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CZY POWINNO SIĘ UCZYĆ W POLSKIEJ SZKOLE MEDYCYNY ?
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Komentarz odredakcyjny
Publikując bardzo interesujący list Pani Dr Ewy Rydzyńskiej uważam za konieczne poczynienie kilku uwag :

W całej rozciągłości zgadzam się z Panią Dr Ewą Rydzyńską co do głównej myśli i intencji : byłoby rzeczywiście bardzo dobrze, aby szkoła  uczyniła każde dziecko "zaradnym życiowo i wyposażyła je w podstawową wiedzę o podstawowych czynnościach człowieka". Podzielam także opinię autorki, że szkoła nie w pełni jeszcze wypełnia to niełatwe zadanie, choć w ostatnich latach poczyniono w tej kwestii wiele, wprowadzając miedzy innymi nową podstawę programową z wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa.  Sensowne byłoby też spostrzeżenie, że krytyczne uwagi autorki i jej pretensje  mogą odnosić się do pracy szkoły wtedy, gdy sama była uczennicą i nie w pełni mogą odnosić się do szkoły współczesnej.  Trudno także  zgodzić się z Panią dr co do niektórych kwestii szczegółowych np. tej dotyczącej konieczności leżenia przez 5 miesięcy w związku z bólem mięśni.
A może inni czytelnicy zabiorą  głos w sprawach  opisanych przez Panią  dr Rydzyńską ? 
                                                                                                                  Zbigniew Cendrowski
                                                                                                                  Redaktor Naczelny
___________________________________________________________________________


Jestem wybitnym i znanym w świecie matematykiem, fizykiem i filozofem nauki, znam kilka języków, gram na kilku instrumentach itd., i w sumie mam prawie maksymalną sensowną ilość dyplomów. Jestem więc człowiekiem wszechstronnie wykształconym i to wyłącznie w polskich szkołach.
A jednocześnie okazało się w życiu, że ja jestem czasami niezaradna życiowo i niszczę siebie oraz bliskich przez brak podstawowej wiedzy o podstawowych czynnościach człowieka.
I mam o to pretensję, i to dziką, do ministra edukacji narodowej, gdyż przez to ja sama zostałam kaleką i przez to o mato nie zamordowano mi osoby bliskiej i ją również okaleczono, i przez to okalecza się lub umiera wiele tysięcy ludzi w Polsce stale co roku. I będzie tak dopóki właśnie minister edukacji tego nie zmieni. Opiszę to zjawisko dokładnie poniżej, gdyż jest to bardzo ważne dla całego społeczeństwa.
Po prostu człowiek wykształcony w polskich szkołach, odwrotnie niż w większości krajów świata (np. w USA jest dokładnie odwrotnie) jest uczony bzdur a nienauczony podstawowych wiadomości o podstawowych czynnościach życiowych.
Wymienię konkretne przykłady tego czego mnie nie nauczono, a czego wiedza jest konieczna do życia.
1) Otóż np.: nie nauczono mnie w polskiej szkole, że w czasie gorączki nie można wykonywać wysiłku fizycznego, bo jest inna przemiana materii przy innej temperaturze ciała i zamiast kwasu mlekowego w czasie wysiłku wytwarza się w mięśniach trucizna, która zatruwa mięśnie i cały organizm. I ja głupia z licznymi dyplomami, wykonywałam w czasie wysokiej gorączki polecenia przełożonego w pracy i pakowałam rzeczy zakładu do przeprowadzki. W rezultacie nabawiłam się strasznego bólu mięśni.
Nie nauczono mnie także, że z bólem mięśni koniecznie trzeba leżeć 5 miesięcy. Nie nauczono tego nawet lekarzy pierwszej pomocy, do których wtedy chodziłam i tak jak kazał lekarz z bólem mięśni jeździłam do pracy. Przez co nabawiłam się trwałego kalectwa i cierpienia, które nie dato mi pracować w ogóle i normalnie żyć przez 9 lat.
2) Nie nauczono mnie też, że pracując przy komputerze należy odrywać często wzrok od monitora. I znowu w wyniku wykonywania nadmiernej pracy, również zaczęłam tracić wzrok od komputera.
