
"Niektórzy z nas zwiększają Dobro, a inni, obawiam się, 
zwiększają Zło. Większość po prostu stara się jak może."

Ten cytat z książki "Król i prostak" Dave'a Duncana do
skonale pasuje do opisanych przeze mnie osób.

Choć patologie zdarzają się wszędzie i Pogotowie Ratun
kowe również nie jest od nich wolne, to mam wrażenie, że 
ostatnimi  czasy pogotowie  stało  się  dla  niektórych osób - 
niestety - wygodnym "chłopcem do bicia".

Przyznaję,  że  książka  którą  napisałem,  nie  zawsze  po
kazuje pogotowie "z najlepszej strony". Jednak mój wrodzo
ny optymizm każe mi wierzyć, że po jej przeczytaniu, wiele 
osób na pogotowie i pracujących w nim ludzi spojrzy życzli
wiej.
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Dyspozytor
W Pogotowiu  Ratunkowym istnieje  coś  takiego,  jak  funkcja 

Dyspozytora. Jeżeli zadzwonisz na pogotowie, to właśnie dyspozy
tor odbierze twój telefon. To on musi zebrać wywiad - a więc do
wiedzieć się, co się dzieje, ocenić czy zgłaszane dolegliwości są  
wskazaniem do  wysłania  zespołu,  zebrać  dane  pacjenta,  osoby 
zgłaszającej, zanotować dokładny adres, a w końcu wysłać właści
wy zespół.

Zdarza się czasem, że możliwości działania są znacznie mniej
sze niż potrzeby. I tak na przykład, dyspozytor otrzymuje jedno
cześnie trzy poważne zgłoszenia, mając do dyspozycji jedynie dwie  
wolne karetki. Musi wówczas albo poprosić o pomoc inną stację,  
albo  ustalić  kolejność  załatwiania  przypadków.  A  rozmawiając 
przez  telefon  ze  zgłaszającym,  naprawdę trudno jest  się  nieraz  
zorientować, czy wezwanie jest banalne i może jeszcze jakiś czas 
poczekać, czy też istotnie dzieje się coś poważnego. Dlatego też 
dobry dyspozytor musi mieć po prostu "nosa", gdyż zła decyzja 
dyspozytora może się skończyć fatalnie dla pacjenta. 

Praca ta, acz niezbędna dla funkcjonowania pogotowia, często 
bywa niedoceniana przez pozostałych pracowników. Niesłusznie.  
Nie każdy nadaje się do tego zajęcia. Dyspozytor musi być osobą 
opanowaną, energiczną i odporną psychicznie. Wskazany jest lek
ki sen. Ja na przykład nie mógłbym być dyspozytorem choćby z  
tego powodu, że dzwonek telefonu mnie nie budzi, a jak już jakimś  
cudem zbudzi, to jeszcze przez dłuższy czas nie bardzo wiem jak  
się nazywam i gdzie jestem.

Na stanowisku  tym,  najczęściej  pracują  pielęgniarki  i  pielę
gniarze.

Godziny wieczorne, dzień powszedni, zdarzenie ma miejsce na 
jednej z podstacji Pogotowia Ratunkowego.

Pewien znajomy lekarz (z wieloletnim zresztą stażem w po
gotowiu) postanawia udowodnić, że być dyspozytorem to nic trud
nego.  Ponieważ  ma  akurat  dyżur  w ambulatorium a  pacjentów 
jakoś  nie  ma,  więc  siada  sobie  na  dyspozytorni  i  dysponuje. 
Pierwsze wezwanie, drugie, trzecie... Jakoś mu idzie. Przypadki są 
na szczęście proste – astma, złamanie nogi, "kolka nerkowa" i wy
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soka  temperatura  u  starszej  osoby.  Zgłoszenia  są  typowe  i  nie 
stwarzają mu problemów z podjęciem decyzji.

W pewnym momencie kolejny telefon. Bardzo zdenerwowany, 
a na dodatek jąkający się mężczyzna zgłasza wypadek samocho
dowy. Lekarz pospiesznie zbiera dane wypełniając jednocześnie 
kartę wyjazdową, woła zespół przez radiowęzeł, alarmuje...

-Pospieszcie  się  –  woła  "dyspozytor"  do  zbiegających  się 
członków zespołu – są ranni i to chyba poważnie, bo dwa samo
chody zderzyły się na skrzyżowaniu. A jak by coś, to wzywajcie 
"R-kę" przez radio!

Kierowca  pędzi  do  karetki,  za  nim  sanitariusz  dopinając  w 
biegu kurtkę. 

Lekarz wyjazdowy łapie kartę do ręki, patrzy...
-Co to jest? – woła zdenerwowany do "dyspozytora" i pokazuje 

mu kartę.
Karta owszem, pięknie wypełniona, ale... kłopot w tym, że nie 

napisane gdzie jest wypadek!
-Gdzie to jest? – pyta lekarz.
-Gdzie? Eee... - niedoszły dyspozytor usiłuje odtworzyć w pa

mięci rozmowę, lecz ze zdenerwowania w żaden sposób nie może 
sobie jej przypomnieć...

-No, nie wiem. Po prostu nie pamiętam – rozkłada w końcu 
ręce.

-Co takiego?! – lekarz nie może uwierzyć własnym uszom – to 
jak, mamy jeździć po mieście i szukać!?

Sytuacja jest groźna i (co najmniej) nieprzyjemna. Obaj lekarze 
stoją bezradnie. Znów dzwoni telefon, tym razem jednak odbiera 
go prawdziwy dyspozytor. Przez chwilę słucha uważnie, a potem 
twarz mu się rozjaśnia.

-Spokojnie – zwraca się do stojących obok doktorów – mam 
właśnie  następne  zgłoszenie  tego  samego  wypadku.  Dawajcie 
szybko kartę, napiszę adres...
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Śledzie
Cóż, ludzie są jacy są i osób prowadzących tzw. zdrowy tryb  

życia jest raczej niewiele. Rzecz jasna, nawet restrykcyjne stoso
wanie się do zaleceń lekarzy nie daje wcale gwarancji zdrowia,  
długiego życia ani tym bardziej nieśmiertelności, gdyż jak to słusz
nie zauważył kiedyś jeden z wiceministrów zdrowia - można mieć 
złe geny, albo po prostu pecha. Są to jednak przypadki szczególne,  
a społeczeństwo na pewno byłoby zdrowsze,  gdyby więcej osób  
wykazało odporność na "pokusy tego świata". 

Wśród licznych chorób wyraźnie związanych z otyłością, jest  
również kamica pęcherzyka żółciowego. Dolegliwość ta występuje  
głównie u kobiet w okresie przekwitania, zaś atak "kolki żółcio
wej"  stanowi  jeden  z  najczęstszych  powodów  wezwania  Po
gotowia Ratunkowego. 

