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STRACHLIWI  
UMRĄ SZYBCIEJ

COVID nie może być  
słowem wytrychem,  
które sprawia,  
że zamyka się szkoły,  
starszych ludzi w domach, 
zabrania podróżowania  
czy naszych ulubionych 
form wypoczynku
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Wszyscy koronawirusem straszą. Pan nie straszy.
– Dlatego że nie mogę się zgodzić z sianiem global-
nej paniki. To jest nieuczciwe i niemoralne.  

Ja panice nie uległem, bo docieram do najnow-
szych badań i opracowań, mam wiedzę i doświad-
czenie, które pozwalają mi te doniesienia interpreto-
wać. Ale większość ludzi musi polegać na mediach. 
Jednak różne przekazy medialne, także te państwa, 
nakręcają niepokój. To generuje zbiorowy lęk, które-
go konsekwencje mogą być gorsze od zakażenia. Po 
znajomych, po pacjentach widzę w ludziach strach, 
ba! – potężny lęk, zagubienie. I ten lęk wpędza lu-
dzi w depresję, w panikę. To jest głęboko szkodliwe, 
a skutki będziemy odczuwać przez lata.

Boję się o kilkanaście milionów ludzi chorych na 
raka, na serce, na cukrzycę, którzy mają utrudniony 
dostęp do leczenia. Boję się o młodych ludzi i dzieci. 

Dlaczego?
– Dla młodych niesłychanie ważne jest, aby się socja-
lizować, kontaktować ze światem. A tymczasem my 
im na długo wiosną zamknęliśmy szkoły. Sami mó-
wiliśmy wcześniej, że za dużo czasu spędzają przed 
komputerem i z telefonem komórkowym w dło-
ni. Mówiliśmy, że zamiast tego powinni grać w pił-
kę, biegać po lesie albo chociaż rozmawiać ze so-
bą. A wiosną co? Zapędziliśmy ich przed komputery 
i odcięliśmy od rówieśników.

Mam dziecko w wieku szkolnym, mam wnuki. 
Wyraźnie widzę, że dzieci robią się w pandemii sa-
motne. A my, rodzice i dziadkowie, choćbyśmy bar-
dzo chcieli, rówieśników im nie zastąpimy.  Sły-
chać coraz częściej o kolejnych zamykanych z po-
wodu koronawirusa szkołach. Pojawiają się opinie, 
że wszystkie szkoły powinny zostać dla bezpieczeń-
stwa zamknięte. I to mnie bardzo niepokoi.

A nie powinny?
– Nie mamy twardych dowodów na to, że posyłanie 
dzieci do szkół i przedszkoli przyczynia się do dra-

stycznego wzrostu liczby zakażeń. Za to szkodliwy 
wpływ izolacji na stan psychiczny nas wszystkich to 
sprawa oczywista. A z jakichś powodów o tym się 
nie mówi. Jest za to wiele publikacji, że samotność, 
brak czułości, izolacja i brak poczucia więzi mają 
negatywny wpływ na naszą odporność na choroby, 
w tym na wirusa SARS-CoV-2. Dlatego ludzie w do-
mach pomocy i w domach seniora są tak bardzo na-
rażeni na zakażenia i stanowią grupę najsilniej do-
tkniętych COVID-19.

Nie dlatego, że są starzy i chorzy?
– Starzy ludzie są w grupie ryzyka, bo z zaawanso-
wanym wiekiem często wiążą się choroby, które ob-
ciążają organizm. Jednak zamykanie starszych ludzi 
w DPS-ach na wiele miesięcy tak jak w więzieniu, 
pozbawianie ich kontaktu z bliskimi i ze światem to 
nie jest dobra droga. Nam się wydaje, że ich ratuje-
my, bo ograniczamy ryzyko zakażenia. A unieszczę-
śliwiamy ich i osłabiamy odporność na zakażenie 
wirusem, które i tak w każdej chwili może ich do-
paść – nie dziś, to za pół roku.

