chlopczyk prowadzi po wiosce starego, niewidomego czlowieka. Prowadzi go kijem - chlopczyk trzymaw rgku jeden
koniec kija, a drugi niewidz4cy starzec. Niewidomych bylo
tambardzo wielu, dla wielu z nich jedynym ratunkiem bylaby operacja zatmy.

K.S.: Pan wykonuje od razu te zabiegi?
D.T.: Nie. Zeby operowat zatmy w takiej populacji, w takich miejscach, najpierw trzeba to dobrze przygotowal, rozpozna(,,jakie s4 realne potrzeby, jakie mo2liwoSci, warunki
do przeprowa dzenia zabieg6w: miej sce budlznek, pomieszczenia, woda, energia elektryczna, rodzal i poziom zagroilef-

i

szereg innych rzeczy. Operacja to finalny etap. Ja na takich
wyjazdachbadam i przygotowujg listg os6b kwalifikuj4cych
sig do zabiegu. Na zabiegi przyje2dZqq inne zespoly, r6wnieZ z Polski. Ja jeLdhg w grupie dw6ch, trzech os6b, czasami
r62nej specjalno6ci, np. zlekarzem dentyst4, kt6ry bada stan
tzgbienia. TeL ma tam co robi6. Czasami na miejscu spotykamy sig z siostrami misjonarkami, kt6re pomagaj4 nam
w wybraniu lokalu, zapewnieniu sprzgtu czy w transporcie.
Byrva i tak,2e trzebajednego dnia przejechad 200*300 km.
Czgsto w takich warunkach potrzebny jest generator pr4du,
bo elektrownie s4 opalane drewnem z d,hngli, wigc prqd
mo2e by6 tylko przez szeS6 godzin dziennie.

K.S.: Jak dlugo zostaj e Pan zzzwyczaj na innym kontynencie?
D.T.: Trudno wyjecha6 na dfu2ej niZ miesi4c, Zyjqc i pracuj4c w Polsce. Raz bylem na miesi4c, ale bylo potem cig2ko
tutaj z przyjmowaniem pacjent6w i sprawami administracyjnymi, wigc zazwyczaj jadg raz, dwa razy do roku na dwa
tygodnie. Dla tych pohzebuj4cych wa2ne, by to bylo regularne - wtedy moLrn na miejscu wiele zrobi6.

0d kilku lat bezinteresownie niosq ludziom pomoc i poSwigcaj4 sw6j wolny czas, pr4/wracajAc wzrok miesz-

kancom kraj6w Trzeciego Swiata. To lekarze okulisci
z Wielkopolskiej lzby Lekarskiej: Rafal Nowak i piotr
Kleina-Schmidt, ktor4r w ramach projektu ,,Trzecie 0k0,,
odwiedziliju2 kilka kraj6w, 0rganizujAc operacje oczu dla
ludnoSci z trudn0 dostqpnych zakAtk6w Swiata. W ciqgu
jednego obozu przeprowadzajqod 60 do 100 operacji,

przyjmujA ok. 600 pacjent6w. 0pr6cz tego, wsp6lnie
zczlonkami ruchu Lions, postanowili przyl4czyc sie do
akcji budowy hostelu dla 500 dzieci z wioski Lokhim
w Nepalu. Hostel ma powstac jeszcze w tym rcku.Zapytali6my ich o pocz4tki i sens takiej dziaNalnoSci.
Anna Grzesiak: S4 rejony Swiata, gdzie dostgp do lekarza graniczy z cudem, a ludzie s4 odsuwani na margines
spoleczny z powodu chor6b, kt6re w Europie s4 calkowicie
uleczalne. Bardzo czgsto jedyn 4 ntdziei4 dla takich os6b

K.S.: A kiedy Pan odpocz5.wa?
D.T. : Opr6c z dzialalnolci misyjnej w Afryce mam te|
wyjazdy dla odpoczynku. W Azji jest woda, ciekawa ro6lin_
noS6, mn6stwo kwiat6w, pigkne l<rajobrazy. Bylem w Japonii
w czasie kwitnienia japoriskich wisni niesamowite wrahe_
nie. ZresztqJaponia mnie zaskoczyla pod wielomawzglgda_
mi. Jest niesamowicie precyzyjna, staranna. pasuje do mojej
osobowo6ci, bo lubig precyzjgw dziaNaniu, starannoS6, spo_
k6j. Dlatego teLwybralem specjalizacjg z okulistyki pasuj4c4
do cech, jakie mam.

