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LUDZlE W DRODZE

NOMlNACJA DO NAGRODY

TRAVEtER 2o1o

DR RAFAŁ NOWAK - koordynator me-
dyczny projektu. Okulista, podróżnik,
osiem miesięcy pracował w Nepalu,

DR MAclEJ MATUszYŃsKl - okulisia,
uczestnik wypraw medycznych PĄek-
tu Trzecie Oko, prywatnie alpinista
i podróżnik.

DR MARIUSZ SZElB - przedsiębiorca,
działacz Lions Club, Wspiera projekt
finansowo i organizacyjnie.
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Projekt Trzecie Oko to inicjatywa poznańskich okuli-
stów, którzy podróżują do odległych rejonów świata.
Dzięki Mobilnej Klinice Mikrochirurgicznej okuliści wy-
konują operacje zaćmy| przywrccaiąc wzrok osobom
pozbawionym na co dzień opieki lekarskiej. W lutym
2O1O r. zorganizowano pierwszy obóz medyczny na Sa-
harzeZachodniej, w grudniu lekarze wyjechali do Ne-
palu, gdzie pracowaIiw okolicach wsi Diktel w Himala-
jach. Tym razem z Polski pojechało sześć osób: trzech
okulistów, dwie pielęgniarki i jedna wolontariuszka.

Z TWORCAMl PROJEKTU TRZEClE OKO
RoZMAWlA MARcIN DzlERżANowsKl.

Jak się robi operację oka, gdy nagle wysiada prąd?
RAFAŁ: Przy latarce. Trzeba zachować spokój, Zazwyczaj
po 10-15 min prąd jest znowll.
MAClEJ: Groźniejszy jest piasek. W jednlłn z budl.nkórł,, gdzie
pracoił.aliśmy, nie i-l,vło w oknach szyb. Kiedy nadeszła burza
piaskowa, w ciągrr 20 min cały, wart kilkanaście §sięcy złoĘch
sprzęt mieliśmyw piachu. Bałem się, że sięzniszcz7,.
RAFAŁ: Pamiętarrr salę operacyjną z po\^Tl.)T.anymi lampa-
mi. Wokół szpitali leżały bomby. Wyglądało to strasznie. Za-
biegi wl,konl,rvaliśm1,, korzl,stając z baterii słonecznych.

Od czego się zaczął Projekt Trzecie Oko?
RAFAŁ: Od Mariusza i jego biegania.
MARIUSZ: Właściwie od wystarły World Press Photo
w 2006 r. Zobaczyłemzdjęcia z maratonu na Saharze i posta-
nowiłem wziąć uclział rv tamtejszym biegu,

A konkretnie w Sahara Marathon organizowanym od 10 lat
w celu zademonstrowania światowej solidarności z Sahrawi,
czyli rdzenną ludnością Sahary Zachodniej,
MARlUSZ: To bl,ł prz_vpadek. Kied1, 5k6ńgrr-łem pięćdziesiąt-
kę, postanowiłem, że przebiegrrę maraton. Uclało się i wted_v
pomyślałem, że rv tej sytuacji przebiegnę jeszczejeden, po-
tem kolejny.

l w końcu trafił pan na Saharę.
MARIUSZl PrzezĘdzień przed biegani mieszkałem z miej-
566y,,ą ludnością rv lepiankach na terenie obozórr-clla uchodź-
córł, wokół Tindufr"r. To wspaniali luclzie zl-jaci,rł. skrajrrie
pĘmiĘwnych warunkach. Marzą o rliep6.]]ęalości, tak jak
kiedyś P6ln6r'. Zacząłem się zastaniłrr ilc, czr za pośrednic-
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LUDZlE W DRODZE

ll

Polscy lekarze wykonali
na Saharze kilkadziesiąt
operacji.

Wielu pokłada w lekarzach
bardzo dużą nadzieję.
Czasem zbyt dużą.

trvem organizacji Lions nie ufundować im jakiegoś sprzęttl
medyg2ngg. do badania -,r,zroku.

