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I znowu rok szybko przebiegł, wydaje się, 
że gdzieś obok nas. Niedługo Święta, może 
wtedy zatrzymamy się na chwilę wśród naj-
bliższych. Oby ten czas trwał jak najdłużej. 

Dni w kalendarzu jest tyle samo, co przed 
rokiem, ale może uda nam się zatrzymać pęd 
myśli. Popadnijmy w błogostan i oby trwał on 
jak najdłużej. Nie budźmy się do Trzech Króli, 
a potem utrzymajmy to zdystansowanie wo-
bec pędzącego świata tak długo, jak się da. 

Gwiazda Betlejemska zawsze niosła dobrą 
nowinę. Mam nadzieję, że w nadchodzącym 
roku przyniesie ją również dla nas. Jest na 
to duża szansa, ponieważ wiele plag spadło 
w tym roku, a o kolejnych wiemy. Tak więc 
w perspektywie być może i dla Nas zajaś nieje 
gdzieś gwiazdka. 

Niech nowo narodzone Dziecię tchnie na-
dzieję, a Nowy Rok napełni nas szampań-
skim humorem. Wszystkiego najlepszego dla 
Was i Waszych najbliższych, Świąt rodzin-
nych, Świąt szczęśliwych. Niech się darzy 
w nowym roku.  

Leszek Buk



MEDICUS 12/20192

Wydarzenia 

Tekst: Anna Augustowska

Lekarze pamiętają
Z okazji 1 listopada jak co roku na grobach zmarłych le-

karzy przedstawiciele LIL złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

11 listopada 101 lat temu
Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza 

i Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Litewskim rozpoczęły 
się tegoroczne uroczystości związane z obchodami Narodowe-
go Święta Niepodległości. W świętowaniu 101. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości uczestniczyli także lekarze 
Lubelskiej Izby Lekarskiej. 

70 lat krwiodawstwa
„Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszyst-

kich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata…” te 
słowa Jana Pawła II przyświecały uroczystym obchodom 70-
lecia krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. W czasie spotkania 
zaprezentowano fi lm pokazujący z historycznej perspektywy 
rozwój i postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie. Konferen-
cja odbyła się 17 października br. w Lubelskim Centrum Kon-
ferencyjnym.

Nagrodzeni lubelscy 
naukowcy z UM

Prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie i prof. Krzysztof Giannopoulos, szef Zakładu He-
matoonkologii Doświadczalnej otrzymali nagrody od mini-
stra zdrowia. Prof. Drop został doceniony za osiągnięcia or-
ganizacyjne w prowadzeniu uczelni, a prof. Giannopoulosa 
wyróżniono za działalność naukowo-badawczą.
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Jubileusz zdrowotnych 
ubezpieczeń powszechnych

W połowie listopada w Lublinie świętowano 20-lecie Po-
wszechnych Ubezpieczeń Zdrowotnych w Polsce. W auli Col-
legium Maius odbyła się konferencja, dotycząca zmian sys-
temowych i ich wpływu na jakość świadczeń zdrowotnych 
w naszym regionie. W panelu dyskusyjnym, którego tema-
tem było fi nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na Lu-
belszczyźnie, uczestniczył Grzegorz Pietras.

Ochrona zdrowia w pracy
O szkodliwych czynnikach biologicznych, które wpływają 

na ryzyko zawodowe w miejscu pracy personelu medycznego, 
mówiono 28 października br. na specjalnie tym zagadnieniom 
poświęconej konferencji w ramach ogólnopolskiego cyklu edu-
kacyjnego: „Zdrowie Człowiek Profi laktyka”. Organizatorem 
spotkania była Fundacja „Aby żyć” i Lubelska Izba Lekarska. 

W konferencji uczestniczyła Barbara Hasiec, ordynator Od-
działu Chorób Zakaźnych Dziecięcych szpitala im. Jana Boże-
go w Lublinie i sekretarz LIL, która w swoim wystąpieniu pod-
kreśliła wagę działań profi laktycznych, mających chronić zdro-
wie personelu medycznego, a także przypomniała, że LIL dofi -
nansowuje szczepienia swoich członków, ich współmałżonków 
i dzieci do 18 roku życia. 

Przy kawie o paragrafach
„Lekarz jako przedsiębiorca – prawne aspekty zakładania 

działalności gospodarczej”, to tytuł pierwszego z zaplanowa-
nego cyklu piątkowych spotkań poświęconych zagadnieniom 
związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spotka-
nia organizuje Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Lu-
blinie.