Lekarze pogotowia stosują zwykle w takich przypadkach wy
próbowaną  metodę,  jaką  jest  podanie  tzw.  "trójki  pogotowiar
skiej", czyli domięśniowo podany koktajl trzech leków - Pyralginy,  
Papaweryny i Atropiny. Sposób jest skuteczny, gdyż w znakomitej  
większości przypadków ból mija. Do czasu oczywiście, następnego 
"błędu dietetycznego" pacjenta...

Sobota wieczorem, wezwanie do pani lat ok. 60, z powodu sil
nych bólów brzucha. Po przyjeździe na miejsce, doktor od razu 
orientuje się, że jest to typowy przypadek "kolki żółciowej". 

-A co pani jadła dzisiaj? - pyta doktor.
-Ach,  panie doktorze,  synowa kupiła takie pyszne śledzie w 

oleju. Ja ich zazwyczaj nie jadam, wiem że mi nie wolno. Ale taką 
miałam na nie ochotę, że... no po prostu nie mogłam się oprzeć...

-No tak! A słyszała Pani kiedyś,  że łakomstwo nie popłaca? 
Teraz to trzeba odpokutować. Proszę obrócić się na brzuch, będzie 
zastrzyk w pośladek. 

Doktor robi zastrzyk, poucza pacjentkę o dalszym postępowa
niu (a zwłaszcza o konieczności zachowania diety) i odjeżdża.

W nocy (a raczej już nad ranem w niedzielę), budzi doktora sa
nitariusz z kartą wyjazdową w ręku.
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-Jedziemy do poprawki doktorze.
-Gdzie? - pyta zaspany doktor.
-A do tej kolki żółciowej, co pożarła śledzie w oleju. Pamięta 

pan, tej cośmy u niej byli koło dziesiątej.
Cóż zrobić, jadą znowu do pacjentki. Drzwi otwiera im wście

kła synowa pacjentki.
-Panie doktorze, niech pan coś powie mamusi, bo ona znowu te 

śledzie zjadła, a teraz jęczy, że umiera.
-Co takiego??? - doktor nie wierzy własnym uszom.
Idzie  do  pokoju,  na  łóżku  leży  trzymająca  się  za  brzuch, 

jęcząca pacjentka.
-Co ja słyszę? Czy pani oszalała? To ja się staram, ratuję, leki 

podaję, a pani znowu te śledzie jadła?
-Ach Panie doktorze - zbolałym głosem oznajmia pacjentka - 

Jak pan odjechał, to ja się całkiem dobrze poczułam. Tak mi te leki 
pomogły, że poszłam się umyć i spać. Tylko, że w nocy musiałam 
wstać siusiu. No i jak wracałam, to tak mnie jakoś zaleciał zapach 
tych śledzi...  Więc poszłam do kuchni,  ale  tylko zobaczyć,  czy 
czasem synowa nie zapomniała ich przykryć. A jak już byłam w 
kuchni, to sobie pomyślałam - "Marysiu, przecież tych śledzi nikt 
jeść nie będzie, zepsują się na pewno. Szkoda, żeby się takie dobre 
śledzie miały zepsuć" No i je zjadłam! A dalej, to sam pan już 
widzi...
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Podwieziony
To, że nasze społeczeństwo nie umie pić, dla nikogo chyba nie  

jest tajemnicą. Osobiście uważam, że alkohol jest też dla ludzi -  
byle z umiarem i w odpowiedniej sytuacji. Jednak pijany lekarz  
(sanitariusz, lub - co też się niestety zdarza - kierowca karetki) to  
już głęboka patologia. 

Sam miałem  dużo  szczęścia,  że   dyżurowałem w miejscach,  
gdzie picie w pracy należało do rzadkości. Dużo zależy tu bowiem 
od dyspozytora oraz od kierownika stacji. Jeżeli oni - mocą swoje
go urzędu - nie tępią alkoholu w pracy, to niestety nie wszyscy po
trafią się sami upilnować.

Sądzę jednak, że pijany lekarz zdarza się znacznie rzadziej, niż  
by to można wnioskować z relacji prasowych.

Piątek, ciepły wiosenny wieczór. Zespół transportowy (sanita
riusz i  kierowca) wraca ze szpitala,  po przekazaniu pacjenta ze 
złamaną nogą. Ponieważ dyspozytor nie przekazał innego wezwa
nia,  więc  chłopcy jada spokojnie  "do  domu"  podziwiając  uroki 
wiosny. W pewnej chwili trafia im się czerwone światło na skrzy
żowaniu.

-Ty, patrz - mówi sanitariusz - czy to nie Staszek się tam kiwa?
Kierowca patrzy, faktycznie. Przy słupie - w bardzo niepewnej 

pozie - stoi jeden z kierowców zatrudnionych na pogotowiu. Wi
dać po nim od razu, że musiał gdzieś nieźle zabalować. Trudno tak 
zostawić kolegę. Kierowca wjeżdża na chodnik, zatrzymują się i 
zabierają pijaka do środka.

-A gdzieś to się Stasiu tak urządził?
-A imieniny były, poszła flaszka, potem druga, trzecia a potem, 

to już nie pamiętam - bełkotliwie odpowiada pijany.
-No tak. To masz szczęście, żeśmy cię wypatrzyli. Jeszcze by 

cię policja zwinęła i miałbyś przekichane.
Jadą  dalej,  droga  dość  daleka.  Stasiowi  zrobiło  się  duszno, 

więc spuszcza szybkę w drzwiach i  głowę wystawia do wiatru. 
Trochę go to  musiało otrzeźwić,  bo kiedy dojeżdżają  do stacji, 
Stasiu już mówi wyraźniej.

-To gdzie cię Stasiu wysadzić? 
-A na tym przystanku autobusowym, co widać.
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Karetka  podjeżdża  na  przystanek,  Stasiu  wysiada  nieco  nie
pewnie.  Przyglądają  się  temu z  ciekawością  oczekujący  na  au
tobus ludzie. 

Stasiu z rozmachem zatrzaskuje drzwi karetki i zwraca się do 
ludzi:

-Co za pieprzone pogotowie! Podwieźli  mnie kawałek i  100 
złotych za to chcą!

Sanitariusz z kierowcą nie mogą uwierzyć własnym uszom!
-Ależ Stasiu... - próbuje cos powiedzieć sanitariusz.
-Ja nie jestem dla was żaden Stasiu! Ja Stanisław jestem! - wy

dziera się "podwieziony" - Ja jestem chory człowiek, mnie w szpi
talu cudem odratowali po wylewie. Ja ledwo chodzę i ciągle mi się 
język plącze. Ja mam małą rentę i dla mnie 100 złotych to mają
tek!