RAFAŁ: Problem w tym, że tam rv promieniu kilkuset kilome-
trólv nie ma ani lekarz1., ani cztnnvch szpitali...
MARlUSZ: Od rł,ielu lat działarn u. Lions Cltrb International"
międzynarodo\ł,ej organizacji clrarrta§lvnej, która pomaga
potrzebującym na rł,szvstkich kontvnentach. \ĄI latach 2O07-
2O0B byłern koorc1l,nn161ęn-, na Etrropę Srodkoi.ł.o-Wschod-

llią progTamll Siglrt First, którego celem jest pomoc ludziom
z $radami wzroku. Dlatego j eszcze na Saharze odbyłem kilka
rozmów z miejscowymi rł4adzami, \\. Ęvm z ministrem zdro-
rł,ia. Później, już rł.Polsce, doszliśrn__v do rł,niosku, że lepszynl
pomysłem będzie zorganizo\Ąlanie ił,yprarł1, m edl,cznej.
Po prosttt baliśmy się, że jeśli kupim_v sprzęt, to ktoś go tam
zamknie na klucz i Ęle z tego będzie.
MACIEJ: Lepiej pojechać na miejsce, diagrrozorł,ac chorvch
ijeśli to możliu e. robic im operacje.
MARIUSZI Na szczęście Rafał i Maciej zgodzilt się lł.ziąć
udział rł, takiej rłvprarł-ie. Na co dzierl pracują na oddziale
okulistycznvm Szpitala im. Józefa Strusia u, Poznaniu,
RAFAŁ: Dołączył do nas dr Settaf Cl-rerif Bouchra\,a z Cen-
trum Zdrorvia rv Zninie. Sam poclrodzi z Sahary Zachodniej,
ll, Polsce studiorł,ał, ożenił się i został. Nam służl,ł jako do-
clatkorva pomoc medl,czna, przerł,odnik i tłumacz.

Choroby wzroku są na Saharze szczególnym problemem?
RAFAŁ: J;łk lv każdl,m kraju rozrł,ijając_vm się. Tam dodatko-
rr.o dochodzi niszczące dla oka działanie suchego rł.iatru i pia-
sku, który dosło.uvnie wdziera się r,r,szędzie. Gorąc_v pył p6rł,9-
duje 1iczne chorob_v polł.ierzchni oka. A niedożlłł,ienie
i narażenie na dużą darł,kę promieniorł,ania ultrafioleto$,ego
pl,z\.cz\rnia się do częstszego rłrystęporł,ani a zaclny,która jest
ieclną z glólvnvch przyczyllutra§ u,zroku rł. §m rejonie.

W TRAKCIE MISII MEDYCZNEI
NIE PRZESTAIEMY BYC
PoDRozNII(AMI.
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Nasi okuliści byli
pierwszymi od lat
lekarzami na tamtym terenie.

ń-*

Nie baliście się jechać do takiego miejsca?
MARIUSZ: Rafał i Macie j, oprocz tego, że mają doskonałe
przl.gotorvanie medvczne, są podróżrrikanri. A Rafał przez po-
nad pół roku, dzięki kontaktom \\T.praco\Ą.anl,m przez Lions,
oclbrłł,ał prakt,vki 1ekarskie rł, Nepalu, przeszedł teżspecjali-
są-czne szkolerrie u. Bonrbaju \^r tamtejszvm Bombay Citv E,ve
]nstitute and Researcl-r Center.
RAFAŁ: Nllinro że rł.ieclzieliśn-r1., na co się piszem1,, infrastruk-
tura na miejscu ltiłs zaskoczvła. Nie porł,ier-n, że pozltywnie...
MACIEJ: PosziiŚnry na rozmo\ĄTr c]o ministerstił.a zdrolł,ia
Frontu Polisario. Okazało się, że mieści się ono rł. drervnianej
szopie. Poproszono nas, żebyśmv pojechali r,r, oclległe rejony
rł,olnej części Saharv Zachodniej, pJclzie nie docierają żadne
misje medyczne, Jed.vr-rvmi obcokrajorvcarni są tam \\rojsko-
rł,i obserrł,atorzv ONZ ortlz saperz\r.
RAFAŁ: W sumie przeprowadziliśmy cztery tz\łr. eye canpy,
czyli okulistyczne oboz.y medyczne. W trzech miejscorł.o-
ściach Sahary Zachodniej oraz u.jeclnym obozie dla uchodź-
córł, z tego krajtr rł. Algierii,