Pierwsze, które odbyło się 22 listopada br., poprowadziła 
radca prawny Anna Mionc.

Komisja zaprasza wszystkich zainteresowanych lekarzy i le-
karzy dentystów do składania propozycji tematów, jakie po-
winny znaleźć się w harmonogramie kolejnych spotkań: „Le-
karz, kawa i paragraf”. Najbliższy termin następnego spotka-
nia przy kawie to 24 stycznia 2020 roku o godz. 17 w siedzibie 
LIL przy ul. Chmielnej 4. 

Prezydium Rady Okręgowej/Rada Okręgowa LIL zaprasza na 
forum dyskusyjne dla członków Lubelskiej Izby Lekarskiej. Chce-
my udostępnić możliwość dyskusji, wymiany zdań za pośrednic-
twem nowego medium. Tematyka forum nie jest ograniczona, 
może dotyczyć wykonywania zawodu, przepisów i problemów, 
z jakimi spotykamy się w pracy, może dotyczyć hobby i naszych 
zainteresowań, może pomóc znaleźć kupca lub sprzedającego 
podręcznik, sprzęt medyczny, ale też rower, samochód? Nie ma 
problemu, żeby zamieścić ogłoszenie matrymonialne. Jedyne 
ograniczenie to dostęp wyłącznie dla członków Lubelskiej Izby 
Lekarskiej i imienna identyfi kacja wszystkich uczestników. Mo-
deracja forum będzie polegać na tym, że niedopuszczalne będą 
wpisy łamiące prawo lub dobre obyczaje.

FORUM.OIL.LUBLIN.PL
Grzegorz Pietras

Dyskutuj na FORUM!

Komisja Kształcenia Medycznego
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• Rozmawiamy na początku listopada 
– za chwilę zacznie obowiązywać usta-
wa o e-receptach. Jak przebiega proces 
podłączania się przez podmioty leczni-
cze do platformy e-zdrowie na Lubelsz-
czyźnie i w kraju?

– To prawda, od 8 stycznia 2020 roku 
w całym kraju zacznie obowiązywać elek-
troniczna postać recept. Już dziś e-recepty 
wystawia blisko 40 tys. lekarzy z ponad 6 
tys. placówek medycznych, działających 
w prawie 2 tys. miast. I liczba ta każdego 
dnia rośnie, gdyż do systemu e-zdrowia 
(P1) podłączane są sukcesywnie kolejne 
podmioty. Dane te mówią same za siebie 
i są w pełni satysfakcjonujące. W woje-
wództwie lubelskim obecnie do systemu 
e-zdrowia (P1) podłączone są 474 pla-
cówki medyczne, w których wystawio-
no ponad 3 miliony e-recept. To ponad 
10 proc. wszystkich wystawionych elek-
tronicznych recept w całym kraju. 

• Wielu lekarzy wciąż czuje obawę 
przed „nowym”, czy słusznie? Może jest 
tak, że strach ma wielkie oczy? Czy leka-
rze starszego pokolenia nie odejdą od za-
wodu i wybiorą spokój na emeryturze?

– Myślę, że możemy być spokojni, je-
żeli chodzi o lekarzy tzw. starszego po-
kolenia. Najstarszy lekarz, który w woj. 
lubelskim wystawił e-receptę ma 88 lat, 
a w kraju 91 lat. Wiek nie powinien tu 
być barierą. Lekarze, którzy już dziś wy-
stawiają elektroniczne recepty chwalą 
sobie wygodę tego rozwiązania, ponie-
waż usprawnia im pracę. Jak wskazują 
doświadczenia krajów skandynawskich, 
elektroniczna recepta przyczyniła się do 
oszczędności czasu rzędu 30 min dzien-
nie w przypadku pojedynczego lekarza. 
Jest to związane z dostępem do rejestru 
leków, możliwością łatwego powtarzania 
preskrypcji oraz już wkrótce automatycz-
nym określaniem poziomu refundacji. 

• Czy możemy podać – oczywiście 
w dużym skrócie – krótką instrukcję ob-
sługi: czyli jak zrobić pierwszy krok i za-
cząć wystawiać e-recepty?