Ludzie potępiająco patrzą na sanitariusza i kierowcę - trudno 
im się  zresztą dziwić -  ci  czerwoni ze wstydu próbują coś tłu
maczyć,  Stasiu  wykrzykuje  kolejne  oskarżenia,  robi  się  za
mieszanie...

W końcu sanitariusz macha ręką zrezygnowany
-Jedź Piotrek, i tak nam ludzie nie uwierzą... - odjeżdżają pozo

stawiając  na  przystanku  "biednego"  Stasia  otoczonego  grupką 
współczujących mu ludzi.

Ta historia rozeszła się w środowisku dość szeroko i  -  o ile 
wiem - nikt już Stasia nie chciał podwozić karetką... 
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Laska
Pogotowie ratunkowe dość często wzywane jest przez rodzinę 

pacjenta (lub pacjentki)  w dość zaawansowanym wieku. Jest  to  
zrozumiałe, bowiem wiele chorób związanych jest z wiekiem doj
rzałym, by nie powiedzieć starczym.

Problem w tym, że znakomita większość wezwań do starszych 
osób,  to  wezwania  do  przewlekłych  schorzeń  nie  stanowiących 
bynajmniej bezpośredniego zagrożenia życia. Sytuacje takie nasi
lają się szczególnie w okresie wakacyjnym. To właśnie wtedy ro
dziny starszych (często niedołężnych) osób liczą na to, że uda się  
babcię "upchnąć" w szpitalu na okres urlopu. Trzeba się niestety  
w takiej  sytuacji  wykazać dużą  stanowczością,  bowiem szpitale  
"zawalone" takimi przypadkami bardzo niechętnie przyjmują po
dobnych pacjentów. 

Niejako przy okazji takich wezwań pacjent (skoro już ma leka
rza "pod ręką") bardzo często szuka porady na inne swoje dolegli
wości. Są to najczęściej różne choroby przewlekłe, których lekarz 
pogotowia rzecz jasna nie jest w stanie wyleczyć (a często nawet  
rozpoznać, gdyż wymagają specjalistycznej diagnostyki). Dużo za
leży tutaj od taktu i wrodzonej uprzejmości lekarza. Niestety, nie 
zawsze mamy czas, siły i ochotę silić się na uprzejmość, gdy jest  
3-cia w nocy, a pacjent zaczyna nam zawracać głowę bólem kola
na trwającym od 5-ciu lat. Jeżeli jednak lekarz wykaże cierpliwo
ść, to może się nieraz dowiedzieć zadziwiających rzeczy...

Wezwanie z powodu "ogólnego osłabienia i trudności w zacho
waniu równowagi" do starszej  osoby,  dzień powszedni,  wieczo
rem.  Do  pacjentki  jedzie  pan  Dr  N.,  starszy  lekarz  z  dużym 
doświadczeniem, a w środowisku pogotowiarskim słynący z nie
zwykłej cierpliwości i stoickiego spokoju. 

Po przyjeździe na miejsce okazuje się, że pani jest mocno już 
leciwa (bliżej setki niż dziewięćdziesiątki). Doktor bada sumien
nie pacjentkę, mierzy ciśnienie, osłuchuje, zagląda do gardła, lecz 
nie znajduje nic poza wiekiem, co mogłoby dawać u niej takie do
legliwości.  Zbiera  więc  dokładny  wywiad,  w  trakcie  którego 
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pacjentka przyznaje, że zgłaszane dolegliwości trwają już od paru 
lat, zaś trudności w zachowaniu równowagi są głównie związane z 
bólami nóg. Doktor prosi więc o ich pokazanie.

Pacjentka posłusznie odsłania kołdrę i  wystawia nogi na ze
wnątrz.  Doktor  się  pochyla,  nogi  ogląda,  obmacuje,  szukając 
obrzęków, żylaków czy też objawów stanu zapalnego.

Nogi jak nogi. Niczego specjalnego w nich nie ma. Generalnie 
zdrowe, choć oczywiście ani piękne, ani atrakcyjne, bo czegóż się 
można spodziewać po nogach w tym wieku. Dr N. chcąc być jed
nak szczególnie uprzejmy, stwierdza:

-Babciu, ale nogi to macie jak osiemnastka.
Pacjentka na te słowa uśmiecha się szeroko (demonstrując przy 

tej okazji imponujące braki w uzębieniu).
-A tak, panie doktorze, bo ja się czuję jak osiemnastka - stwier

dza wyraźnie zadowolona - A jak se jeszcze szczękę założę, to ho, 
ho  jaka  ze  mnie  laska!  Niejeden  się  za  mną  chłop  jeszcze 
obejrzy...
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Treserka
Jedną  z  niewielu  zalet  jakie  ma  praca  w  pogotowiu  ratun

kowym, to fakt, że można sobie nieraz zobaczyć bardzo dziwne i  
nietypowe miejsca, do których wstęp mają tylko nieliczne osoby.  
Ostatecznie zachorować można wszędzie.

Właśnie  dzięki  temu,  można sobie  na  przykład zobaczyć jak  
wygląda fabryka czekolady (albo prezerwatyw), co mieści się pod  
pokładem barki rzecznej,  lub też jak wygląda cela zakonnika w  
Klasztorze Kamedułów. Jeden z kolegów prowadził kiedyś reani
mację na szczycie Wieży Zygmunta na Wawelu, zaś do moich naj
ciekawszych wspomnień należą wyjazdy na plan filmowy "Listy  
Schindlera"  -  oskarowego  filmu  realizowanego  przez  Stevena 
Spielberga w Krakowie.

Trafienie do takiego nietypowego miejsca, jest w  zasadzie tyl
ko kwestia czasu i szczęścia - jak bowiem wszędzie, tak i tutaj po
trzebne jest szczęście. Zdarzają się koledzy, którzy przez kilka lat  
pracy w pogotowiu odwiedzają jedynie mieszkania w blokach. Ma 
to swoje zalety, gdyż wyjazdy "w ciekawe miejsca" są zazwyczaj  
połączone z pewnymi uciążliwościami i osoby nieco mniej ciekawe 
świata za takimi wyjazdami nie tęsknią. Myślę jednak, że większo
ść lekarzy szukających pracy w Pogotowiu Ratunkowym, to osoby  
otwarte i świata ciekawe... 

Wezwanie do urazu nogi w miejsce dość nietypowe, bowiem 
do cyrku. Wiosna, sobotnie popołudnie.