Na czym polega taki obóz?
MACIEJ: Władze oczekirł.ał_v od nas przede \Ą.sz]rstkim dia-
g:nostyki. Mieliśmy głórł.nie badać pacjentórł. i załozyć im do-
kumentację medl,czrrą. Ci, którz}, mieli zacmę, rnieli blrć póź-
niej przewożeni na operację do któregoś z obozórv rł, Algierii,
gdzie raz 1ub drł.a razv c]o roku przl.jeżdżają hiszpańskie mi-
sje medvczne. Ęnrczasern n-t.v b1.1iśrrr_v bardziej nastarł,ierri rra
rłVkOnl. ł,anie operrrcji.

Udało się?
RAFAŁ: Każdego c1l"riil po skończorrej części diagnosĘvcznej
rozkładaliśmr. pl,zellos11\- sprzęt mikrochirurgicznv 1 1yyko-
nlłvaliśmy zabiegi, \\ sumie rł _vkonaliśmy kilkadziesiąt ope-
racji, g,łólvrrie sklzvt]lika, bardzo częstej na tam§,m terenie
cllorolr},spojórr ki s:Llkorr ej,

W iakich warunkach medycznych pracowaliście?
MAC!EJ: Trudno ltlóri ic o llarunkach nred},cznvch. Pustvnia,
burze piaskorł-e. br,,rk ri odl i prądu,..
RAFAŁ: Właclze slh:llr Zachodniej postanorł.ił_v nas rł-ysłaĆ
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na tereny ,;wolne", nieokuporł,ane przez Maroko, kontrolo-
wane przez parĘlzarrtkę, Przekonyq,ano nas, Że do obozórł,
dla uchodźcórł, w Algierii docierają hiszpańskie rnisje nre-

d.vczne. §mczasem tam od lat nie ma lekarz1,. Jechaliśmy kil-
kaset kilometrórł,, znajdując opllszczone, zdewastorł.ane na
początku lat 90. przez armię marokańską szpitale.
MACIEJ: Były też pewne kłopoĘv organizacl,jne, Czterdzieści
lat stłamszenia w niewoli zmieniło mentalrrość tych ludzi.
Miejscowa administracja przyjęła nas życzliwie, 

"]ę 
qr grun-

cie rzeczy musieliśmy sobie radzić sami. Nieocenion), okazał
się dr Cherif.
MARIUSZ: To nie rłynikało ze złej lł.oli. Całe lata spędzone
w obozach dla ucl-rodźcóił.bez realnych perspekąvw na po-
prawę losu sprawił-ri że ludzleżyjątamzdnianadzień. A czas
toczy się tam rv barclzo lvolnl,m tempie.
RAFAŁ: Ęmczasem myśm}r mieli ciągł e poczlcie, żeprzy 1ep-

szej olganizacji moglibl,śmv zrobić r,vięcej,.,

W jaki sposób docieraliście do pacjentów?
RAFAŁ: Po przyjeździe na miejsce, gdzie mieliśmy zorgani-
zować obóz medyczny, szliśrny do zrujnowanego szpitala.
Tarn budynkiern opiekorł,ał się miejscorłry paranedyk, rodzaj
znachora czy sanitariusza. On powiadamiał okoliczrrych
mieszkańcórł, o tvm, że prąrbyli lekarze z Polski. Nadarł,ano
też komunikatl przez radiostacje. Nieste§l rł,iele osób, które
zostały zdiagnozorł,ane, nie zgłaszało się później na zabieg.