E-recepta niech nie straszy
z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim 

rozmawia Anna Augustowska

– Cała procedura podłączenia szpita-
la lub przychodni do systemu e-zdrowie 
(P1) jest bardzo prosta. Zajmuje kil-
ka minut. W tym celu należy skorzy-
stać z wniosku udostępnionego przez 

– Jeśli lekarz, prowadzący indywidual-
ną lub grupową praktykę lekarską, posia-
da wdrożone oprogramowanie gabineto-
we, to procedura rozpoczęcia wystawia-
nia e-recept jest tożsama, jak dla podmio-
tu leczniczego – konieczne jest wygene-
rowanie certyfi katów oraz uruchomienie 
modułu e-recepty. Jak wcześniej zosta-
ło to wskazane – dla tych, którzy nie po-
siadają oprogramowania gabinetowego 

Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w RPWDL 
https://rpwdl.csioz.gov.pl/ Złożenie 
wniosku jest możliwe po zalogowaniu 
się na posiadane konto w Rejestrze Pod-
miotów Wykonujących Działalność Lecz-
niczą. Pod linkiem https://www.youtu-
be.com/playlist?list=PLzPRusQntE-
ImGVr--SxCPg90OCA91HoCn dostęp-
ny jest fi lm instruktażowy, prowadzący 
krok po kroku przez proces wygenero-
wania certyfi katów. 

Dla lekarzy nieposiadających opro-
gramowania gabinetowego Ministerstwo 
Zdrowia wspólnie z CSIOZ przygotowa-
ło dedykowaną aplikację, pozwalającą na 
wystawianie e-recept – jest ona dostępna 
pod adresem gabinet.gov.pl. 

• Co ma zrobić lekarz, który prowadzi 
indywidualną lub grupową praktykę le-
karską i chce wystawiać e-recepty?

MZ oraz CSIOZ udostępniły pod adre-
sem gabinet.gov.pl aplikację, pozwalają-
cą na wystawienie e-recept. Aplikacja ta 
jest bezpłatna i z każdym dniem ma co-
raz więcej użytkowników. 

• Czy pacjent, który nie logował się 
do Internetowego Konta Pacjenta, mo-
że otrzymać e-receptę? 

– Tak, ale otrzyma jedynie wydruk in-
formacyjny. Oznacza to, że na zakończe-
nie wizyty lekarz wręczy pacjentowi wy-
druk informacyjny recepty z nazwą i daw-
ką leku bądź leków i na tej podstawie bę-
dą mogli wykupić je w aptece – a w przy-
padku np. leków 75+ – otrzymać bezpłat-
nie zlecone lekarstwa. Ja zachęcam do lo-
gowania się do IKP (dostępnego pod ad-
resem: pacjent.gov.pl), ponieważ daje to 
możliwości m.in. otrzymania e-recepty 
SMS-em i/lub e-mailem oraz skorzysta-
nie z wszystkich pozostałych funkcjo-
nalności e-recepty i kolejnych usług e-
zdrowia.

• Czy po wprowadzeniu e-recepty błę-
dem będzie wystawianie recept papie-
rowych?

– Wystawianie recept papierowych bę-
dzie możliwe. Na przykład wtedy, kiedy 
z powodu awarii lekarz nie będzie miał 

Lubelskie: (dane z 18.11.2019 r.)
Liczba wystawionych e-recept – 3.078.405.
Liczba pacjentów, którym została wystawiona e-recepta – 476.352.
Lekarze wystawiający e-recepty – 2058.
Liczba placówek wystawiających e-recepty – 474. 
Najstarszy pacjent, który otrzymał e-receptę ma 107 lat.
Najmłodszy lekarz wystawiający e-recepty ma 26 lat.
Najstarszy lekarz wystawiający e-recepty – 88 lat.

Link do fi lmu 
instruktażowego
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dostępu do systemu e-zdrowie (P1). W ta-
kim przypadku lekarz będzie miał możli-
wość wystawienia recepty w postaci pa-
pierowej (tradycyjnej). Ponadto papiero-
wo wystawiane będą: recepty transgra-
niczne, recepty na leki z importu doce-
lowego, recepty dla osób o nieustalonej 
tożsamości. W przypadku recept pro auc-
tore oraz pro familiae dozwolona będzie 
zarówno postać papierowa, jak i elektro-
niczna (decyzja o wyborze należy do oso-
by wystawiającej taką receptę).

• Co w sytuacji, gdy e-recepta zosta-
nie wystawiona błędnie? 

– Elektroniczna recepta pozwala unik-
nąć wielu błędów, które znamy z recept 
papierowych. System może automatycz-
nie wskazać nazwę leku oraz poziom re-
fundacji, wczytać dane pacjenta, a recep-
ta nie wymaga podpisu, pieczątki ani nu-
meru z NFZ. Elektroniczna forma recep-
ty może być dużo wygodniejsza dla leka-
rza, farmaceuty i pacjenta. 