Mówi pan rzeczy niepopularne.
– Nie jestem koronasceptykiem i nie będę nikogo 
przekonywał, że epidemii nie ma. Gdy dostępna bę-
dzie szczepionka, to będę pierwszym, który wyra-
zi chęć, aby się zaszczepić. Epidemia jest i traktuję 
ją bardzo poważnie, ale chciałbym, żeby w naszym 

działaniu dominowały pragmatyzm i holistyczne 
spojrzenie na tę epidemię. COVID nie może być sło-
wem wytrychem, hasłem, które sprawia, że zamyka 
się szkoły, seniorów w domach, podopiecznych DPS-
-ów, zabrania wychodzenia z domu, podróżowania 
czy nawet naszych ulubionych form wypoczynku.

Epidemia trwa i wielu z nas zakazi się w najbliż-
szych miesiącach. Ale podejdźmy do sprawy racjo-
nalnie. Na przełomie lutego i marca była wyprawa 
na Antarktydę. Na statek wsiadło 220 osób. Wszy-
scy mieli wykonany test PCR, nikt nie miał wiru-
sa. W trakcie podróży okazało się, że jedna osoba 
jest zakażona. Zimno, mokro, żaden port nie chciał 
ich przyjąć. Siedzieli razem, na niewielkim statku. 
Nie zakazili się wszyscy, tylko między 50 a 60 pro-
cent pasażerów. Z tego objawy miało 19 osób. Jed-
na zmarła. To jest taki minieksperyment medyczny. 
Nawet testując wszystkich, nie zapewnimy sobie stu 
procent bezpieczeństwa. 

I to nie jest bajka?
– To prawdziwa historia, która pokazuje, że tak, ko-
ronawirusem można się zakazić bardzo szybko. Od 
jednej osoby zakaziła się ponad połowa pasażerów. 
Ale to nie znaczy, że wszyscy się zakażą i że wszyscy 
umrą. Dlatego ostrożność jest bezwzględnie zaleca-
na, co i tak nie gwarantuje, że się nie zakazimy.

Jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych, osoba 
z nieograniczonymi możliwościami, zakaził się ko-
ronawirusem, to znaczy, że stuprocentowej ochro-
ny nie ma. Za to liczne przypadki wyleczeń pokazu-
ją, że koronawirus nie jest tak groźny, aby popadać 
w panikę, gdyż jego skutki zdrowotne na podstawie 
dostępnych badań nie są gorsze niż zapaleń płuc wy-
wołanych chociażby pneumokokiem – najczęstszym 
patogenem w tzw. domowych zapaleniach płuc.

A zwróciła pani uwagę na to, że u nas pacjentów 
z koronawirusem leczą przede wszystkim specjaliści 
chorób zakaźnych?

Bo to choroba zakaźna.
– Zupełnie jak grypa, której nie leczy zakaźnik, tylko 
internista, specjalista medycyny rodzinnej, pediatra. 

W przypadku pacjentów covidowych też tak właśnie 
powinno być. Inna sprawa, że wielu pacjentów zaka-
żonych wirusem SARS-CoV-2 w ogóle nie powinno 
do szpitala trafiać.

Jak to?
– Do naszego szpitala przywieziono 63-letnią pa-
cjentkę, która miała powikłania pooperacyjne po za-
biegu w innej placówce. Leczyliśmy ją przez kilka 
dni, z doskonałym efektem. W dniu, gdy miała zo-
stać wypisana, przyszła informacja z tamtego szpita-
la, że na jej sali leżała kobieta, u której wykryto zaka-
żenie. Powtórzyliśmy wynik u naszej pacjentki. Wy-
szedł pozytywny.

Podkreślam – chora nie miała żadnych objawów 
COVID-19. Zgodnie z procedurami zamiast do do-
mu została przeniesiona do szpitala covidowego. 
Tam nie kontynuowano ważnego leczenia przewle-
kłej choroby, którą miała, za to podano aspirynę. 
Prawdopodobnie to właśnie doprowadziło do krwo-
toku z przewodu pokarmowego. Pacjentka zmar-
ła. W statystykach zapisana jest jako ofiara COVID 
z chorobami współistniejącymi.

