łyczakowski
oraz Orląt Lwowskich. Najpierw mieliśmy okazję zobaczyć groby osób, które na trwa-

łe zapisały się do historii - poeci, artyści czy władcy. Natrafiliśmy również na groby żołnierzy, którzy w ubiegłym roku
polegli w trakcie walki na Majdanie w Kijowie. Chwila zadumy oraz refleksji niewątpliwie
udzieliła się wszystkim uczestnikom wycieczki. Tamtego

dnia jeszcze tylko zjedliśmy
obiad w „Pyzatej Chacie”,
a po nim wracaliśmy już do Polski. Trochę szkoda było opuszczać Lwów, z drugiej strony
zawsze w trakcie drogi powrotnej nasuwają się myśli, że dobrze znów być w domu.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

bOd lewej docent Andriy Kovalyuk, dziekan Wydziału Prawa WSEPINM, dr Krzysztof Wątorek, prof. Andriy
Bojko dziekan Wydział Prawa UL oraz prokurator prokuratury rejonowej Kielce Wschód Adam Smulski.

bStudenci Koła Naukowego: „Per aspera ad astra” z WyższejSzkołyEkonomii,PrawaiNaukMedycznych
imieniaprofesoraEdwardaLipińskiegowKielcachoraz„PrawnegoKołaNaukowego”UniwersytetuLwowskiego.
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Ghanejczycy są bardzo gościnni
Ratownictwomedycznejest
twoimkierunkiemstudiów,ale
przedewszystkimwielkąpasją.
Skądtakiezainteresowanie?
Ratownictwo medyczne pasjonowało mnie niemal
od zawsze. Zaczęło się od tego, że jakieś siedem lat temu
miałam problemy zdrowotne.
Przezwyciężając je stwierdziłam, że jestem uparta
i na pewno dałabym sobie radę w tej dziedzinie. Wstąpiłam
na kurs, który prowadzili instruktorzy pierwszej pomocy.
Po odbyciu szkolenia zrozumiałam, że to jest naprawdę
moja wielka pasja i nie potrafię bez niej żyć. Dopiero
za drugim razem dostałam się
na wymarzone studia. Co
prawda zakwalifikowałam się
za pierwszym razem, ale ze
względu na priorytety rekrutacji nie mogłam zrealizować
obranego celu. Po prostu
w swoim czasie wpisała analitykę medyczną jako ważniejszy kierunek aniżeli ratownictwo medyczne. Wówczas
myślałam sobie, że może to
właśnie analityka jest moim
przeznaczeniem i być może
tak ma być. Okazało się, że
jednak jest inaczej.
Najpierwciężkochorowałaś,
apotemsamazdecydowałaśsię
pomagaćludziom.Tojestcoś
pięknego!
Może i tak. Jednak to nie jest
tylko dar dla tych innych ludzi, ale również dla mnie. Pomagając innym, pomagam
również sobie. Czerpię z tego
niesamowitą radość, ponieważ możliwość ratowania komuś życia, albo poprawiania
czyjejś sytuacji życiowej jest
dla mnie wielkim szczęściem.
Odczerwcazeszłegorokuprzebywasznamisjiw Ghanie.Jakie
sąjejgłównecele?
Głównym celem jest wprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie opieki
zdrowotnej oraz ochrony środowiska. Moim zadaniem jest
przede wszystkim nauczanie
wyżej przedstawionych zagadnień, udzielania pierwszej
pomocy oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w miejscowym pogotowiu ratunkowym.
Wjakimmieściesięosiedliłaś?
Osiedliłam się w Akrze, stolicy
Ghany. Mieszkam i pracuję
w slumsach Mamprobi. Tutaj
pomoc jest najbardziej potrzebna. Ludzie w Ghanie migrują ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego życia. Niestety wielu z nich ląduje
na ulicy. Miasto nie może pomieścić wszystkich imigrantów, ale ludzie próbują prze-