• Czy lekarz otrzyma informację 
zwrotną, jakie recepty pacjent zrealizo-
wał? Od kiedy?

– Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związ-
ku z wdrażaniem rozwiązań w obsza-
rze e-zdrowia lekarz podstawowej opie-
ki zdrowotnej ma dostęp do danych oso-
bowych lub jednostkowych danych me-
dycznych przetwarzanych w Systemie 
Informacji Medycznej pacjenta, który 
dokonał wyboru tego lekarza w dekla-
racji POZ. 

Potrzebny był dźwig

Łęczna ma rezonans 

Szpital w Łęcznej doczekał się wła-
snego rezonansu magnetycznego. Ta-
kim sprzętem wśród szpitali powiato-
wych może pochwalić się tylko 8 pla-
cówek w kraju. W województwie lubel-
skim poza Łęczną rezonans ma jeszcze 
tylko szpital w Krasnymstawie. 

Rezonans magnetyczny o warto-
ści ponad 3,3 mln zł jechał do Łęcznej 
przez pół Niemiec i niemal całą Polskę. 
Rozładunek sprzętu z pomocą dźwi-
gu trwał siedem godzin. Żeby ustawić 
go w szpitalnym pomieszczeniu, któ-
re już wkrótce stanie się pracownią re-
zonansu magnetycznego, została wy-
burzona część ściany i zdemontowa-
ne dwa okna. 

– Trwają prace montażowe – mówi 
dyrektor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof 
Bojarski. – Jeśli wszystko będzie re-
alizowane zgodnie z harmonogramem, 
a Narodowy Fundusz Zdrowia zakon-
traktuje badania, to pacjentów na bada-
nia zaprosimy po Nowym Roku. 

Na taki sprzęt diagnostyczny miesz-
kańcy powiatu czekali od dawna. Za-
kup sprzętu był możliwy dzięki unijnym 
funduszom z projektu pt. „Zwiększe-
nie dostępności do świadczeń diagno-
stycznych i zabiegowych dla pacjentów 
SPZOZ w Łęcznej poprzez zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego”.

W ramach tego projektu, którego war-
tość wyniosła blisko 7 mln zł, a dofi nan-
sowanie z UE ponad 4 i pół mln zł – za-
kupione zostały także inne urządzenia 
diagnostyczne, m.in. cztery cyfrowe apa-
raty rentgenowskie i zestaw endoskopo-
wy EUS, urządzenie, które służy do ba-
dania USG przewodu pokarmowego za 
pomocą endoskopu. Zakończenie projek-
tu przewidywane jest w marcu przyszłe-
go roku. Powstała infrastruktura diagno-
styczna została dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Pieniądze pro-
jektowe pochodzą z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020.  dm

Trwają prace nad wdrożeniem rozwią-
zania, dzięki któremu lekarz, pielęgniar-
ka lub położna POZ będą mieć automa-
tycznie dostęp do e-recept swoich pacjen-
tów – w tym informacji, czy pacjent wy-
kupił daną e-receptę oraz jakie inne e-
recepty otrzymał w ramach innych wi-
zyt (pacjent nie będzie musiał wyrażać 
na to zgody). 

Z uznaniem o Medicusie
Z radością przyjęliśmy dyplom z po-

dziękowaniem dla naszej redakcji. Dy-
plom otrzymaliśmy od Andrzeja Miel-
carka, dyrektora Szpitala im. Jana Paw-
ła II w Zamościu, w podziękowaniu za 
objęcie patronatem medialnym jubile-
uszu 25-lecia działalności placówki.

Szpital Wojewódzki w Zamościu 
to jeden z największych i wiodących 
ośrodków medycznych w wojewódz-
twie lubelskim, który swoim zakresem 
działania obejmuje ok. 1 mln mieszkań-
ców. Hospitalizowanych jest tu w ciagu 
roku ponad 34 tys. pacjentów.

 aa
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Prawo na co dzien medicus.lublin.pl

Zastrzyk w kolano, strzałem w stopę
Kiedy do pewnego or-

topedy zgłosił się pacjent 
z bólem kolana nic nie 
wskazywało, że wkrótce 
nad lekarzem zbiorą się 
czarne chmury. W czasie 
pierwszej wizyty pacjen-
towi wykonano badanie 
USG, które wykazało m. 

in. zmiany chondromalacyjne. Lekarz 
zaproponował choremu iniekcję dosta-
wową preparatu, który miał wpłynąć na 
proces regeneracji chrząstek stawu kola-
nowego. Wymienił różne nazwy wyro-
bów medycznych, zawierających kola-
gen lub kwas hialuronowy, mówiąc, że 
dysponuje nimi w swoim gabinecie i mo-
że odsprzedać je pacjentowi dla jego wy-
gody. Na kolejnej wizycie lekarz wyko-
nał iniekcję przy użyciu preparatu zaofe-
rowanego choremu, za który ten zapła-
cił bezpośrednio ortopedzie; należność 
za wizytę została zaś uiszczona w recep-
cji przychodni.

