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Słowo redaktora naczelnego 

Szanowni Państwo, 

Kończy się 2021 rok. Rok trudny dla wszystkich. Rok naznaczony nadzieją, obawą, a często żalem i rozpaczą.  

Grudzień to miesiąc szczególny, nie tylko ze względu na podsumowanie całego rocznego dorobku, ale przede wszystkim z 
uwagi na Święta Bożego Narodzenia, najbardziej rodzinne święta w Polsce. W wielu domach przy stole wigilijnym tradycyjne 
puste miejsce wigilijne będzie przypominało kogoś, kto odszedł na zawsze. Odeszło w tym roku wiele ludzi – stanowczo za 
wiele – głównie z powodu zakażeń COVID-19, który jest z nami już niemal dwa lat, a końca pandemii nie widać. Dzień w dzień 
w Polsce umiera jedna wieś – 600-700 zgonów z powodu COVID-19 to odpowiednik jednej, średnio licznej polskiej wsi. Liczba 
nadmiarowych zgonów w Polsce to już ponad 200 tys. i jest to najwyższy wynik w Europie w przeliczeniu na milion 
mieszkańców. W związku z tym, jeśli będzie tak dalej, to Polska zacznie pustoszeć. Takiej sytuacji nie było od końca II. wojny 
światowej. Tymczasem wprowadzone od 15 grudnia br. obostrzenia, które w teorii mają spowodować zatrzymanie trendu, są 
tylko i wyłącznie fikcją. Rząd pudruje rzeczywistość, wprowadzając pozorne obostrzenia i nie słucha swojego organu 
doradczego w postaci Rady Medycznej, która od dawna rekomenduje konkretne i radykalne działania mające na celu 
ograniczenie, a przynajmniej spowolnienie tempa pandemii. Państwo polskie praktycznie abdykowało w walce z 
koronawirusem. 

Do tej pory można było pocieszać się, że mimo bierności polskich władz, które nie wprowadziły żadnych ograniczeń mogących 
zdusić 4. falę pandemii, będzie ona niższa i mniej dotkliwa od zeszłorocznej fali 3. Teraz pozostaje tylko mieć nadzieję, że 
potwierdzą się wstępne doniesienia o tym, że wersja SARS-CoV-2 o wdzięcznej nazwie „omikron” nie powoduje większych 
spustoszeń w organizmach osób zakażonych niż jego poprzednik o nazwie „ delta”. Jednak nadzieja płonna jest i ostatnie 
doniesienia ze świata nauki mówią, że wariant ten jest 500 razy bardziej zakaźny niż jego poprzednik, a o skutkach zakażeń 
nim, o przebiegu choroby i o potencjalnej możliwości zgonu naukowcy niewiele jeszcze mogą konkretnie powiedzieć. 

I w takiej rzeczywistości przyjdzie nam świętować Boże Narodzenie oraz witać Nowy 2022 Rok, pełen wielu 
niewiadomych, nie tylko z obszaru zdrowia publicznego, ale w ogóle z punktu widzenia życia społeczno-
gospodarczego.   

Mimo wszystko, życzmy sobie nawzajem zdrowych i wesołych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w 2022 roku.  

 

Krzysztof Czerkas 

Redaktor Naczelny 

.

  

 

O Formedis 

Kierując się wizją efektywniejszej ochrony 
zdrowia w Polsce, powstał zespół ekspertów 
FORMEDIS, którego celem jest udoskonalanie 
systemu ochrony zdrowia i podniesienie 
jakości świadczonych usług medycznych. 
 
Opierając się na wiedzy i ponad 25-letnim 
doświadczeniu na rynku usług medycznych 
zajmujemy się kompleksową obsługą 
podmiotów medycznych 



 
 

Newsletter 06/2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Newsletter 06/2021 

 