3) Mojej matki, tak samo jak mnie, nie nauczono także, że stary człowiek nie może leżeć, gdyż stary człowiek jest nieruchawy i jak leży, to ma niedotlenienie płuc, przez co każda infekcja rzuca się od razu na płuca i dostaje zapalenia płuc. A do tego starzy ludzie przeważnie zapalenia płuc nie przeżywają. I moja matka, nie wiedząc o tym, kazała leżeć starszej osobie, którą się opiekowała, gdy w wyniku operacji oka przeziębiono ją. Ta starsza bliska mi osoba dostała od tego leżenia zapalenia płuc, które ledwie przeżyła w szpitalu i od którego stała się niesprawna na stałe.
A ile ludzi starych umiera z tego powodu w Polsce w szpitalach, domach opieki i w naszych domach rodzinnych, że najbliżsi lub pielęgniarki wykańczają ich, nie wiedząc co robią, bo ich tego nie nauczono w szkole podstawowej. Chociaż prawdę powiedziawszy to szkoła
podstawowa jest od uczenia rzeczy podstawowych, czyli właśnie takich, a tego się jednak w Polsce, nie wiadomo dlaczego, nie robi.
4) Powinno się też nauczyć w szkole każdego, co robić, jak się ktoś dławi i jak unikać udławienia oczywiście. Jest to bardzo ważne, gdyż tu nie można liczyć na pomoc lekarza, tu istnieje tylko pierwsza pomoc, gdyż przy udławieniu człowiek dusi się na śmierć w ciągu 5 minut. Chyba jest to argument za tym, żeby napisać o takich problemach podręcznik dla dzieci w szkołach powszechnych.
5) Nie uczy się też w polskich szkołach podstawowych tego czego uczy się dzieci na całym świecie przede wszystkim - a mianowicie: co zrobić jak ugryzie żmija? I mnóstwo ludzi, a szczególnie dzieci, umiera niepotrzebnie z tego powodu.
Nic też nie wiemy o racjonalnym działaniu przeciwko ukąszeniom owadów oraz po ich ukąszenia, a jak wyciągać kleszcza lub chronić przed kleszczami, to dowiaduję się tylko fragmentarycznie z reklam radiowych. A czyż nie powinniśmy mieć o tym gruntownej wiedzy ze szkoły po prostu?
6) Powinno się też w szkole podstawowej nauczyć tego o chorobach, czego do dziś uczą matki, a czego nie każda matka nauczy swoje dzieci. Powinny być podstawowe informacje o bakteriach i wirusach oraz o sposobie zakażania się infekcjami oraz o racjonalnych sposobach unikania zakażeń i chorób w ogóle. A także, jak należy się zachowywać w czasie infekcji i bezpośrednio po niej, żeby uniknąć zarażania innych i siebie oraz nawrotów choroby. Bo sposoby są proste, a można uniknąć wielu nieszczęść, jeśli się tylko wie jak postępować. I warto tego uczyć ... Bo ja sama, mimo że starałam się w Polsce zdobyć najszersze wykształcenie, to nie mam na ten temat racjonalnych danych, całe życie się uczę i ciągle okazuje się, ze w czymś przesadzałam lub byłam nieostrożna.
Niewiele ludzi w Polsce wie jak używać witamin. Że np. nie można ich używać w czasie infekcji i dlaczego, a witaminy kupuje się bez recepty i stąd wielu Polaków może zrobić sobie lub swoim bliskim krzywdę prze to tylko, że ich tego w szkole nie nauczono.
I np. też nasze społeczeństwo nie tylko nie ma pojęcia o sposobie rozprzestrzeniania się salmonelli i przez to pracownicy przetwórstwa mięsnego i sprzedawcy a także oczywiście sami kupujący zakażają salmonellą siebie i innych do tego, ale również społeczeństwo nasze
nic nie wie o zwykłej grypie i łapie strach w oczach po każdej sensacyjnej opowieści prasy o jakiejś nowej chorobie.
7) Można by także nauczyć całe społeczeństwo udzielania pierwszej pomocy, gdyby uczono jej po prostu na lekcjach w szkole. Jest to poważne zaniedbanie, skoro można to zrobić a nie zrobiono, gdyż np. ja jestem gruntownie wykształcona, ale tego przecież nie umiem, choć powinnam od tego zacząć swoją edukację. Nauczono mnie rzeczy o niebo trudniejszych i mnóstwo wiadomości bezużytecznych, ale to omijano skrupulatnie całe moje życie. I jest to oczywisty nonsens.