Niestety, podanie wyrobu medyczne-
go nie wywołało w odczuciu pacjenta po-
żądanego efektu terapeutycznego, cze-
go skutkiem było skierowanie skargi do 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Pacjent poskarżył się na brak obiecy-
wanej poprawy, ale także na to, że otrzy-
mał fakturę jedynie za wizytę, zaś za za-
kup ampułki do iniekcji nie dostał żadne-
go pokwitowania.

umorzyć postępowanie w przypadku 
przewinienia mniejszej wagi, a zwłasz-
cza gdy interes pokrzywdzonego się te-
mu nie sprzeciwia. 

Na kanwie tego kazusu warto zapamię-
tać, że przepisy zabraniające lekarzom 
sprzedaży produktów leczniczych, wyro-
bów medycznych, itp. są jednoznaczne, 

a poza tym kompatybilne z Pra-
wem farmaceutycznym, 

które przewiduje, że ob-
rót produktami lecz-
niczymi może odby-
wać się w ramach ap-
tek – te zaś obecnie 
mogą być zakłada-
ne przede wszystkim 
przez farmaceutów 
lub przez lekarzy 

(dentystów), którzy 
złożyli oświadczenie 

o niewykonywaniu za-
wodu3. Jest to oczywisty 

mechanizm zapobiegania 
konfl iktowi interesów, jaki 
mógłby wystąpić w przy-

padku jednoczesnego or-
dynowania i odsprzeda-

wania leków czy wyrobów 
medycznych przez tę samą osobę.

W tym miejscu wypada wspomnieć 
o rozporządzeniu ministra zdrowia4 za-
wierającym wykaz produktów leczni-
czych, które mogą być doraźnie dostar-
czane w związku z udzielanym świadcze-
niem zdrowotnym – znajdują się w nim 
m.in. niektóre leki przeciwbólowe, prze-
ciwgorączkowe, przeciwzapalne, znie-
czulające miejscowo, przeciwdrgawko-
we, czy przeciwwymiotne, a więc takie, 
których podanie często stanowi pierwszą, 
niezbędną pomoc medyczną. 

Aleksandra Otawska-Petkiewicz
radca prawny LIL

1 art. 46 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 53)

2 por. Majcher K. [w:] Zielińska E. „Ustawa o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty. Komen-
tarz”, SIP Lex 2014

3 art. 99 ust. 4 i 4b ustawy z 6 września 2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
499)

4 Rozporządzenie MZ z 12 stycznia 2011 r. 
w sprawie wykazu produktów leczni-
czych, które mogą być doraźnie dostar-
czane w związku z udzielanym świadcze-
niem zdrowotnym, oraz wykazu produk-
tów leczniczych wchodzących w skład ze-
stawów przeciwwstrząsowych, ratujących 
życie (DzU z 2011 r., nr 18, poz. 94 ze zm.)

I właśnie ten fakt wzbudził czujność 
rzecznika, ponieważ z zasad wykonywa-
nia zawodu lekarza jasno wynika, że nie 
może on sprzedawać produktów lecz-
niczych, wyrobów medycznych ani 
środków pomocniczych1 poza wyjątka-
mi ściśle określonymi w ustawie. Przy-
padkami tymi są, po pierwsze, doraźne 
dostarczenie pacjentowi leku 
lub wyrobu medycznego 
w związku z udzie-
leniem pomocy 
w nagłym przy-
padku, po dru-
gie dostarcze-
nie wyrobu me-
dycznego wyko-
nanego na zamó-
wienie. Za nagły wy-
padek należy zaś uwa-
żać stan zagrożenia ży-
cia lub stan prowadzą-
cy/mogący prowadzić 
w krótkim czasie do 
istotnego uszczerbku 
na zdrowiu2.

