
ROZMOWA Z LEKARZEM 
Hubert Kowalski, mój bliski kuzyn, jest lekarzem, czyli osobą, która może udzielić 
nam kompetentnej informacji na temat pandemii. 
 
MW: Dzień dobry, Hubercie,  wiem, że pracujesz w szpitalu w Słupcy ok. 8 lat, 
wcześniej pracowałeś w szpitalu w Poznaniu na ul. Długiej. Powiedz, jak 
odnajdujesz się w zawodzie lekarza po wystąpieniu zagrożenia zarażeniem 
COVID-19.   
HK: Z jednej strony moja praca się nie zmieniła, bo nadal wykonuję wszystkie 
obowiązki zgodnie z pełnioną funkcją, ale staram się być bardziej bezpieczny i w 
kontaktach z pacjentami zawsze noszę maseczkę i rękawiczki. Oddział często 
jest dezynfekowany, a do chorych nie są wpuszczane osoby bliskie.   
MW: W takim razie uważasz, że noszenie maseczek jest korzystnym 
zabezpieczeniem się przed wirusem?  
HK: Sądzę, że noszenie maseczek uchroni osoby, z którymi mam kontakt przed 
przekazaniem wirusa, prawdą jest, że wiele osób choruje bezobjawowo. Ryzyko 
zwiększa się w szpitalach, więc musimy dbać, żeby chronić innych.   
MW: W takim razie powiedz, czy czujesz się bezpieczny w pracy?  
HK: Nie czuję się w 100% bezpieczny, ale staram się robić wszystko, aby 
zminimalizować ryzyko zarażenia się.   
MW: A twoim zdaniem pacjenci obawiają się wizyt?   
HK: Jednak się obawiają, jeśli nie mają pilnych zabiegów, przekładają wizyty na 
inny termin.  
MW: Opowiedz mi jeszcze, jakie jest twoje nastawienie do pracy w takiej 
sytuacji?   
HK:  Na pewno nie wchodzę do pracy tak swobodnie, jak kiedyś. W niektórych 
momentach czuję się zagrożony, ale w Słupcy nie było jeszcze zachorowań, a 
więc jestem dobrej myśli.   
MW: Czy słyszałeś o osobach zakażonych w naszym powiecie?   
HK: Słyszałem, że małżeństwo w Powidzu jest chore i przebywa teraz na 
kwarantannie. Na szczęście nie ma żadnych negatywnych objawów dla 
zdrowia.   
MW: Może masz dla nas jakieś rady w obecnej sytuacji?   
HK: Moją radą jest przestrzeganie przepisów dotyczących m.in. noszenia 
maseczek czy rękawiczek. Zachęcam też do unikania częstych kontaktów z 
osobami spoza najbliższej rodziny. Zalecam zdezynfekować produkty po 
przyjściu ze sklepu oraz często i dokładnie myć ręce.  
MW: Masz już duże doświadczenie w pracy, więc czy spodziewasz się, że 
będzie większa liczba zachorowań?   



HK: Myślę, że jeżeli ludzie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz 
zachowają rozsądek, to wszystko wróci do normy.   
M: Dziękuje za wywiad, poświęcony mi czas i przydatne wskazówki. Mam 
nadzieję, że nie spotka Cię nic niebezpiecznego w pracy.   
 

 Wywiad przeprowadził Marcin Wojtczak z kl. 8B 