K.S.: Pasja?

D.T.: Fotografia. Robig zdjgcia gl6wnie reporterskie.
Wszgdzie tam, gdzie jestem, chwy.tam momenty. Muszg mie6
aparal, kt6ry ma szybk4 migawkg. Zdjgciawyrvolujg w du_

irychformatach, by nadawaty siE na wystawg. Kilka wystaw
juZ mialem. Dzigki nim utwierdzam sig w tym,Zeto co robig,
ma sens.

;s

organizowaneprzezlekarzy zcalego Swiata. Jak
narodzil sig pomysl na stworzenie projektu ,rTrzecieOkor?
s4 misje

Rafal Nowak : P oczqtki siggaj 4

mojej specjalizacji, kiedy

pierwszy raz wyjechalem na
rok do Nepalu. To tam pozrralem pracg w polowych szpitalach okulistycztych. Byly to
tworzone na zaledwie kilka dni
polowe kliniki ukierunkowane na leczenie operacyjne za6my.
W6wczas to byla dla nas tylko praktyka czy zdobywanie do_
Swiadczenia. Po latach, w 2009 r., stwierdzilem jednak, 2e
chcialbym w takich misjach uczestniczy6, swoj4 wi edzqipra_
c4pomagat innym ludziom,kt6rzy bardzo tego potrzebuj4.

Piotr Kleina-Schmidt: Gdy zobaczylem pierwsz4 trans_
misjg z wyjazdu Rafala Nowaka, od razu wiedzialem, Le teL
bgdg to robil.
(Dokoriczene na s. l8)
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A.G.: Czy takie misje maj4

{!,ors,nl

sens?

Piotr Kleina-Schmidt: Te uyjazdy sq dla nas bardzo cenne
- mozemy pomaga6 ludziom
na calym Swiecie. Trzebapamigta6, 2e dwie gl6wne przyczyny Slepoty na riwiecie to
zatma i brak okular6w.

R.N.: Trzeba pamigta6, 2e jeLdzimy do kraj6w, gdzie nie
ma slu2by zdrowia takiej jak u nas, a 80o/o lekarzy skupionych jest w stolicy. W Nepalu dostanie sig do najbli2szego
'e

miasta ta wizytg tlekarza to dla tych ludzi kilka dni drogi.
My dla nich jesteSmy jedynym ratunkiem. Dla nich operacja
zaLmy to przyvr6cenie do Zycia, do sprawnorici. Na przyklad
starsze osoby odzyskuj4 wzrok, mog4 spgdzat czas z wnukami, wykony'wad proste czynnoSci. W innym wypadku s4
spychane na margines spoleczny, staj4 sig bezt2:r,teczne.

A.G.: Czy przenoSna klinika okulisfyczna, czylitzw. eye
cump,to jedyny ratunek dla os6b z chorobami oczu?
R.N.: Tak. W rejonach g6rzystych trudno firrymat stacjonarn4 plac6wkg medyczn4. Drugi problem to brak specjalist6w. Aje6li juZ s4, to nikt nie chce pracowa6 w takim terenie
na stale.

P.K.-S.: W takim kraju jak Nepal nie ma darmowej sfuZby
zdrowia. Problemem tamtejszych mieszkaric6w s4 zar6wno
finanse, iak i dostEp do lekarzy. Teren jest g6rzysty, trudno
dostgpny. Ci ludzie w zasadzie leczq sig tylko dzigki takim
eye campom. Dotarcie do obozu ze stolicy zajmtje rram cza'
sami trzy, cztery dni. Kiedy pierwszy raz tam pojechatrem,
prze?ylem szok.