Sporo ludzi choruje w domu.
– Ja miałem dotąd setkę takich pacjentów. Tylko je-
den się uparł, że w szpitalu będzie się czuł bezpiecz-
nie. Tak się nudził, że po tygodniu wyszedł na włas-
ną prośbę. Nie miał żadnych objawów.

Nawet chorzy z objawami mogą przebywać w do-
mu. Jeśli mają wątpliwości, polecam zakup pulso-
ksymetru, kosztuje około 50 złotych. W prosty spo-
sób – przypinając klips do palca – można sprawdzić 
saturację, czyli wysycenia krwi tlenem. Powinna być 
co najmniej na poziomie 94 procent. Jeśli spada, je-
śli pojawia się duszność, trzeba reagować. To jest 
moment na szpital czy tlenoterapię.  

Wśród moich podopiecznych był jeden taki, któ-
ry postanowił, że koronawirusa zwalczy sportem. 
Młody człowiek, który na co dzień uprawia sporty 
wytrzymałościowe. Postanowił przebiec 20 kilome-
trów. Później zrobiło mu się duszno, słabo, nie mógł 
dojść do łazienki. Trafił do szpitala. Ale już do sie-
bie doszedł.

Podkreślam – miałem ponad stu pacjentów. Tyl-
ko dwóch wymagało hospitalizacji. Natomiast moi 
pacjenci na co dzień dbają o zdrowie i się leczą tak 
jak należy, jeśli coś im dolega.

Baliśmy się, że zabraknie w szpitalach respirato-
rów. Teraz mówimy, że może zabraknąć persone-
lu do ich obsługi.
– Z tym personelem to prawda, bo w szpitalach są 
potężne braki kadrowe. Także dlatego, że trafiają 
tam chorzy, którzy mogliby przejść chorobę w wa-
runkach domowych. Inna sprawa, że już Chińczycy 
z Wuhanu mówili, że respirator to jest ostateczność.

Około 80 procent pacjentów, którzy są podłącze-
ni do respiratora, nie udaje się uratować. Dlatego 
jas no powinniśmy mówić, że kierowanie ludzi na re-
spirator to absolutna ostateczność.

Dochodzi do zaburzenia przechodzenia tle-
nu z pęcherzyków płucnych do krwi. Powstaje tam 
włóknienie, które jest wynikiem infekcji. Wysięk za-
wierający duże ilości białka utrudnia przechodze-
nie tlenu. Z drugiej strony mamy problemy w naczy-
niach włosowatych oplatających pęcherzyki płuc-
ne, przez które u zdrowego człowieka przepełzają 
krwinki czerwone, pobierając tlen, a oddając dwu-
tlenek węgla. U pacjenta z COVID-19 w naczyniach 
włosowatych dochodzi do nadprodukcji tzw. czynni-
ków wywołujących krzepnięcie krwi i krwinki czer-

wone nie mogą się przedostać. Dlatego nawet tło-
czone pod wysokim ciśnieniem przez respirator po-
wietrze do płuc nie jest w stanie dotlenić organiz-
mu chorego.

Co może pomóc?
– Odpowiednie leki przeciwzakrzepowe, pochodne 
heparyny. Dobre leczenie internistyczne.

Bardzo ważne jest też, żeby monitorować i do-
brze leczyć także choroby przewlekłe u pacjentów 
covidowych. Nie wolno, pod żadnym pozorem, sku-
piać się wyłącznie na koronawirusie. Radzę też we-
sprzeć się metodami chińskimi z początków pan-
demii. Gdy zauważyli, że respirator często oznacza 
utratę pacjenta, zaczęli stosować nieinwazyjną wen-
tylację mechaniczną. To pomaga uchronić wielu pa-
cjentów przed podłączeniem do respiratora. Nieste-
ty, my w Polsce mamy kilkaset stanowisk wentyla-
cji mechanicznej, a respiratorów kilkanaście tysięcy. 
A wie pani dlaczego?