Na miejscu okazuje się, że sytuacja jest taka, iż treserka lwów 
w ostatniej  fazie  występu  kładzie  się  przed wybiegiem i  lwy - 
które już wszystko pokazały - wracając do klatki przeskakują nad 
nią i wychodzą. Niestety, jeden z lwów się potknął i stanął treserce 
na  nodze.  Stanął  tak  niefortunnie,  że  noga  niestety  zwichnięta 
(albo złamana).

Przyjeżdża wezwane pogotowie, doktor nogę ogląda i podej
rzewając złamanie kości strzałkowej, każe nogę usztywnić i jechać 
do  szpitala.  Problem w tym,  że  wypadek ma miejsce  w czasie 
pierwszego przedstawienia, a w tym dniu jest jeszcze drugie.
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Treserka błaga, że jeszcze ten jeden występ koniecznie musi 
odbyć. Dopiero potem może się poddać wszelkim zabiegom. Ar
tyści mają bowiem swój wewnętrzny kodeks i "nie uchodzi", aby 
zawalić przedstawienie z winy artysty. Jest to dla niego ogromny 
dyshonor nawet wtedy, kiedy powodem jest złamana noga!

No dobra, ale przecież pogotowie nie może tyle czekać. 
-A macie panowie teraz jakieś wezwanie? - pyta dyrektor cyr

ku.
-W tej chwili nie, ale w każdej chwili możemy mieć. 
-No to obejrzyjcie nasz spektakl, a jak was będą wzywać, to 

najwyżej przyjedziecie jeszcze raz.
Rada w radę, kończy się na tym, że doktor unieruchamia pa

cjentce nogę na szynie Kramera i ciasno obandażowuje, treserka 
zaś występuje  w długiej srebrnej sukni pożyczonej od jednej z in
nych artystek. Suknia jest tak długa, że sięga ziemi i bandaża spod 
niej nie widać. Zaciskając zęby i lekko kulejąc treserka prowadzi z 
powodzeniem cały występ.

W końcu lwy wracają do klatek, a artystkę prosto po występie 
doktor zabiera na ostry dyżur chirurgiczny. Na izbie przyjęć oka
zuje się, że niestety, kość jest faktycznie pęknięta. Treserka zostaje 
więc w szpitalu, a zespół wraca na stację.

Gdzieś po godzinie pielęgniarka prosi doktora na korytarz "bo 
jakiś pan chce z nim rozmawiać". Tym panem okazuje się dyrektor 
cyrku, który w ramach podziękowania za życzliwe potraktowanie, 
przyniósł plik darmowych biletów dla całego zespołu. 

Niestety, na przedstawieniu które doktor oglądał parę dni póź
niej z rodziną,  występu lwów już nie było...
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Eksperyment
Pogotowie to nie miejsce na eksperymenty. Taką tezę sformuło

wano już dawno i jest w tym faktycznie wiele racji. Lekarz pra
cujący na klinice może - o ile dotychczasowe leczenie nie przynosi  
zadawalających efektów - spróbować innej metody postępowania.  
O zawodzie lekarza mówi się nawet, że "prawdziwe studia zaczy
nają się po otrzymaniu dyplomu". I jest w tym wiele racji, gdyż  
rzeczywiście, chcąc być lekarzem - nawet niekoniecznie znakomi
tym - trzeba się liczyć z koniecznością ciągłej nauki. Rozwój far
makologii sprawia, że stale pojawiające się nowe leki umożliwiają 
(a  czasami  wręcz  wymuszają)  opracowanie  nowych  metod  po
stępowania z chorym.

Medycyna - jako nauka eksperymentalna - nie może obejść się  
bez doświadczeń. Rzecz jasna, wszelkie nowe metody postępowa
nia mogą być wypróbowywane z zachowaniem dbałości o dobro 
pacjenta i odbywa się to (przynajmniej początkowo) w wyspecjali
zowanych ośrodkach. Potem jednak lek staje się ogólnie dostępny,  
zaś lekarze podstawowej opieki zdrowotnej muszą ów lek poznać i  
zaakceptować. Większość nowych leków przyjmowana jest przez  
środowisko lekarskie nieufnie, w myśl niepisanej zasady "nie kom
binuj bez potrzeby". Są jednak wśród lekarzy i tacy koledzy, którzy  
mają w sobie duszę eksperymentatora. Różnie się to kończy...

Jakiś czas temu, pewien znajomy lekarz pracujący w Klinice 
Toksykologicznej  zdobył  ampułkę  (zupełnie  wówczas  nowego) 
środka o nazwie Naloxan. Jest to lek, który natychmiast przerywa 
działanie  morfiny  i  środków do  niej  podobnych.  Doktor  ów  z 
ogromną  niecierpliwością  oczekiwał  na  chwilę,  w  której  po
gotowie przywiezie mu na dyżur jakiegoś narkomana. Tak też się i 
stało. 

Pacjentem  okazał  się  młody  chłopak,  który  w  trakcie  nar
kotycznego seansu przedawkował tzw. kompot. 

Sanitariusz z kierowcą wnoszą nieprzytomnego do izby przy
jęć. Doktor go bada, sprawdza ciśnienie, odruchy źreniczne, zbiera 
(dość zresztą skąpy) wywiad. Wszystko wskazuje na to, że jest to 
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pacjent  "wręcz  wymarzony"  do  tego,  aby  wypróbować  na  nim 
nowy lek. 

-To poczekajcie chwilkę, ja tutaj mam coś specjalnego dla nie
go - zwraca się doktor do zespołu pogotowia - zobaczymy, czy to 
jest naprawdę tak skuteczne, jak w opracowaniach piszą.

Zaciekawiony  lekarz  pogotowia  postanawia  chwilę  zostać  i 
przekonać  się,  co  też  takiego  pacjent  dostanie,  a  Doktor  Tok
sykolog idzie do swojej szafki i przynosi po chwili ampułkę leku. 
Ponieważ  pacjent  jest  dalej  nieprzytomny,  doktor  z  namasz
czeniem nabiera lek do strzykawki, wkłuwa igłę do żyły łokciowej 
pacjenta i podaje (dość szybko) lek.

Wykłuć igły podobno już nie zdążył.
Pacjent - do tej pory leżący jak kłoda - zerwał się na równe 

nogi! Niestety, przy tej okazji z całej siły wyrżnął nachylającego 
się nad nim lekarza głową w twarz.

Karetką, która przywiozła pacjenta do szpitala, trzeba było od
wieźć nieszczęsnego doktora na Ostry Dyżur Chirurgiczny, gdzie 
założono mu kilkanaście szwów na łuk brwiowy i nastawiono nos 
złamany w dwóch miejscach...
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Proste pytanie
Wezwania do dzieci (zwłaszcza małych), tak bardzo różnią się  

od wszystkich innych, że wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe,  
wysyła  się  na  takie  wyjazdy pediatrę.  Nie  zawsze  pediatra  jest  
"pod ręką" i czasami (na szczęście rzadko) do takiego pacjenta 
trzeba wysłać innego lekarza. Kończy się to zazwyczaj tak, że le
karz każe dziecko ubrać i  razem z matką zawozi ich do najbli
ższego szpitala gdzie jest pediatra. 