A.G.: Jak to wszystko udaje sig zorganizowa(?
P.K.-S.: Przygotowanie do takiej wyprawy trwa rok. To
naprawdg bardzo 2mudna, trudna praca. A trudno6ci napotykamy wiele. Bardzo czgsto przygotowujemy wszystko
od zera. Kiedy( we wsi Lokhim mieliSmy operowa6 w sali
szkolnej - na miejscu okazalo sig, ze nie ma pr4du. Zanrm
zaczglismy pracowa6, podl4czaliSmy pr4d, l1czylii;my lawki,,&*
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Zeby stworzy(, ztego st6tr operacyjny. Jeden dziefrprzygotowari. Rafal operowal wtedy, siedz4c na parapecie, bo stolki
byly za niskie.

R.N.: W system opieki medycznej w Nepalu wl4czono takie
wyjazdowe obozy wsp6lpracujqce z organizacjami migdzynarodowymi. Je6li umawiamy sig na tak4 akcjg, to zawsze
w uzgodnieniu z tamtejszynniwtradzami i sluZbami medycznymi. Po ich sffonie lezy rp. orgatizacja transportu i zakwaterowania. Sprzgt medyczny przywozimy z Polski. Dysponujemy
calkowit4, przenoSnq klinik4 okulistyczn4, kt6r4 udaje nam
sig zaladowa6 rratrzy kontenery i wysla6 na miejsce.

A.G.: Co daje lekarzowi tego typu dzialalnoSd?
P.K.-S.: To jest dla mnie esencja wykonywania zawodu,
dawanie dobra, bezinteresowna pomoc drugiemu czlowiekowi i otrzymywanaw zamianwdziqcznoil. Mam dw6ch
wspanialych syn6w, chciatrbym im to wszystko przekazac,
pokazac, co jest najwa2niejszq warlorici4 w 2yciu.

R.N.: My czujemy, 2etam naprawdg zmieniamy czyjeS
2ycie i to daje satys[akcjE.
Poznariscy lekarze w planach maj4 kolejn4 wyprawg.
Tym razem do Mongolii. Material filmowy z misji i szerszy wy.wiad s4 dostgpne na stronie internetowej www.wil.
org.pl. Zachgcamy do ogl4dania.

Podzigkowanie dla prof . Ryszarda Koczorowskiego
1 maja 2019 r. podczas Konferencji Stomatologicznej w Boszkowie prezes ORL WIL Artur de Rosier i wiceprezes
0RL WIL Jacek Zabielski podzigkowali osobiScie prof. Ryszardowi Koczorowskiemu za wieloletniA prace na stanowisku
redaktora naczelnego czasopisma ,,Dental F0rum", a wczeSniej ,,Poznafiskiej Stomatologii".
1

rzypomnieli, 2e dzigkipracy prof. Kaczorowskiego czasopismo wydawane jest dwa razy w roku, posiada migdzynarodowy komitet redakcyjny, recenzent6w z kilku
Swiatowych uniwersytet6w otaznowoczesn4 szatg graficznq.
Wielkopolska lzba Lekarska miala zaszczyt wielokrotnie
wspdlpracowat z Panem Profesorem, wielu z nas publikowalo w ,,Dental Forum" swoje prace jako studenci, doktoranci,

a nastgpnie pracownicy nauki. SpotykaliSmy sig z Panskq
poziom edytorski pisma, uzyskiwalilmy cenne uwagi
prezes ORL WILArhtr de Rosier oraz wiceprezes ORL WIL Jacek Zabielski.
Kwiaty wrgczyla prof. Anna Surdacka -prodziekan ds. Oddzialu Stomatologii Wydziafu Lekarskiego II Uniwersltetu
Medycznego w Poznaniu.
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