Pojęcia nie mam.
– Bo decyzji o wyposażeniu szpitali na czas pande-
mii nie podejmowali pulmonolodzy czy interniści, 
tylko urzędnicy. A oni nie muszą wiedzieć tego, co 
my wiemy – że w COVID powinna być stosowana 
nisko ciśnieniowa wentylacja, a nie wpychanie po-
wietrza przez respirator, co bywa wyrokiem śmierci. 
No i kupowano respiratory po 100 tysięcy za sztukę, 

Nam się wydaje, że ratujemy starych 
ludzi, bo ograniczamy ryzyko zakażenia. 
A unieszczęśliwiamy ich i osłabiamy odporność 
na zakażenie, które i tak w każdej chwili może ich 
dopaść – nie dziś, to za pół roku
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Lockdown zabija powoli
Koszt ratowania każdego życia: 
co najmniej 24 miliony dzieci 
opuściło szkołę na zawsze.

Peter Singer*

M elbourne. Od trzech 
miesięcy ta pięcio
milionowa metropolia, 
stolica stanu Wiktoria, 

jest w jednym z najsurowszych na 
świecie reżimów. Z domu można 
wyjść tylko po niezbędne zakupy, 
do lekarza, dla ruchu na świeżym 
powietrzu (ale nie dłużej niż na 
dwie godziny), nie dalej niż pięć 
kilometrów. Do pracy – tylko jeśli 
nie da się jej wykonać zdalnie.

Rząd Wiktorii zamknął Mel
bourne 5 lipca, dzień po tym, gdy 
w siedmiomilionowym stanie od
notowano 191 nowych przypadków 
zakażeń. Fala zachorowań osiągnę
ła szczyt 30 lipca – 723 przypadki 
– i zaczęła opadać. Do 4 październi
ka 14dniowa średnia spadła do 12. 
Gdy to piszę, w całej Wiktorii od
notowano 20 tysięcy zachorowań 
i 800 zgonów. We wszystkich pozo
stałych stanach Australii – nieca
łe 7 tysięcy zachorowań i mniej niż 
100 zgonów.

Żadna z głównych partii nie 
sprzeciwia się masowej kwaran
tannie. Na wiece protestacyjne nie 
przychodziły tłumy. Choć może 
również dlatego, że policja grozi
ła wysokimi mandatami. Protesty 
nie znalazły się na liście usprawie
dliwionych powodów do opuszcza
nia domu. Większość społeczeń
stwa zgadza się, że masowa kwa
rantanna jest konieczna, gdyż ra
tuje życie ludzi; do „przestrzegania 
zasad wolności” nawołują głównie 
młodzi. 

Ale to tylko część obrazu. Do
piero co 32 brytyjskich naukow
ców w liście do Borisa Johnso
na wskazało, że szkody wyrządzo
ne lock downem mogą przewyż
szać korzyści. Naukowcy cytują ra
port walczącej z rakiem organiza
cji dobroczynnej Cancer Research 
UK: „Lock down Wielkiej Brytanii 
opóźnił 2 miliony badań przesie
wowych, analiz i zabiegów, które 
mogły skutkować 60 tysiącami zgo
nów, co przewyższa 42 tysiące [ak
tualnie 43,7 tys.] śmierci spowodo
wanych koronawirusem”. 

Rak jest tylko jednym z wie
lu powodów zgonów, których licz
bę masowa kwarantanna zwięk
szy. Jednak bez ścisłych ograni
czeń ofiar COVID mogłoby być du
żo więcej. Ba – lockdown zapobiega 
również innym śmierciom. W Au
stralii wyeliminował zgony spo
wodowane grypą sezonową, ratu
jąc przed śmiercią – porównując 
pierwszą połowę tego i poprzednie
go roku, około 400 osób.