żyć, walcząc z biedą, budują
nielegalnie domy, które po jakimś czasie są niszczone przez
policję. Ale to nieprawda, że
w Ghanie ludzie głodują. Tak
pewnie wyobraża sobie Afrykę
większość Polaków, którzy
nigdy nie odwiedzili tego kraju. Ludzie tutaj są bardzo rodzinni i wspierają się wzajemnie. Jeśli jeden członek rodziny ma pracę, wspiera innych.
Nawet daleka rodzina może liczyć u niego na miskę yamu
i kąt do spania. Ghanejczycy
są bardzo gościnni. Jakbyśmy
w Polsce powiedzieli „gość
w dom, Bóg w dom”, dla nich
ta zasada jest bardzo ważna.
Dom, który przyjmie potrzebującego na nocleg, użyczy
kąt do spania i nakarmi, jest
błogosławionym domem
i bardzo poważanym wśród
sąsiadów.
Co to jest yam?
Yam to warzywo podobne
do naszych ziemniaków, bardzo wydajne i tanie. Po ugotowaniu smakuje podobnie
do ziemniaków, a na ulicach
około południa można spotkać kobiety smażące yam
i sprzedające ogromne frytki.
PracujeszwGhaniejużdziewięć
miesięcy.Maszwyrobionąopinięnatematpoziomuopieki
zdrowotnejwGhanie?
Opieka zdrowotna w Ghanie
jest pełna kontrastów. Ludzie
na wsi nie mają dostępu do lekarza. W jednej na kilka wiosek znajduje się klinika, gdzie
porad zdrowotnych udziela
pielęgniarka, albo asystent lekarza. Apteki znajdują się tylko w większych wioskach,
więc ludzie w pierwszej kolejności starają się leczyć ziołami. Wiedza na temat ziół przekazywana jest z pokolenia
na pokolenie. Ludzie leczą się
tym, co znają i tym, czemu
ufają. Starsi leki przyjmują
niechętnie, odwiedzają szpital
dopiero wtedy, kiedy medycyna naturalna już nie pomaga,
a to czasami jest już za późno.
W mieście sytuacja wygląda
zupełnie odwrotnie. Kliniki
i apteki powstają jak grzyby
po deszczu, bo to dobry biznes. Ale większości ludzi nie
stać na leczenie w klinice.
Przeciętny nauczyciel w prywatnej szkole w Akrze zarabia
równowartość 150 złotych.
W przypadku gorączki, pierwsza wizyta w klinice kosztuje
40 złotych, każda następna
po 20 złotych, badania krwi 40
złotych, leki 20 złotych. Jedna
wizyta kosztuje 2/3 miesięcznej pensji przeciętnego obywatela. Ludzi na to nie stać,
dlatego decydują się na zakup
leków na własną rękę. W skle-
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A Rozmowa z Katarzyną Sas, studentką ratownictwa medycznego, która obecnie przebywa na misji w Ghanie

b Katarzyna Sas przebywa na misji w Ghanie, gdzie zajmuje się profilaktyką w zakresie ochrony zdrowia i udzielaniem pierwszej pomocy.
pach chemicznych jest możliwość zakupienia większości
leków, także antybiotyków
bez recepty. Każda gorączka
leczona jest lekiem przeciwmalarycznym. Malaria jest
bardzo powszechna w okolicach równika, ale nie każda
gorączka jest symptomem tej
choroby. Większość przypadków ma inną etiologię, ale lek
przeciwmalaryczny jest „na
wszelki wypadek”, gdy nie pomaga, pacjent dopiero wybiera się do lekarza. Ludzie boją
się malarii, bo jeśli nie jest leczona, może być śmiertelna.
Jednak to nie jest właściwa
droga. Z powodu nadużywania leków, za kilka lat pasożyty
powodujące malarię uodpornią się na dostępne antybiotyki i dopiero wtedy zabraknie
skutecznych leków, ludzie
zaczną umierać na tę chorobę.
A wystarczy tylko kupić w aptece szybki test na malarię, żeby potwierdzić autodiagnozę.
Koszt takiego testu to tylko
około 5 złotych. Dla nas to
TYLKO 5 złotych, dla Afrykańczyków AŻ.
Przygotowaniadotakiejmisjisą
pewniebardzożmudne?
Przygotowania pochłaniają
bardzo wiele czasu. Aby dostać wizę potrzeba dwa razy
odwiedzić ambasadę Ghany
w Berlinie. Przed wyjazdem
konieczne jest szkolenie. Podczas wielogodzinnych podróży miałam czas na przygoto-