8) Wiele ludzi nie wie też, ze aspiryna jest zabójcza dla małych dzieci, gdyż mają one delikatne naczynka krwionośne, które łatwo pękają od aspiryny i gdy pęknie dziecku naczynko krwionośne np. w mózgu, to dziecko umiera. Ja też tego nie wiedziałam ze szkoły i
nie dowiedziałabym się nigdy, gdyby mi znajoma lekarka ze szpitala dziecięcego nie wytłumaczyła, że jej w szpitalu dzieci umierają po 1 lub 2 aspirynach mimo fachowej pomocy medycznej.
A ileż matek w Polsce tego nie wie i zabija własne dzieci przez nieostrożność z aspiryną.
9) I nasze społeczeństwo również nie wie, dlaczego rodzą się alergiczne dzieci zdrowym rodzicom. Winą za to jest używanie złych detergentów i złych kosmetyków przez matki w czasie ciąży.
I gdyby polskie dziewczyny były tego nauczone w szkole, to na pewno nie uczyniły by nienarodzonym swoim dzieciom krzywdy i nie rodziła by się w Polsce ponad połowa dzieci alergicznych czyli kalekich z powodu alergii. Po prostu brak tej wiedzy w szkole jest tu „zbrodnią zachodu na narodzie polskim" - tak określają to zjawisko ludzie z zachodu Europy, gdzie alergiczne dzieci zaczęły rodzić się masowo 80 lat temu i nie wiedziano wtedy jeszcze dlaczego rodzą się dzieci alergiczne, przez co społeczeństwo zachodnie stało się alergiczne zanim zaczęło o to dbać. Zaś w Polsce mogłyby się nie rodzić dzieci alergiczne prawie w ogóle, gdyż wiadomo już dlaczego tak się dzieje i można by tego uniknąć bardzo łatwo, gdyby dbano o to tak w Polsce, jak się o to dba teraz na zachodzie. Zbrodnią jest więc to, że tak się nie dzieje. A nie dzieje się przez brak wiedzy.
I myślę, ze nie można przekazaniem tej wiedzy obarczać tylko mediów, tu powinna wkroczyć szkoła i położyć kres tej alergicznej zbrodni na naszym narodzie. To nie tylko przecież zachód jest winny, ale także sami Polacy są winni, że nie potrafią się obronić. Niechże więc minister edukacji obroni przyszłe dzieci przyszłych matek, żeby nie oskarżyły nas o pomoc w zbrodni na nich, zaś społeczeństwo musi samo tego od ministra żądać.
Bo alergia jest czasami strasznym kalectwem, co daję sama świadectwo, gdyż jestem poważnym alergikiem właśnie dlatego, że moja matka miała dużo do czynienia ze złymi detergentami, gdy ja miałam się urodzić.
10) Poza tym społeczeństwo nic nie wie o alergii, która staje się chorobą społeczną przez brak wiedzy omówiony w poprzednim punkcie. Przez brak wiedzy o alergii w ogóle nie produkuje się na dodatek przez to w Polsce w ogóle rzeczy potrzebnych do życia alergikom, stwarzając im rodzaj piekła przy codziennych sprawunkach.
Ponadto ludzie w szpitalach i innych miejscach publicznych trzymają silne alergeny (np. mocno uczulające detergenty) , przez co ich sąsiedzi np. na tej samej sali szpitalnej duszą się, a czasem nawet dostają wstrząsu anafilaktycznego i umierają. I wprawdzie w regulaminach szpitalnych jest zakaz posiadania detergentów przez pacjentów, ale nikt tego nie wie, nikt nie czyta regulaminu i nie wierzą ludzie w to, gdy się im to powie, bo nie znają powodu tego zakazu. (Świadczę o tym, że tak jest ze swojego własnego doświadczenia, gdyż sama miałam kiedyś wstrząs anafilaktyczny w szpitalu od detergentów trzymanych przez kogoś na sali.)
Podobna beztroska jest z kwiatem „prymulki", który jest najsilniejszym alergenem roślinnym i może spowodować śmierć osoby uczulonej na nią. Natomiast społeczeństwo jest z tym kwiatem zżyte i beztrosko wozi go w autobusach, stawia na ladach sklepowych i biurkach w urzędach. Ba, ja go nawet widziałam w okienku w aptece i w przychodni zdrowia, bo pani magister i pielęgniarki nie mają pojęcia o alergenach.