Grupa badaczy pod kierun
kiem Olgi Yakushevej, ekonomistki 
z Uniwersytetu Michigan, stara się 
ustalić liczbę ludzkich istnień oca
lonych bądź utraconych przez poli
tykę walki z pandemią w USA. Wy
szło im, że podjęte środki zapobie
gły od 913 762 do 2 046 322 śmierci; 
mogły jednak pośrednio przyczynić 
się do dodatkowych od 84 000 do 
514 800 zgonów. Bilans jest zdecy
dowanie dodatni. 

Tyle tylko, że nie biorąc pod 
uwagę niczego innego prócz licz
by zgonów i uratowanych istnień, 
badacze starają się uniknąć pro
blemów etycznych, jakimi są trzy 
kluczowe kwestie, które muszą 

być uwzględnione w należytej oce
nie zysków i strat związanych z re
strykcjami.

Po pierwsze, właściwa oce
na nie powinna lekceważyć różni
cy między śmiercią w wieku 90 lat 
a śmiercią w wieku lat 20, 30 lub 
40. Liczmy uratowane i utracone 
lata, a nie poszczególne ludzkie ist
nienia.

Po drugie, jakość życia nie jest 
bez znaczenia. Lockdown powo
duje powszechny wzrost bezrobo
cia i zmniejsza ogólną życiową sa
tysfakcję człowieka. Jakość życia 
jest trudno mierzalna, ale rzetelny 
rachunek nie może jej tak po pro
stu ignorować.

Trzecią i być może najważniej
szą kwestią jest to, jaki wpływ ma 
masowa kwarantanna na ludzi, 
którzy nawet w normalnych oko
licznościach walczą o zaspokoje
nie podstawowych potrzeb. Rzą
dy państw, w których wielu oby
wateli żyje na krawędzi skrajnego 
ubóstwa, mają szczególne powody, 
by lockdownu unikać, jednak rzą
dy państw rozwiniętych także nie 
powinny lekceważyć tego, że rece
sja ich zaawansowanej gospodarki 
naraża na szwank szanse na prze
życie ludzi w innych krajach. Od 
20 lat wskaźniki skrajnego ubó
stwa nieustannie spadały. Teraz 
skoczyły – o 37 milionów ludzi.

Według raportu Henrietty 
 Fore, szefowej UNICEF, w szczyto
wym momencie pandemii 192 kra
je zamknęły szkoły, pozostawia
jąc 1,6 miliarda dzieci bez możliwo
ści nauki w klasie. Wiele nie miało 
szans na zdalne nauczanie. Co naj
mniej 24 miliony dzieci opuściło 
szkoły na zawsze. 

Dla wielu dziewcząt zamknię
cie szkoły i lockdown oznacza, że 
zamiast się uczyć, iść do pracy, 
usamodzielnić się i coś osiągnąć, 
przedwcześnie wyjdą za mąż. A jak 
podaje „The New York Times”, za
mknięcie szkół i bieda spowodowa
na licznymi kwarantannami spra
wiły, że w biednych krajach dzieci 
masowo posłano do pracy.

Totalny lockdown ratuje ży
cie tam, gdzie się go wprowadza. 
Ale to za mało, żeby uznać, że jest 
słuszny. +

Przeł. Elżbieta de Lazari 
Copyright Project Syndicate, 2020

*Peter Singer 

• słynny australijski filozof i bioetyk, 
utylitarysta, profesor Princeton. 
Zwolennik eutanazji, jego zdaniem 
nie ma istotnej różnicy etycznej 
między zabiciem a dopuszczeniem 
do śmierci. Autor m.in. „Wyzwolenia 
zwierząt”, „Etyki praktycznej”, „O ży-
ciu i śmierci”

a nie urządzenia do nieinwazyjnej wentyla
cji, które kosztują po 3 tysiące za sztukę.