W przypadku dzieci starszych nie ma już takiego problemu, tym 
bardziej, że zwykle chodzi o wezwanie do urazu. A 10-cio latkowi  
głowę (na przykład) opatruje się tak samo jak dorosłym. Zresztą i  
tak trzeba potem jechać na ostry dyżur chirurgiczny.

Najgorsze, co może się trafić, to wezwanie do nagłego stanu u  
niemowlaka.  Drgawki,  sinienie  bądź  utrata  przytomności,  to  
częste niestety powody wyjazdu i chyba każdy lekarz otrzymujący 
takie zlecenie, przeżywa w tym momencie ostry stres. 

Na szczęście sporo tego typu wezwań, to efekt pewnej histerii u 
rodziców i po przyjeździe na miejsce okazuje się, że nie jest tak źle  
jak to zgłaszano przez telefon. Ale rzecz jasna, przed zobaczeniem 
dziecka nie da się jego stanu ocenić.

Od małego dziecka wiele dowiedzieć się nie da. Z konieczności  
więc, wywiad dotyczący objawów i przebiegu choroby trzeba ze
brać od  rodziców (bądź  innych  opiekunów)  dziecka.  Warto  pa
miętać, że lekarz pracujący w Pogotowiu ratunkowym należy do 
grupy  tzw.  lekarzy  pierwszego  kontaktu.  Oznacza  to,  że  jako  
pierwszy musi on określić, co jest przyczyną dolegliwości, a możli
wości diagnostyczne są niewielkie. Dlatego tak ważny jest prawi
dłowo zebrany wywiad.  Cóż,  skoro nie  zawsze lekarz  i  pacjent  
(bądź rodzice małego pacjenta) mówią "tym samym językiem"...

Wezwanie do małego, trzymiesięcznego dziecka, które "płacze 
od dwóch godzin i nie daje się uspokoić, a w ogóle to wygląda 
jakby się dusiło". Dzień powszedni, godziny wieczorne.

Pech chce, że takie wezwanie nie może czekać, a pediatry na 
stacji akurat nie ma i prędko nie wróci, pojechał bowiem do szpi
tala z innym dzieckiem. Cóż robić, z ciężkim sercem dyspozytor 
wysyła więc na wyjazd chirurga.
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-Masz tu niemiły wyjazd – mówi wręczając kartę wyjazdową 
lekarzowi – jakby sprawa była poważna, to wołaj mnie przez ra
dio.  Spróbuję  ci  podesłać  "R-kę",  pediatrę  lub  anestezjologa.  I 
weźcie ze sobą zapasowy kuferek pediatryczny!

Doktor czuje drżenie serca i miękkość w nogach. Suuuper!
Karetka zajeżdża na sygnałach pod dom, lekarz z sanitariuszem 

wbiegają po schodach, nasłuchując po drodze - płacze to dziecko 
jeszcze, czy też nie? Cisza... 

Pukają do drzwi, otwiera im zaaferowana matka.
-Proszę tędy panie Doktorze.
Doktor idzie za nią mocno zaniepokojony, (bo skoro dziecko 

nie płacze, to mogło się już udusić!).
Dookoła łóżeczka stoi kilka osób, z nadzieją w oczach wpatru

ją się we wchodzącego Doktora. Nad dzieckiem nachyla się star
sza  kobieta,  zapewne  babcia.  Lekarz  zbliża  się  do  łóżeczka, 
patrzy... dziecko śpi spokojnie, duszności żadnej nie ma, różowe...

Pediatrą wprawdzie nie jest, z dziećmi doświadczenie ma nie
wielkie, ale przecież płaczący i siniejący 3-miesięczny niemowlak 
wygląda nieco inaczej!

-Hmm. – Doktor spogląda jeszcze przez chwilę na słodko śpi
ące niemowlę - A proszę mi właściwie powiedzieć, co to się dziec
ku dzieje?

A na to babcia dziecka ze zdziwieniem w głosie, bezradnie roz
kładając ręce - Jak to? To pan się nas pyta? Toż my właśnie po to 
wezwali  lekarza,  iżby  nam  powiedział,  co  to  się  dzieciakowi 
dzieje!
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Wesele
Lekarz jeżdżący w pogotowiu trafia nieraz na różne imprezy  

rodzinne. Zwykle są to wezwania związane z nadużyciem alkoholu,  
przejedzeniem, lub bólem serca u któregoś z gości w podeszłym 
wieku. Wśród wielu rodzinnych przyjęć, jest niestety jeden przy
padek,  gdy  dochodzi  czasami  do  konfliktów w obrębie  rodziny.  
Mam tu na myśli oczywiście wesele.

Na szczęście w regionie Krakowskim wezwanie pogotowia ra
tunkowego z powodu bójki w czasie wesela, należy raczej do rzad
kości. Kolega, który przez pewien czas jeździł w pogotowiu w No
wym Targu, takich wezwań do urazów w czasie wesela miał sporo  
więcej. Cóż, co region, to obyczaj i starzy górale podobno nieraz  
mawiają "kiepskie to wesele było, bo tylko dwa razy pogotowie  
przyjeżdżało". 

Jednak i  u nas  różnie bywa, o  czym świadczy poniższe  zda
rzenie...

Przypadek miał miejsce pod sam koniec lat siedemdziesiątych, 
gdy w sklepach spożywczych stał na półkach wyłącznie ocet i her
bata, a kupienie szynki graniczyło z cudem.

Wesele odbywało się w jakiejś podkrakowskiej wsi i tak jakoś 
wyszło, że już w drodze z kościoła do domu, Pan Młody zaczął się 
kłócić z Panną Młodą. Skończyło się na tym, że Panna Młoda do
stała  od  świeżo  poślubionego  małżonka  "fangę  w  nos".  Roz
poczęła się od tego oczywiście totalna rozróba, weselnicy rozebra
li cały płot i zaczęli się okładać sztachetami. Na szczęście nie było 
w użyciu ostrych narzędzi i nie wyrządzili sobie większych szkód. 
Potem zabrali cały alkohol i poszli  pić (już w dwóch osobnych 
grupach).

Kiedy przyjechało pogotowie, w domu weselnym została tylko 
Panna Młoda, jej matka i jakaś stara ciotka. A stoły się uginają od 
jedzenia!