A już cały rozdział zajmuje wyposażenie żłobków, przedszkoli, szpitali i domów opieki, nieprzystosowane do utrzymania przy życiu alergików, np. nie pierze się tam poduszek i koców osobom uczulonym na kurz, nie pierze w nieuczulających detergentach itd.
11) Oprócz tego jest wiele zagadnień z higieny i ułożenia życia codziennego, których należałby nauczyć w szkole. Wspomnę dla przykładu o zagadnieniu, którego brak wiedzy spowodował u mnie, że całe dorosłe życie nie mogę siedzieć bez bólu dłużej niż 30 minut. Jest to oczywiście brak wiedzy o odpowiednich do pracy krzesłach i stołach, której nie mieli moi rodzice i nauczyciele, za co jestem im bardzo niewdzięczna, bo moje kalectwo tym spowodowane powoduje poważne utrudnienia w pracy i cierpienia u naukowca, którym jestem.
Itd. itp.
Przykłady można by mnożyć w bardzo długą listę. Może specjaliści z Uniwersytetu Medycznego ułożyliby dużo dłuższą listę. Można przecież poprosić ich o pełną listę problemów medycznych, których należałoby nauczyć polskie dzieci już w szkole podstawowej. I to koniecznie trzeba zrobić. Na pewno powinny być te problemy, które wymieniłam, bo je spotkałam w swoim życiu i okaleczyły mnie lub kogoś z bliskich. Ale też będzie więcej takich, na pewno całe mnóstwo, których ja nie spotkałam, a które spotykają w swoim życiu powszechnie inni Polacy.
Proponuję więc powszechną dyskusję na ten temat i ustalenie takiej pełnej listy, tego co całe społeczeństwo wiedzieć powinno, a nie wie, a więc czego należy społeczeństwo nauczyć.
I proponuję oraz stanowczo wnoszę o wprowadzenie w szkołach podstawowych przedmiotu „medycyna" lub też poświecenie medycynie co najmniej roku w ramach „nauki o środowisku". I nauczyć dzieci tego, co opisałam, żeby nie zarzuciły nam potem, że popełniliśmy na nich zbrodnię ciemnoty, którą ktoś kiedyś popełnił kiedyś na nas samych.
Żądam tego od ministra edukacji narodowej w ramach rekompensaty za krzywdę uczynioną mi przez tegoż ministra przez brak nauczenia mnie podstawowych prawd koniecznych do życia w polskim systemie oświaty i za moje cierpienie i kalectwo z tego powodu. Żądam również dlatego, ze jestem specjalistą od tego, czego powinno się uczyć, gdyż między innymi jestem filozofem nauki i naukowcem z dużym doświadczeniem w wielu naukach - i jako specjalista widzę absolutna konieczność wprowadzenia takich zagadnień do nauczania w szkole.
My skazani zostaliśmy do uczenia się z przypadkowo spotkanych broszurek i z przypadkowych porad znajomych... i to jest zawodne - Niechże więc usiądą razem, w Polsce tak samo jak stało się to w innych krajach, najlepsi nasi lekarze (choćby np. wykładowcy z któregoś z naszych Uniwersytetów Medycznych) i opracują książkę jedną ale bardzo porządną i dla wszystkich, czyli podręcznik „Co o dbaniu o zdrowie każdy wiedzieć powinien" dla wszystkich uczniów polskich szkół powszechnych. A już pedagodzy z Ministerstwa Edukacji zadbają, żeby odpowiednio wprowadzić ją do programu nauczania, zaś nauczyciele mając taka pomoc naucza już wtedy wszystkiego, nawet jeśli do tej pory nie mieli do tego kwalifikacji.
A czytelników proszę o zastanowienie i wyrażenie swojej opinii w ogólnonarodowej dyskusji, którą pragnę na ten temat zacząć. Zastanówcie się, czy warto nauczyć polskie dzieci podstawowych zagadnień medycyny powszechnego zastosowania i jakie jeszcze zagadnienia należałoby do tego włączyć. A swoje opinie wyrażajcie albo publicznie, albo w mediach albo
wprost w listach na ten temat do ministra edukacji narodowej. 
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