Radzi pan, żeby nie panikować. Ale 
codzienne statystyki zakażeń i zgo-
nów przerażają.
– Zakażonych jest rzeczywiście bardzo wie
lu. Ja tylko przypominam, że jest wyraźna 
różnica między zakażonym koronawiru
sem a chorym na COVID19. U większości 
zakażonych nie ma objawów. A u większo
ści chorych objawowych te objawy też nie 
są silne – kaszel, bóle mięśni, osłabienie, 
gorączka. Umierają przede wszystkim oso
by w podeszłym wieku i z zaawansowany
mi chorobami przewlekłymi.

Niedawno opublikowano w „Nature 
Medicine” dwa badania z USA dotyczące 
liczby zgonów w trakcie pandemii  
COVID19 i jedno z Europy. Polska, obok 
takich krajów jak Norwegia, Finlandia, No
wa Zelandia, Australia, nie ma zwiększo
nej liczby zgonów.  W przeciwieństwie do 
Wielkiej Brytanii, która ma największy 
przyrost zgonów, ale jest on spowodowany 
nie tylko COVID, ale także zaniedbaniami 
w leczeniu chorych z chorobami przewle
kłymi. To samo zaobserwowano w USA.

Z dużym prawdopodobieństwem po
dobna sytuacja rozwinie się w Polsce. Nie 
bierzmy przykładu z Anglii, gdzie mimo 
lockdownu są najgorsze wyniki w postę
powaniu z epidemią, a liczba zgonów na 
milion mieszkańców jest sześć razy wyż
sza niż w Polsce. Nawet w Szwecji i Holan
dii, gdzie nie wprowadzono totalnego lock
downu, sytuacja jest dużo lepsza.

Próbowałem dotrzeć do statystyk zgo
nów w Polsce z podziałem na przyczyny, 
tydzień po tygodniu, ale nie udało mi się 
ich zdobyć. Niby można je znaleźć na stro
nach GUS, ale są tak prezentowane, że bar
dzo trudno je zinterpretować.

A 31-letni nauczyciel z Zawiercia, który 
zmarł kilka dni temu? Nie miał cho-
rób współtowarzyszących.
– Przestudiowałem wiele doniesień o tak 
zwanych młodych, zdrowych, głównie 
mężczyznach, którzy nagle zachorowali na 
COVID i zmarli. Pytanie, czy na sto procent 
byli zdrowi, czy nie byli otyli, czy nie stoso
wali używek, anabolików. Czy przeprowa
dzono sekcję zwłok i udowodniono, że to 
była zdrowa osoba?

Wśród ofiar koronawirusa w USA był ta
ki młody mężczyzna, okaz zdrowia. Mocno 
umięśniony. Okazało się, że ten atleta brał 
testosteron. A testosteron zwiększa licz
bę receptorów dla tego wirusa. Sporo ta
kich ludzi w Stanach zmarło. Druga gru
pa to osoby otyłe. A jeśli ktoś ma BMI po
wyżej 30, to nie ma co udawać – to nie jest 
zdrowy człowiek. Otyłość powoduje liczne 
zmiany metaboliczne, które osłabiają na
szą odporność przeciwwirusową. Poważ
ne badania naukowe potwierdzają, że im 
więcej zbędnego tłuszczu, tym groźniejszy 
przebieg infekcji.  

Ale są inne, równie groźne wskaźniki, 
o których jakby zapominamy.

Jakie?
– Samotność. Ona jest czynnikiem ryzyka 
zgonu, podobnie jak BMI powyżej 30, cu
krzyca, nadciśnienie, niewydolność krą
żenia czy POChP [przewlekła obturacyjna 
choroba płuc]. Mamy dowody na to, że jeśli 
zakaża się osoba samotna, to o 50 procent 
wzrasta ryzyko, że choroba będzie miała 
ciężki przebieg.

Dlatego tak ważne jest, aby być blis
ko, podtrzymywać więzi rodzinne, spoty
kać się z przyjaciółmi. Mówienie o czuło
ści i bliskości jest w czasie pandemii tak sa
mo uzasadnione jak namawianie do reżi
mu sanitarnego.