Panna  Młoda zapłakana,  pod  okiem fioletowa śliwka,  przód 
sukni ślubnej zaplamiony na czerwono z rozbitego nosa, ale ogól
ne  w  dobrym  stanie  fizycznym.  Doktor  ją  zbadał,  dał  środek 
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uspokajający i zlecił robić okłady na nos oraz "limo" pod okiem. 
No i tyle. 

Matka Panny Młodej mówi - Panowie, siadajcie. Proszę tutaj, 
to,  tamto...  -  chłopcom się  oczy  zaświeciły  na  widok tych  gór 
wspaniałego jedzenia. Nie dali się długo prosić, zasiedli do stołu i 
wcinają. Zjedli tyle, że już więcej nie mogą, a na stole w ogóle nie 
ubyło, bo przyjęcie przygotowane było na kilkadziesiąt osób.

-Panowie, tu już nikt nie przyjdzie, to się wszystko zmarnuje - 
mówi na zakończenie Matka Panny Młodej - weźcie proszę sobie 
ile dacie rady, bo tego szkoda.

Sanitariusz z kierowcą poszli po nosze i na te nosze załadowali 
szynki,  kiełbasy, balerony, polędwice, pieczenie, sery, galarety i 
ciasta. Ładują i ładują, a matka im ciągle coś nowego donosi, "bo 
jak nie wezmą, to się zmarnuje". Na koniec kazała im wziąć pół 
tortu  weselnego.  Było  tego  wszystkiego tyle,  że  nie  bardzo się 
mogli  w  samochodzie  pomieścić  i  doktor  musiał  siąść  sanita
riuszowi na kolanach. 

Przywieźli to wszystko jakoś na stację. Każdy, kto miał dyżur 
zabrał do domu pełną siatkę wspaniałego jedzenia, a i tak zostało 
tyle, że całe pogotowie miało jeszcze wyżerkę przez tydzień...
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Aqua
Używanie łaciny przez lekarzy (tej klasycznej oczywiście, a nie  

rynsztokowej),  ma swoją wielowiekową tradycję i  głębokie uza
sadnienie. Zazwyczaj chodzi o to, aby osoby postronne nie mogły  
się łatwo zorientować, co pacjentowi dolega. Często się bowiem 
zdarza, że pacjent nie życzy sobie, aby wtajemniczać rodzinę, ko
legów lub kadrową w pracy w charakter jego schorzenia. 

Obecnie obserwujemy tendencję do odchodzenia od tego zwy
czaju. Jest to spowodowane tym, że na przykład panienka w Na
rodowym Funduszu Zdrowia, która decyduje o zapłacie za usługę  
medyczną, nie ma wykształcenia medycznego i nie jest w stanie 
zrozumieć, co lekarz miał na myśli pisząc - powiedzmy - Morbus  
ischaemicus cordis (czyli choroba niedokrwienna serca). Dlatego 
obecnie we wszystkich zestawieniach statystycznych, (które mnożą 
się jak grzyby po deszczu) i na większości zaświadczeń, wymagane 
jest określenie choroby po polsku.

Czasami też dobrze jest, gdy sam pacjent nie jest zorientowany 
w pełni, jaki rodzaj terapii lekarz dla niego przewiduje. Wiadomo 
bowiem z doświadczenia, że wiara pacjenta w skuteczność lecze
nia, to połowa sukcesu. Ma to zwłaszcza szczególne znaczenie w 
przypadku  chorób  o  podłożu  tzw.  psychosomatycznym,  czyli  po 
prostu nerwicach.

Na tej zasadzie zresztą opierała się medycyna szamańska. Nie  
zawsze wystarczała bowiem doskonała znajomość ziół czy umie
jętność nastawienia złamanej nogi. Czasami, aby uzdrowić chore
go, trzeba było jeszcze odpędzić złe duchy i sprawić, aby chory  
uwierzył w "nadprzyrodzone moce", jakimi dysponuje szaman.

I  choć  współczesna  medycyna  ma  podłoże  naukowe,  to  nie  
oznacza to, że szamanizm z medycyny zniknął. Każdy lekarz ma w  
sobie coś z szamana.

Kłopot jednak w tym, że sanitariusze pracujący w pogotowiu,  
nie zawsze "łapią", o co lekarzowi chodzi...

Wezwanie do dwudziestopięcioletniego pacjenta skarżącego się 
na silną duszność, dzień powszedni, wieczorem. Do pacjenta dys
pozytor wysyła lekarza wraz z nowym sanitariuszem, dopiero od 
trzech dni pracującym na pogotowiu.
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Po przyjeździe na miejsce, zastają młodego człowieka "umiera
jącego" na łóżku. Żona wokół niego biega, okna otwiera, zamyka, 
wachluje go, a on leży na łóżku i jęczy spazmatycznie łapiąc po
wietrze.

Lekarz po dokładnym zbadaniu pacjenta orientuje się, że jest to 
typowy przypadek nerwicy i żadne klasyczne leczenie tu nie po
może. Można wprawdzie pacjentowi podać jakiś lek uspokajający, 
ale tak naprawdę, to obojętne co mu się poda, byle sam pacjent 
uwierzył w skuteczność tej terapii.

-Aquę proszę - zwraca się lekarz do sanitariusza, co oznacza, 
że chce mu zrobić zastrzyk z samej wody do iniekcji.

Sanitariusz grzebie w torbie z lekami, ogląda każdą ampułkę, 
odczytuje, a w końcu mówi - Przepraszam panie Doktorze, ale nie 
mam takiego leku.

Lekarz zdenerwowany powtarza - Aquę, jedną ampułkę. Musi 
pan to mieć!

Sanitariusz znowu nerwowo przepatruje leki, w końcu bezrad
nie rozkłada ręce i mówi

-Panie Doktorze, ja naprawdę tego nie mam!
Lekarz orientuje się w końcu, że sanitariusz nie zna po prostu 

łacińskiej nazwy wody i pochylając się do ucha sanitariusza szep
cze - Niech mi pan da wodę!

Sanitariusz ucieszony - że tym razem wie o co chodzi - z ulgą 
zwraca się do żony pacjenta:

 - Niech pani przyniesie szklankę wody - a do lekarza - szklan
ka wystarczy?

Lekarz zrozpaczony łapie się za głowę - Niech pan da spokój. 
Niech pan już nic więcej mi nie daje...
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Zastrzyk
Pogotowie  Ratunkowe  nie  zawsze  wzywane  jest  do  chorych 

osób. Czasami pełni rolę profilaktyczną (zabezpieczając na przy
kład jakąś  imprezę  masową),  bywa wzywane do zabezpieczenia  
pożaru, (gdy zachodzi podejrzenie, iż w środku mogą być ludzie),  
czasami też wzywane jest do awantur rodzinnych. 