W ocenie rzeczni-
ka żaden z powyższych 
wyjątków nie miał miejsca, 
dlatego też sprawa została skierowana do 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lubli-
nie. Obwiniony w składanych pismach 
bronił się argumentem, że nie sprzedał 
leku, lecz usługę. Wskazywał także, że 
podanie preparatu było działaniem w na-
głym przypadku z uwagi na objawy wy-
stępujące u pacjenta, uniemożliwiające 
mu samodzielne poruszanie się; w ocenie 
lekarza brak iniekcji skutkowałby znacz-
nym pogorszeniem stanu chorego, w tym 
możliwości jego poruszania się.

Sąd Lekarski tym wyjaśnieniom nie 
dał wiary uznając, że nie może być mowy 
o sprzedaży usługi, bowiem nie została 
ona udokumentowana żadnym pokwito-
waniem (faktura VAT wystawiona została 
jedynie za „poradę ortopedyczną + iniek-
cję dostawową” i obejmowała faktycznie 
cenę wizyty lekarskiej). Sąd nie podzielił 
także argumentu, że iniekcja była doraź-
nym dostarczeniem pacjentowi wyrobu 
medycznego w nagłym przypadku.

Uznając winę ortopedy OSL odstąpił 
jednak od jego ukarania, bowiem wziął 
pod uwagę pozytywny rezultat media-
cji przeprowadzonej pomiędzy lekarzem 
a pokrzywdzonym oraz sam wniosek pa-
cjenta, który wycofał wszelkie roszczenia 
w stosunku do obwinionego. Taką możli-
wość daje art. 82 ust. 2 ustawy o izbach 
lekarskich, zgodnie z którym sąd może 

Zespół Radców Prawnych 
Lubelskiej Izby Lekarskiej

mec. Leszek Kubicz – koordynator 
Zespołu Radców Prawnych
telefon: 81 53 60 450, 501 935 780
dyżury: poniedziałek 12.00-14.00; 
wtorek 16.00-17.00,

mec. Aleksandra Otawska-Petkiewicz
telefon: 81 53 60 475
dyżur: czwartek 12.00-15.00,

mec Marlena Woś
telefon: 81 53 60 476
dyżur: środa 10.00-13.00,

mec. Alicja Lemieszek
telefon: 81 53 60 472
dyżur: środa 13.00-14.00.

Godziny przyjęć lekarzy i lekarzy 
dentystów w sprawach dotyczących 
wykonywania zawodu – w pozostałe 
dni po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: 81 53 60 450.
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W siedzibie LIL odbyło się kolejne ze-
branie Komisji ds. Lecznictwa Otwarte-
go na temat rehabilitacji. Uczestniczyło 
w nim ok. 60 osób; lekarze rehabilitanci, 
ortopedzi, neurolodzy i lekarze rodzin-
ni, konsultant krajowy w zakresie reha-
bilitacji medycznej prof. Piotr Majcher 
i konsultant wojewódzki w tej dziedzinie 
dr Rafał Sapuła, a także fi zjoterapeuci. 
Agnieszka Wodzyńska-Musiel – kierow-
nik Sekcji Rehabilitacji Leczniczej NFZ 
w Lublinie – przedstawiła nam podstawy 
prawne wystawiania skierowań na zabiegi 
fi zykoterapeutyczne, zasady kierowania, 
a także najczęstsze pytania, które stawia-
ją lekarze i pacjenci. 

Prezentacja wywołała bardzo ożywio-
ną dyskusję. Rozmawiano na temat obec-
nych przepisów i zmian, jakie powinny 
być wprowadzone, a także o tym, jak po-
winna wyglądać „idealna rehabilitacja”. 
Spotkanie trwało około trzech godzin 
i myślę, że większość uczestników była zadowolona z prze-
biegu dyskusji. To, co dało się usłyszeć, to satysfakcja z tego, 
że Izba Lekarska staje się miejscem, gdzie dyskutujemy o spra-
wach ważnych.

Główne merytoryczne wnioski z tego spotkania:
1. Skierowanie na fi zjoterapię ambulatoryjną i w warunkach do-

mowych może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego.

2. Zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2019:
– na skierowaniu nie trzeba zamieszczać opisu dysfunkcji 

narządu ruchu, defi cytu neurologicznego i innej przyczyny 

kierowania na rehabilitację (w poprzednich wymogach by-
ło to konieczne); ma być rozpoznanie w języku polskim 
jak dotychczas,

– nie musi być także podana liczba zalecanych zabiegów 
i strona ciała, której mają dotyczyć. Podanie tych infor-
macji nie jest jednak błędem.

3. Na skierowaniu muszą być podane choroby przewlekłe 
i wszystkie wszczepione urządzenia i metale, a także przyj-
mowane leki – brak tych elementów powinien skutkować 
zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił celem 
uzupełnienia.