wania do egzaminów i pisanie
pracy.
Oczywiście nie miałam czasu
na zakupy. W przygotowaniach bardzo pomogła mi moja
rodzina i przyjaciele. Zaopatrzyli mnie w moskitierę, repelenty, żele antybakteryjne, materiały do prowadzenia szkoleń i wszystko, co jest potrzebne na roczny pobyt w krajach
trzeciego świata. Przed wyjazdem do Ghany oczywiście
trzeba się też zaszczepić.
Na kilka tygodni przed podróżą dostałam zapalenia krtani.
Może gdybym spędziła 2-3 dni
w łóżku byłoby lepiej, ale nie
miałam na to czasu, co znacznie opóźniło szczepienia. Obowiązkowe jest tylko szczepienie na żółtą febrę, pozostałe są
opcjonalne. Duża ilość szczepień podana w krótkim czasie
niszczy układ odpornościowy,
dlatego wybrałam tylko kilka
najważniejszych… i w drogę.
Zdawałam sobie sprawę, że to
niesie ze sobą konsekwencje,
ale taka decyzja wydawała mi
się słuszna… do czasu aż
w dżungli pogryzła mnie małpa. Wtedy zaczęłam żałować,
że nie zaszczepiłam się
na wściekliznę.
CosprawiłoCinajwiększetrudnościpodczasmisji?
Największym problemem są
stereotypy. Tutaj biały znaczy
bogaty, więc ludzie na ulicy
proszą o pieniądze. Nie dlatego, że potrzebują, ale wydaje

im się, że im się to należy.
Większość czasu pracuję
w społeczności, wędruję
od domu do domu z torbą pełną sprzętu medycznego albo
środków higieny osobistej. Ludzie zaczepiają mnie z wyrzutami, że jeśli coś rozdajemy to
im się też to należy. Na początku mojej misji ktoś opowiedział mi anegdotę. Na skrzyżowaniu biali pracownicy WHO
rozdawali szczepienia na polio. Przechodzień zapytał wracającego z punktu medycznego mężczyznę, na co są te zastrzyki. Ten odpowiedział:
„Nie wiem, rozdawali za darmo to i ja stanąłem w kolejce”.
Wtedy wydawało mi się to
śmieszne, teraz wydaje mi się
to okrutnie prawdziwe. Ludzie
tu nie zarabiają wiele, ale
kombinują jak tylko mogą.
Zwyczajeiobyczajetampanującezdecydowanieróżniąsię
odtychpowszechnieprzyjętych
unaswkraju?
Afrykańskie realia zdecydowanie różnią się od europejskich. Dla mnie największym
zaskoczeniem był pogrzeb.
Najlepsza impreza, jaką widziałam. Tak, to nie jest żart!
Ghanijczycy bardzo hucznie
obchodzą pogrzeby. Śpiewają,
tańczą, jedzą, piją i świetnie się
bawią. Dla nich człowiek nie
umiera, ale kiedy przychodzi
czas, odchodzi do Boga. I trzeba się cieszyć, bo tam jest lepsze życie. Pogrzeby są organizowane kilka tygodni
po śmierci, bo potrzeba czasu
na ich organizację. Trzeba zorganizować miejsce, zapewnić
jedzenie, muzykę, zaprosić ludzi, wywiesić ogłoszenia a czasami nawet zamówić koszulki
ze zdjęciem zmarłego. Wesele
trwa kilka godzin, pogrzeb trzy
dni. W końcu umiera się tylko
raz.
Czy trudno było przystosować
się do tamtejszych warunków
klimatycznych oraz pogodowych?
Kiedy przyleciałam do Ghany,
trwała tu pora deszczowa, to
pozwoliło mi uniknąć szoku
klimatycznego. Chociaż w porze suchej też nie miałam
problemów. Kocham upały,
więc bardzo łatwo przystosowałam się do klimatu. Dużo
trudniej było przystosować się
do życia wśród społeczności.
Być białą kobietą na Czarnym
Lądzie nie jest łatwo. Nie można przejść niezauważonym
na ulicy. Dzieci krzyczą „Obroni” (biały człowiek), dorośli
proszą o chwilę rozmowy,
mężczyźni notorycznie pytają
„Dzień dobry, wyjdziesz
za mnie?”. Na początku bardzo
mi się to podobało, czułam się