Wzywanie  pogotowia  przy  okazji  rodzinnych  nieporozumień,  
ma u nas swoją głęboką tradycję. Głównie z tego powodu, że na  
Policję nie ma co liczyć (jak przyjadą, to po kilku godzinach, a je
śli nawet, to i tak zapewne nie wezmą ze sobą podpitego i agre
sywnego współmałżonka). Prościej zadzwonić po pogotowie. Ka
retka  przyjedzie  szybko,  a  jeśli  uda  się  lekarzowi  wmówić,  że  
awanturnik biegał przed chwilą z siekierą po domu, to jest szansa,  
że wezmą klienta do szpitala psychiatrycznego.

Innym, dość częstym powodem wzywania Pogotowia jest "we
zwanie do porodu".  Takie  wezwanie  z  reguły  sprowadza się  do  
tego, że pod domem czeka już ubrana i spakowana kobieta, która  
oczekuje jedynie, aby ją zawieźć na porodówkę. Po co wydawać 
pieniądze na taksówkę, albo prosić sąsiada o przewiezienie żony,  
skoro może to zrobić Pogotowie? Choć takie wezwanie jest ewi
dentnym nadużyciem, to zamiast kłócić się i dyskutować z pacjent
ką, (a jeszcze częściej z rozjuszonym mężem), większość lekarzy w 
tej  sytuacji  ładuje  ciężarną  do  karetki.  Zawsze  w  podobnej  
sytuacji żałowałem, że lekarz nie ma możliwości wystawienia ra
chunku  za  nieuzasadnione  wezwanie.  Ot,  choćby  w  takiej  wy
sokości jak rachunek za taksówkę.

Tym niemniej przypadek jaki się trafił mojej koleżance, (mimo,  
iż wezwanie było ewidentnym nadużyciem pogotowia) nie należał  
do żadnej z powyższych kategorii, stanowiąc kuriozum sam w so
bie...

Sobota wieczorem, około godziny 21.00. Wezwanie do chorego 
dziecka, osiem miesięcy, wysoka temperatura, duszność.

Do wezwania jedzie koleżanka, ze specjalizacją z pediatrii. Po 
przyjeździe na miejsce dzwonią do mieszkania, otwiera im zdener
wowana młoda kobieta wraz z mężem.
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-Dobry wieczór Pani Doktor. Bardzo proszę do środka - zapra
sza.

Lekarka i sanitariusz wchodzą do mieszkania, kobieta wraz z 
mężem prowadzą  ich  do  dużego pokoju.  Na dywanie  bawi  się 
klockami kilkumiesięczna dziewczynka. 

Już pierwszy rzut oka na dziecko pozwala lekarce stwierdzić, 
że dziecko tryska zdrowiem i  o żadnej  duszności  czy wysokiej 
temperaturze mowy być nie może. Na wszelki wypadek koleżanka 
zwraca się do matki:

-Czy to właśnie TO dziecko ma być chore?
Zdenerwowana i zmieszana matka nie ruszając się z miejsca 

zaczyna tłumaczyć lekarce:
-Pani Doktor, ja wiem, że wezwałam pogotowie fałszywie, ale 

nie miałam innego wyjścia. Bardzo proszę się nie denerwować, ale 
niech mi pani sama powie, co ja miałam zrobić?

Od słowa do słowa, okazuje się, że oboje "bardzo Panią doktor 
przepraszają, ale proszą o zrobienie zastrzyku... psu!"

Otóż mają młodego psa - nota bene spaniela - pies im zacho
rował, a weterynarz psu przepisał zastrzyki, codziennie wieczorem 
jeden. Problem w tym, że tych zastrzyków nie ma teraz kto zrobić. 
Dzwonili już do przychodni, lecz pielęgniarki odmówiły. Ani sami 
nie umieją, ani nikt z sąsiadów zastrzyków robić nie umie, co więc 
tu można wymyślić? Rada w radę, postanowili więc zadzwonić po 
pogotowie!

Ponieważ oboje byli bardzo mili i uprzejmi, pies sympatyczny, 
"dowód wdzięczności" konkretny, zaś sytuacja tak absurdalna, że 
aż śmieszna, więc lekarka uległa i zrobiła ten zastrzyk psu...
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Świąteczny transport
Zespoły pogotowia - oprócz wyjazdów do wypadków i zacho

rowań - często wykorzystywane są do tzw. "transportów". Trans
porty chorych realizowane przez pogotowie, można generalnie po
dzielić  na dwa podstawowe typy.  Pierwszy -  gdy  wysyłana jest  
normalna karetka wyjazdowa z pełną obsadą - to najczęściej prze
wiezienie pacjenta z przychodni do szpitala lub pomiędzy dwoma 
szpitalami.  Taki  transport  zlecany  jest  wtedy,  gdy stan  chorego 
wymaga obecności lekarza i zabezpieczenia medycznego. Typowy 
przykład to pacjent, który z powodu bólów zamostkowych udaje 
się do przychodni a tam na podstawie wykonanego badania EKG 
lekarz  internista  rozpoznaje  zawał  serca.  Lekarz  wystawia  wó
wczas zlecenie na "transport z lekarzem", dzwoni na pogotowie i  
zgłasza przypadek. "Transport z lekarzem" realizowany jest oczy
wiście przez normalny, pełny zespół. 

Drugim podstawowym typem wyjazdu, są tak zwane przewozy 
Zespołami Transportowymi. W skład takiego zespołu wchodzi tyl
ko kierowca i sanitariusz, nie ma natomiast lekarza. Te transporty 
realizowane są z reguły w godzinach przedpołudniowych i dotyczą 
przypadków, gdzie obecność lekarza nie jest niezbędna. Typowym 
przykładem jest przewiezienie ze szpitala do domu pacjenta, który 
nie może chodzić (a więc chociażby z nogą w gipsie). Również i w  
tym  przypadku  lekarz  obowiązany  jest  wystawić  Zlecenie  na 
Transport.  Przy  wystawianiu  takich  zleceń  zdarzają  się  jednak 
czasami nieporozumienia...

Okres  około  Świąt  Wielkanocnych,  prawdopodobnie  Wielki 
Piątek  lub  Sobota.  Zespół  Transportowy  (a  więc  sanitariusz  i 
kierowca) otrzymuje zlecenie na przewóz starszej kobiety ze szpi
tala do Dobrej koło Limanowej. 

Kierowca przed wyjazdem, (bo jest to jednak spory kawałek 
drogi) na wszelki wypadek upewnia się jeszcze, czy to aby dobry 
adres. Pacjentka potwierdza. Jadą.