4. Jeżeli na skierowaniu wypiszemy zabiegi, nie jest to wiążące 
dla fi zjoterapeuty i stanowi jedynie sugestię (wyjątkiem są 

skierowania wypisane przez lekarza specjalistę w dzie-
dzinie rehabilitacji).
5. Jeżeli piszemy rodzaje zabiegów ważne jest, byśmy 

napisali, że nie widzimy przeciwwskazań do zleco-
nych przez nas zabiegów, a nie do wszystkich możli-
wych.

6. Po zakończeniu cyklu zabiegów realizator zabiegów 
(świadczeniodawca) ma obowiązek poinformować 
kierującego o sposobie oraz efektach cyklu zabie-
gowego.

7. Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona 
jest dla pacjentów, którzy ze względu na brak moż-
liwości samodzielnego poruszania się nie mogą do-
trzeć na rehabilitację ambulatoryjną.
Wprowadzenie wizyty fi zjoterapeutycznej, na któ-

rej fi zjoterapeuta decyduje w większości przypadków 
o rodzaju i liczbie zabiegów, powoduje też odpowie-
dzialność za zlecone zabiegi. Ważne jest, żebyśmy pa-
miętali, że bierzemy odpowiedzialność za to, co zleca-
my, a nie za wszystko.

Warto też pamiętać że lekarz może a nie musi wypisać 
skierowanie na rehabilitację. Wszyscy widzimy prawie 
codziennie pacjentów, którzy domagają się skierowania 
„na masaż” i tak jest od lat. Masaż to nie kompleksowa 
rehabilitacja i z niczego nie wyleczy pacjentów 70+.

Wioletta Szafrańska-Kocuń 

LIL – cykl spotkań oil.lublin.pl

Masaż to nie rehabilitacja
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• Paraliż senny – brzmi poważnie, 
wręcz przerażająco i przyznaję – chyba 
nigdy nie słyszałam tego określenia. Czy 
to jednostka chorobowa?

– Określenie rzeczywiście może bu-
dzić emocje, ale… każdy z nas, każdej 
nocy doświadcza tego stanu. Na szczęście 
większość nie zdaje sobie z tego sprawy. 
Paraliż senny jest naturalnym zjawiskiem 
w naszym organizmie. Występuje zawsze, 
gdy nasz sen wejdzie w fazę REM, ponie-
waż wtedy śnimy najintensywniej.

Dzięki atonii mięśni naszego ciała 
w czasie marzeń sennych (faza REM) nie 
ruszamy w pogoń za uciekającym pocią-
giem, czy nie tańczymy na linie. Jest to 
całkiem naturalny stan, który mija zanim 
zdążymy się obudzić. To fi zjologicznie 
uwarunkowany mechanizm, który zapo-
biega wykonywaniu przypadkowych ru-
chów w czasie snu, by nie zrobić sobie 
lub komuś krzywdy.

• A jednak nie zawsze tak jest?
– O zaburzeniu tego stanu mówimy, 

kiedy z jakichś powodów nagle budzimy 
się i wchodzimy w stan czuwania, zanim 
paraliż minie. Po prostu w pewnym mo-
mencie, będąc w fazie REM, nasz umysł 
się wybudza, a ciało za nim nie nadąża 
i pozostaje sparaliżowane. Najczęściej 
dzieje się tak podczas zasypiania lub wy-
budzania ze snu. Nie możemy się ruszyć, 
oddychamy szybko i płytko. Dodatkowo 
w trakcie jego trwania często pojawia 
się uczucie „wrogiej obecności w poko-
ju”, a także halucynacje hipnopompicz-
ne i hipangogiczne o żywej, często prze-
rażającej treści. To przeżycie budzi zwy-
kle u doświadczających go osób niepo-
kój, nawet panikę. Są osoby, które opi-
sują to przeżycie jako najgorsze w ży-
ciu, mówią, że to tak jakby umierały. Po-
jawia się lęk. W skrajnych przypadkach 
te osoby boją się zasnąć. Badania pokazu-
ją, że strach związany z epizodami skut-
kuje utrzymującym się niepokojem i dy-
stresem, co może znacznie pogarszać co-
dzienne funkcjonowanie.