jak gwiazda, ale już po kilku tygodniach przed każdym wyjściem na ulicę pragnęłam wysmarować się nutellą.
Ratownictwo medyczne łączy
się z wieloma ekstremalnymi
sytuacjami. Jak sobie z nimi
radzisz?
Ważne jest prawidłowe podejście do życia. Ludzie rodzą się
i umierają, kiedy przychodzi
na to czas. Wierzę, że jeśli jest
gdzieś zapisana data naszej
śmierci to nie da się jej uniknąć. Choćbyśmy wlali w wykrwawionego 10 litrów krwi czy
zdefibrylowali kilkadziesiąt razy pacjenta z migotaniem komór, na każdego przychodzi
czas. Kiedy nasze wysiłki nie
przynoszą skutku, w pewnym
momencie trzeba się poddać.
Są to trudne decyzje, takie których najbardziej nienawidzę,
ale taki zawód wybrałam. A jak
sobie radzę z niebezpiecznymi
sytuacjami? Kiedy karetka jedzie niemal 200 kilometrów
na godzinę, na czerwonym
świetle, pod prąd… modlę się.
Podstawowa zasada ratownictwa brzmi: „Dobry ratownik
to żywy ratownik”, ale kiedy
widzę kałużę krwi to często
o tym zapominam. Zaczyna się
wydzielać adrenalina i biegnę
do poszkodowanego pomocą.
Może kiedy założę własną rodzinę, zmienię się, zacznę bardziej uważać na siebie, ale
na razie myślę o kolejnej podróży i kolejnych wyzwaniach.
Tym razem Uganda. Planuję
rozpocząć projekt nauczania
pierwszej pomocy wśród wiejskich społeczności. Jest to
szczególnie ważne, bo na terenach wiejskich czas dotarcia
karetki jest znacznie dłuższy
niż pięć minut podczas których, jeśli nie zostanie podjęta
resuscytacja, niedotleniony
mózg umiera. Zbieram fundusze, żeby dzięki szkoleniom,
dać szansę tym, którzy w przypadku zatrzymania krążenia
czy poważnego wypadku, ze
względu na miejsce zamieszkania, jak dotąd nie mieli żadnych szans na przeżycie.
Kiedy wracasz do Polski?
Planuję powrót na początek
maja, ale wracam tylko
na chwilę, spotkać się z rodziną, przyjaciółmi, zabić tęsknotę. W czerwcu wylatuję na projekt do Stanów Zjednoczonych. Przez trzy miesiące będę
zajmować się niepełnosprawnymi dziećmi podczas obozów
wakacyjnych w okolicach Nowego Jorku. Potem planuję
wrócić na studia, zająć się wykształceniem a w międzyczasie przygotować kolejną misję
i wrócić do Afryki.
ŁUKASZ PLUSZEWSKI