Wjeżdżają do Dobrej, kierowca pyta:
-Gdzie Pani mieszka?
Babcia unosi się na łokciach, wygląda przez szybę i mówi -A 

dalej, dalej...
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Jadą więc dalej, przejeżdżają całą Dobrą, zaczyna się Tymbark.
-Proszę Pani, tu już jest Tymbark - mówi kierowca.
-O Rany Boskie, a gdzież Pan jedzie? To za daleko!
No to zawracają i tak z babcią po tej Dobrej jeżdżą, tam i z po

wrotem w żaden sposób nie mogąc znaleźć jej domu. Albo za bli
sko, albo za daleko, babcia kręci i miesza, widać, że się pogubiła. 
Na drodze pusto, bo to Święta, nie ma kogo zapytać, numeracja 
domów - jak to na wsi - kompletnie poplątana. Wreszcie widzą - 
ludzie wychodzą z kościoła. Kierowca pyta, czy znają taką osobę - 
z kartki czyta nazwisko - i czy wiedzą gdzie mieszka. Nikt jej nie 
zna. W końcu pacjentka mówi nazwisko brata.

-Aaaa, tego to znamy, to ten tam nowy dom kryty czerwoną 
dachówką. Tam panowie jedźcie, ona tam pewnie mieszka - po
kazuje palcem jeden z miejscowych.

Zajeżdżają na podwórko. Z domu wychodzą jacyś ludzie, za
pewne brat pacjentki i żona brata. 

-Przywieźliśmy państwu chorą - oznajmia sanitariusz wysiada
jąc z karetki.

-Jaką chorą? - dziwi się mężczyzna.
Zagląda do karetki i zaskoczony woła - Maryśka! A jak żeś ty 

to załatwiła, że cię na święta tu przywieźli?! 
Okazuje się, że babcia ma kompletną sklerozę! W Dobrej, to 

ona miała kiedyś dom rodzinny. Pięćdziesiąt lat minęło, jak z tego 
domu wyszła i od tej pory mieszka w Podbrzeziu aż pod Zieloną 
Górą (a to jest kilkaset kilometrów od Dobrej!)

Lekarzowi  -  który  wystawiał  Zlecenie  na  Transport  -  po
wiedziała, że mieszka w Dobrej, ten wpisał dane nie sprawdzając 
dowodu, no to do Dobrej ją chłopaki przywieźli...
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Słaby cug
Nie ulega wątpliwości,  że człowiek (głównie dzięki osiągnię

ciom  medycyny)  żyje  coraz  dłużej.  Problem  w tym,  że  zamiast  
przedłużać  młodość  -  albo  przynajmniej  wiek  średni  -  możemy 
przedłużać jedynie starość. A starość jak wiadomo, Panu Bogu się  
nie udała.

Nie znaczy to oczywiście, iż osoby młode nie chorują. W Po
gotowiu Ratunkowym znaczna część wezwań dotyczy właśnie osób 
młodych (a nawet dzieci). Jest to jednak spowodowane specyfiką 
pracy pogotowia, które - w założeniach przynajmniej - powinno 
udzielać  pomocy  w  stanach  nagłych.  Z  tą  "nagłością"  bywa  
różnie, ale to już jest głównie wynikiem fatalnej organizacji służby 
zdrowia w Polsce, której nikt z decydentów nie potrafi (albo nie  
chce) naprawić.

Każdy lekarz pracujący w pogotowiu ratunkowym, co pewien 
czas styka się z sytuacją, gdy trzeba pacjenta zabrać do szpitala  
nie  ze  względu  na  stan  zdrowia,  ale  ze  względów tzw.  "socjal
nych". Trudno bowiem zostawić w domu starszą, samotnie miesz
kającą osobę, która z powodu podeszłego wieku i związanej z nim  
"życiowej"  nieporadności,  wymaga  stałej  opieki  innych  osób.  
Większość z  takich pacjentów chętnie godzi  się  na zabranie  do  
szpitala, zdając sobie sprawę, że jest to dla nich najlepsze (a czę
sto jedyne) wyjście. 

Kłopot  w  tym,  że  czasami  pogotowie  zmuszone  jest  inter
weniować w sytuacji, gdy fizycznie sprawna osoba (bez poczucia 
choroby)  zaczyna  stanowić  zagrożenie  dla  siebie,  lub  dla 
otoczenia...

Okres  przed  Świętami  Wielkanocnymi,  godziny  przedpołu
dniowe. Wezwanie do starszej, samotnie mieszkającej osoby "...bo 
się  bardzo dziwnie  zachowuje  i  nie  wiadomo co jej  się  dzieje. 
Chyba zwariowała, chce cały dom spalić..". Mieszkanie w bloku 
na trzecim piętrze.

Już na klatce schodowej czuć swąd spalenizny. Na korytarzu, 
pod uchylonymi drzwiami mieszkania, stoi zaaferowana sąsiadka. 

-Panie doktorze, tylko bardzo proszę ostrożnie, bo ona ma sie
kierę...
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-A jest agresywna?
-Nie. Agresywna nie jest, ale siekierę ma!
Lekarz ostrożnie zagląda do mieszkania przez uchylone drzwi. 

Sino od dymu, w powietrzu latają grube płaty sadzy, a w dużym 
pokoju przed otwartym kredensem klęczy staruszka i usiłuje sie
kierką porąbać na szczapki nogę od krzesła. Coś przy tym mam
rocze do siebie wyraźnie zdegustowana. Rąbanie krzesła idzie jej 
dość nieporadnie, bo nie ma wyraźnie siły, a też i chyba wyszła 
już z wprawy. Sanitariusz i lekarz ostrożnie wsuwają się do po
koju. Sanitariusz chrząka. 

-Dzień dobry Pani.
Staruszka mierzy wzrokiem sanitariusza i czającego się za nim 

lekarza. Obaj są oczywiście w białych fartuchach. Przenosi wzrok 
na sąsiadkę.

-Ty idiotko głupia! A kogoś ty mi tu ściągnęła? Lekarza??? Ja 
cię przecież prosiłam nie o lekarza, ale o kominiarza, bo nie chce 
ciągnąć!

-A po co Pani kominiarz? - pyta sanitariusz.
-A, bo mi piec nie chce ciągnąć.
-Jaki piec?
-No, ten piec - staruszka pokazuje na kredens (faktycznie, w 

środku kredensu widać spalone gazety i  jakieś tlące się jeszcze 
szmaty).

Babci  najwyraźniej  coś  się  pomieszało i  pomyliła  kredens z 
piecem.  Po  prostu,  zamiast  w piecu,  (którego w mieszkaniu  w 
bloku po prostu nie było) usiłowała zapalić w kredensie.

Bogu dziękować, że kredens faktycznie słabo ciągnął...
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