
DOKTOR JANUSZ WOJTACKI. 
„PO PROSTU DOBRY CZŁOWIEK" 
Zwycięzcę naszego plebiscytu 
odwiedziliśmy w Hospicjum im 
ks. Dutkiewicza w Gdańsku. 
Dlaczego akurat tam? Bo choć 
Lekarz Roku Janusz Wojtacki 
pracuje w kilku placówkach, to 
o hospicjum mówi: „to takie naj
bardziej moje miejsce" 
O tym, że to Janusz Wojtacki zo
stał tegorocznym Lekarzem Roku, 
wiedzieliśmy już od kilku dni. Nie 
puściliśmy jednak pary z ust. Za
dzwoniłam do doktora, twierdząc, 
że chcielibyśmy zrobić mu kilka 
zdjęć. Powiedziałam, że znalazł się 
w gronie lekarzy, na których nasi 
czytelnicy oddali największą licz
bę głosów. Nie zdradziłam, że je-
steśmyjuż po obradach i że to on 
jest zwycięzcą plebiscytu. 

Były obawy, że skoro dzwonię 
niemal w ostatniej chwili (chodzi
ło o to, by pan Janusz nie domyślił 
się, co knujemy), nie znajdzie cza
su na sesję. Doktor stwierdził tyl
ko „nie ma sprawy" i poprosił, by 
fotoreporter przyjechał do gdań
skiego hospicjum, bo to „takie naj
bardziej jego miejsce". 

Razem z fotografem przyjecha
li Maciej Drzewicki, zastępca re
daktora naczelnego „Gazety Wy
borczej Trójmiasto", Tadeusz Ję-
drzejczyk, dyrektor pomorskiego 
oddziału NFZ i Mariusz Szymań
ski, rzecznik Funduszu. 

Lepszego plastra 
niż dotyk i czyjaś uwaga 
nie znaleziono 
W uroczystości wzięli udział tak
że pracownicy gdańskiego hospi
cjum. Choć - by uniknąć „przecie
ku" - dopiero godzinę przed przy
jazdem powiadomiliśmy ich, że 
doktor Wojtacki wygrał nasz ple
biscyt. Byl też ks. Jędrzej Orłow
ski, dyrektor placówki, i Bogna Koz
łowska, jego zastępczyni. 

- Jest mi naprawdę bardzo mi
ło. To dowód na to, że mimo postę
pu medycyny lepszego plastra niż 
dotyk i czyjaś uwaga nie znalezio
no - Lekarz Roku 2013 nie krył 
wzruszenia. - Ta nagroda to wyróż
nienie dla całego zespołu hospicyj-
nego, bo praca z chorymi, szcze
gólnie w zaawansowanym stadium 
nowotworu, to praca zespołowa. 
Niech to wyróżnienie będzie przy
pomnieniem idei hospicjum, że 
ma to być opieka holistyczna nie 
tylko w zakresie kontroli objawów, 
ale też bliskości. 

- Gratuluję łączenia empatii z fa
chowością - powiedział Tadeusz 
Jędrzejczyk. A Maciej Drzewicki 
wręczył laureatowi nowoczesny 
stetoskop i podziękował w imieniu 
naszych czytelników. 

Współpracownicy doktora 
stwierdzili, że wyróżnienie trafiło 
do właściwej osoby. - Janusz Woj
tacki to z jednej strony skromny 
człowiek, a z drugiej niezwykle 
kompetentny. To nie tylko dobry 
lekarz, ale i dobry człowiek. Nie raz 
byłem świadkiem rozmów, jakie 
doktor przeprowadzał ze swoimi 
pacjentami - mówił ks. Jędrzej Or
łowski. - Za każdym razem szcze
gółowo tłumaczy im, na czym bę
dzie polegało leczenie. Mówi o ko
rzyściach, ale i o skutkach ubocz
nych. Traktuje pacjentów po par-
tnersku, a nie jak lekarz, który 
wszystko wie najlepiej i w związ
ku z rym nie słucha, co się do nie
go mówi. 

Bogna Kozłowska dodała: - Do
ktor nie tylko świetnie dba o zdro-
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wie swoich pacjentów, ale także zes
połu. Wszyscy musimy robić badania. 

„Nie znam drugiego tak 
wspaniałego lekarza" 
Pacjenci doktora Wojtackiego podkre
ślają, że ma wyjątkowe podejście do 
chorych. - Umie pocieszyć, potrzymać 
za rękę. Nie tylko słucha, co się do nie
go mówi, ale również bierze to pod 
uwagę - zapewnia pani Magdalena 
z Gdańska. 

- Potrafi nie tylko leczyć, ale i pod
trzymać pacjenta na duchu. Wizyta 
u niego nie stresuje, tylko leczy - do
daje pani Barbara. 

- Doktor nie zapomina o swoich pa
cjentach, wysyła e-maile, SMS-y z ży
czeniami, pozdrowieniami. Udostęp
nia numer swojego telefonu komór
kowego, żeby chory w każdej chwili 
mógł mieć z nim kontakt. Nie znam 
drugiego tak wspaniałego lekarza - tłu
maczy pani Ewa. 