To krł,estia mentalności, strachu przed 1eczeniem.

MACIEJ: W końcu b},liśmy pierwsz}rmi lekarzami na tym te-
renie od 1at. Najbliższil ośrodek zclrorł.ia mają ponad 300 krn
od domu!

A Wasze dalsze plany?
RAFAŁ: Chcemy rozlvijać Projekt Trzecie Oko, Mam1,
w planach nawiązarrie stałej współpracy z Surgical E.ve Expe-
ditions, |1[1n 1,y5yła lekarz1, do różnych krajów na Świecie.
MAClEJ: Będziemyteż konłnuowaćwyjazdy do Nepalu. Ide-
ałem bl,ł_vb1, dlł,a obozy w roku: jeden lł, Himalajach, drirgi
rv innym ftląj1.

Jeździcie do ciekawych turystycznie miejsc, ale do ciężkiei pra-
cy. Nie buntuje się w was dusza podróżnika, który chciałby coś
zobaczyć? Poznać?
MACIEJ: Ale to jest również poznawanie świata! W trakcie
takiej misji nie przestajemy być podróżnikami.
RAFAŁ: Zresztą nigdy nie interesorł.ała mnie turysĘka
do pięciogw,iazdkorłrych hoteli. Jeździłem indywidualnie,
z plecakiem, jeżdżąc autobusem z miejscorł,ą ludnością,
a czasem też z ktrrami i kozami, To oczr,rviście jest już jakiś
stopień \Ą.tajemniczenia. Ęle że wtedy mimo rł,szystko nie
narł,iązuje się głębszych reiacji z ludźmi. A podczas pracy jak
najbardziej. Poznajerny życie naszycl-r rł.spółpracownikórł,,
ich kłopoąv, emocje, obserwujemy romanse. A czasem drama-

Ęr gd}, okazuje się, że asvstent chce poślubić pielęgniarkę,
ale nie może, bo rodzice się nie zgodzili...
MACIEJ: Czasem lv pier-wszej chrł,ili rł.r,daje się to nieco eg-

zoryCzne. A na koniec zrłl,kle przekonujem1, się, że pod każ-
dą szerokością geograficzną ludzie borr.kają się z podobn_vmi
problernami. Wszędzie mają te same filarzenia, niepokoje,
planlr Zmieniają się tylko detale, ale one tak naprawdę są bez
znaczenia.l

W Nepalu jest inaczej?
MAClEJ: Ludzie są o rł,iele bardziej świado-
mi. Często mieli już kontakt z obozami me-
dycznvmi, rł.iedzą na przl,kład, że ich sąsiad
lub znajomy dzięki operacji odzyskał
wzrok. Dlatego pokładają rr, 1ekarzach rł,iel-
ką nadzieję.
RAFAI: Czasem zbyt lł,ielką. B}.w.a, że po
zdiagnozolł.aniu okazuje się, źe chorują na
zia\Ą inso\Ą al]ą jnskrę. która niesten nie jest
już operorvalna. Mimo to upierają się, żeby
wszczepić im soczerł,kę. Bardzo trudno irn
wltłtrmaczyć, że to nic nie da.

MACIEJI Zaletą jest teżto,żejadąc do Ne-
palu, pojechaliśmy do zorganizorvanej mię-
dzynarodowej misji. Oprócz naszej ekipy
okulis§cznej będą tam ginekolodą,, 1eka-

rze ogólni i den§ści z tego kraju. Pracorvać
będziemy rł, szkole, którą zaadaptujemy na
polowy szpita1.

lle operacji wykonaliście?
RAFAŁ: Około stu. O takiej liczbie na Saha-
rze mogliŚmy Ęiko pomarz\.c,

PODCZAS PRAcr POZNAIEMY ZYCIE
I EMOCIE OSOB,ZIffEORYMI SIĘ STTKnMY.
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