Z dnia na dzień przybywa zakażonych. 
Czy ma to związek z porą roku?
– Pojawił się smog, a on przenosi wirusa na 
duże odległości i zakażamy się, kiedy od
dychamy zanieczyszczonym powietrzem. 
Gdy chory bez maseczki idzie ulicą, z wy
dychanego powietrza wytwarza aerozol, 

który może podróżować na cząsteczkach 
smogu. A wirus z nim. To może tłumaczyć 
część zakażeń rozproszonych, których źró
dła nie da się wskazać. Jest też wskazaniem 
do noszenia maseczki na ulicach. Ale nie 
w parkach czy lasach oczywiście. 

Z badań publikowanych w australijskim 
„Journal of Virology” wynika też, że tempe
ratura otoczenia ma wpływ na to, jak długo 
może przetrwać wirus. Im chłodniej, tym 
dłużej. Kolejnym czynnikiem jest sezon 
przeziębień i grypy. Każda infekcja osłabia 
naszą odporność.

W ostatnim sezonie w Polsce na grypę, 
według oficjalnych danych, zachorowały 
3 miliony 800 tysięcy osób. Na koronawiru
sa przez siedem miesięcy około 170 tysięcy, 
czyli w takim samym czasie jednak ponad 
20 razy mniej niż na grypę. A objawy grypy 
i COVID19 w początkowej fazie choroby są 
nie do odróżnienia.

To jak się nie pogubić?
– Musimy zaakceptować fakt, że jest nowy 
wirus, który wywołuje infekcję dróg odde
chowych i może prowadzić do wirusowe
go zapalenia płuc. Musimy nauczyć się żyć 
z tym wirusem, i to kwestia czasu, kiedy się 
do niego przyzwyczaimy.

Trzeba sobie uświadomić, że epidemia 
będzie trwała, dopóki większość populacji 
się nie zetknie z SARSCoV2 lub nie dosta
niemy skutecznej szczepionki. I że jesteś
my w sytuacji, gdy trzeba wybrać mniejsze 
zło. Dla mnie mniejszym złem jest normal
na praca, nauka, normalne życie przy za
chowaniu wszystkich zalecanych środków 
ostrożności. I przy zachowaniu dobrej or
ganizacji opieki medycznej dla wszystkich, 
którzy tego naprawdę potrzebują, a nie dla 
wybranych grup chorych.

Normalne życie w pandemii, czyli jakie?
– Zalecam noszenie maseczek, najlepiej 
medycznych, bo ich skuteczność jest po
twierdzona. Polecam noszenie okularów. 
Należy zachowywać odpowiedni dystans 
społeczny, często i dokładnie myć ręce, od
każać je. To o kilkanaście razy zmniejsza 
ryzyko zakażenia. Zalecam unikanie ko
munikacji publicznej i chodzenie pieszo, 
unikanie jeżdżenia windą. Warto wietrzyć 
intensywnie sypialnie, biura i mieszkania. 

Jeśli w ciągu dnia mamy ochotę na 
drzemkę, pozwólmy sobie na nią. W ogóle 
sen jest bardzo ważny, bo w czasie snu or
ganizm się regeneruje i oczyszcza, usuwa
ne są uszkodzone komórki, także te 100 ty
sięcy komórek nowotworowych, które 
w ciągu doby powstają i krążą we krwi.

Starajmy się żyć zdrowo, gimnastyko
wać się, chodzić na spacery, nie palić, nie 
nadużywać alkoholu, odżywiać się w roz
sądny sposób, uzupełniać niedobory wi
taminy D3. Poradzimy sobie znakomicie 
z tą pandemią, ale liczmy tylko na siebie 
samych i na naszych najbliższych. Żaden 
rząd nie zrobi tego za nas. +

*Prof. dr hab. med. Piotr 
Kuna 

• kierownik II Katedry Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje 
w Szpitalu im. Barlickiego w Łodzi. Prezes 
Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicz-
nych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Chorób Cywilizacyjnych

FOT. DARIUSZ KULESZA / AGENCJA GAZETA


	kuna1
	kuna2
	kuna3