Do „Wyborczej" odezwali się tak
że bliscy pacjentów lekarza. - Mój ta
ta od 2007 r. zmaga się z chorobą no
wotworową, a wsparcie, jakie dostał 
w trakcie leczenia od doktora Woj
tackiego, jest niebywale. Doktor za
wsze ma czas dla pacjenta, cierpli
wie wytłumaczy metodę leczenia, 
jest i był dużym wsparciem ducho
wym dla naszej rodziny - opowiada 
pani Bożena. - Potrafi z pacjentem 
porozmawiać nie tylko na temat me
tody leczenia, ale tak po prostu o je
go troskach, obawach, zainteresowa
niach. Mój tata jest osobą starszą, 
trudno było mu się odnaleźć w tema
tach medycznych, lecz doktor bez
interesownie pilnował każdej wizy
ty. Idąc szpitalnym korytarzem, pod
chodził, uśmiechał się i zawsze zo
stawił słowo wsparcia. 

„To lekarz z prawdziwego 
zdarzenia" 
Janusza Wojtackiego chwalą również 
ci, których bliscy przegrali walkę z cho
robą. - Najbardziej liczy się to, że czu
liśmy, że podczas tej trudnej walki do
ktor cary czas był przy chorym. Służył 
nam pomocą i radą - mówią. 

- U doktora Wojtackiego przez kil
ka lat leczył się mój nieżyjący już oj
ciec. Zmagał się z nowotworem oka. 
Każda wizyta u doktora była dla nie
go ogromnym pozytywnym przeży
ciem. Sama również profilaktycznie 
badam się u niego i mam podobne od
czucia. Jest to lekarz z prawdziwego 
zdarzenia, pracujący z pasją i niezwy
kłą życzliwością. Emanuje z niego po
zytywna energia, którą zaraża innych. 
Dlatego absolutnie zasługuje na mia
no superlekarza - napisała do nas pani 
Barbara. 

ROZMOWA Z 
JANUSZEM WOJTACKIM 

ILONA GODLEWSKA: Onkologia to był 
przemyślany wybór? 
JANUSZ WOJTACKI: Trochę przypadek. 
Kiedy byłem na studiach, po dobrze 
zdanym kolokwium dostałem propo
zycję, by podjąć specjalizację w dzie
dzinie onkologii. Przypadkiem też tra
fiłem do gdańskiego hospicjum, któ
re w latach 80, gromadziło lekarzy 
związanych z opozycją. Tu spotkałem 
ludzi, którzy sprzeciwiali się temu, że 
pacjent odchodzi anonimowo nalóż-
ku w izbie przyjęć, bez należytej opie
ki. Potem na krótko odszedłem z hos
picjum. Ale wróciłem. To była już bar
dzo świadoma decyzja. 
Wielu z nas hospicjum kojarzy się 
z miejscem, z którego się nie wy
chodzi, z umieralnią. A pan je wy
brał. Dlaczego? 

- Bo chory przyzwyczajony do re
gularnej opieki medycznej w cen
trum onkologii, w momencie, kiedy 
przestają być skuteczne metody le
czenia, słyszy: nie możemyjuż nic 
dla pana zrobić i taki człowiek jest 
pozostawiony sam sobie. Wynika to 
z zasad funkcjonowania takich placó
wek, które nie mają środków i mocy, 
by zajmować się pacjentami, którzy 
nie rokują. Widziałem takich chorych 
dziesiątki razy I doszedłem do wnio
sku, że wykorzystanie mojego do
świadczenia w dziedzinie onkologii 
z medycyną paliatywną będzie wy

pełnieniem tej luki. I chyba ją wypeł
niam, bo wracają do mnie rodziny cho
rych, których wcześniej leczyłem, 
przychodzą jak do dobrego znajome
go po radę, co mają teraz zrobić. 
Panie doktorze, jak powiedzieć pa
cjentowi, że ma śmiertelną chorobę? 

- Trzeba powiedzieć prawdę. To mo-
bilizuje chorego do walki, do współ
pracy z zespołem. On i tak zwykle do
myśla się, co się dzieje. To bliskim tyl
ko wydaje się, że jest nieświadomy. 
Okłamywany pacjent traci zaufanie 
do ludzi, którzy zajmują się jego lecze
niem, ale czuje się także opuszczony 
przez najbliższych. 
Codziennie jest pan świadkiem 
ludzkich tragedii. Nie brakuje cza
sem sił? 

- Zdarza się. Wie pani, dlaczego 
znajduję silę, by opiekować się ko
lejnymi chorymi? Bo mam przeko
nanie, że w obliczu nieuchronności 
losu robimy dla pacjentów wszyst
ko, co można - że udaje się kontro
lować ich ból, że czują się bezpiecz
nie, bo wiedzą, że mogą na nas li
czyć 24 godziny na dobę. I choć są 
takie momenty, kiedy muszę uciec, 
to zawsze wracam, bo wiem, że pa
cjenci czekają. Nie byłoby mnie tu, 
gdybym tego nie kochał. I to jest chy
ba najbardziej odwzajemniona mi
łość mojego życia, o 

ILONA GODLEWSKA 

* Dr n. m e d . Janusz Wojtacki, on
kolog, związany od ponad 20 lat z ru
chem hospicyjnym na Pomorzu, od 
wielu lat wolontariusz Hospicjum ks. 
Dutkiewicza w Gdańsku. Autor i wspó
łautor ponad 120 publikacji opubliko
wanych w kraju i zagranicą, których 
część uhonorowano grantami nauko
wymi. Lekarz społecznik, propagator 
rzetelnej wiedzy onkologicznej. Na sta
łe współpracuje z Ruchem Kobiet po 
Mastektomii i Akademią Walki z Ra
kiem w Gdańsku. Przyjmuje również 
w Klinice INVICTA w Gdańsku. Steto
skop z grawerem w prezencie dla Le
karza Roku Janusza Wojtackiego do
starczyła firma SKLEP DLA LEKARZA 
(sklepdlalekarza.pl) 
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