O tym, że paraliż senny jest od wie-
ków znanym i powszechnym zjawiskiem, 
świadczą liczne rysunki, na których „zmo-
rę”, „nocną marę” przedstawiano dawniej 
w postaci zjawy siedzącej na klatce pier-
siowej śpiącej osoby. W wielu regionach 
świata nadal uważany jest on za zjawisko 

– szczególnie z kręgu zaburzeń lękowych, 
takich jak zespół stresu pourazowego, lę-
ku uogólnionego oraz lęku panicznego. 
Poza tym może on też towarzyszyć lu-
dziom chorym na nadciśnienie, czy ze-
spół bezdechu sennego. Co ciekawe, za-
uważono, że wśród studentów występu-
je znacznie częściej niż w populacji ogól-
nej! – średnio aż u 28 proc. W 2018 ro-
ku przeprowadziliśmy badania wśród stu-
dentów różnych polskich uczelni wyż-
szych, w których wzięło udział ponad 
dwa i pół tysiąca osób – i otrzymaliśmy 

Przespać paraliż senny
z Pauliną Wróbel-Knybel, 

rezydentką i doktorantką w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii 
i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

magiczne, np. we Włoszech wiązany 
jest z atakami Pandafeche – przerażają-
cej wiedźmy, w Stanach Zjednoczonych 
z porwaniami przez kosmitów, w Egip-
cie z magią dżinów. Mieszkańcy tych 

regionów nierzadko poddają się ludowym 
rytuałom, aby uchronić się przed parali-
żem sennym. Paraliż senny jest uważany 
za stan dysocjacyjny, czyli taki, w któ-
rym dochodzi do rozłączenia funkcji pa-
mięci, świadomości, percepcji i tożsamo-
ści. Międzynarodowa Klasyfi kacja Za-
burzeń Snu (ICSD-3) oraz Międzynaro-
dowa Statystyczna Klasyfi kacja Chorób 
i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) kla-
syfi kuje nawracający izolowany paraliż 
senny jako parasomnię, związaną z fa-
zą snu REM.

• Czy wiemy dziś, co jest przyczyną te-
go zaburzenia? Dlaczego niektóre osoby 
budzą się zanim minie paraliż?

– Przyjmuje się, że blisko 8 proc. po-
pulacji na świecie przynajmniej raz w ży-
ciu doświadcza tego stanu i zwykle prze-
chodzi nad tym do porządku dziennego. 
Ale są osoby, którym zdarza się to dużo 
częściej, a nawet każdej nocy! Dotych-
czas przeprowadzone badania wskazują, 
że zdecydowanie częściej z powodu tego 
zaburzenia cierpią osoby zmagające się 
z innymi zaburzeniami natury psychicznej 

Do naszego badania zapraszamy osoby od 18 do 60 roku życia, które cierpią 
z powodu nawracającego paraliżu sennego (przynajmniej 4 epizody paraliżu 
sennego na miesiąc). 

Informacji o badaniu można szukać na naszej stronie na Facebooku: 

https://www.facebook.com/paralizsenny/

Zapraszamy również do kontaktu z nami drogą mailową:

Paulina Wróbel-Knybel: wrobelknybel.paulina@gmail.com

Michał Flis: drmichale@wp.pl
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zaskakujący wynik: aż 33 proc. z tej gru-
py, to były osoby, które doświadczają 
paraliżu sennego. Większość z nich do-
świadczyła nasilonego lęku w trakcie 
trwania epizodów. 

Niestety, nie wiemy dokładnie, co jest 
przyczyną tego zaburzenia. Wiadomo na-
tomiast, że jego występowanie związane 
jest z zaburzeniami faz snu. Do czynników 
ryzyka, oprócz wymienionych wcześniej 
zaburzeń, zalicza się nieregularny tryb 
życia (zarwane noce, stres egzaminacyj-
ny itp.), środki psychoaktywne (takie jak 
kofeina, alkohol), leki nasenne, zmiany 
stref czasowych, brak regularnego rytmu 
snu i czuwania – praca zmianowa. 

• W I Klinice Psychiatrii są prowadzo-
ne badania dotyczące zaburzenia snu – 
paraliżu sennego. Lublin to drugi w Eu-
ropie ośrodek, który zajmuje się tym pro-
blemem. Na czym polegają badania?

– Do tej pory niewielu badaczy szukało 
metody, dzięki której można wyelimino-
wać paraliż senny. Jednym z nielicznych 
jest Baland Jalal, z Wydziału Psychologii 
na Uniwersytecie w Cambridge. W 2016 r. 
zaproponował on terapię medytacyjno-re-
laksacyjną (MR, Muscle Relaxation) jako 
sposób na leczenie paraliżu. Technika ta 
wydaje się bardzo obiecująca, zważywszy 
na fakt, że metody behawioralno-poznaw-
cze są bardzo skuteczne w leczeniu zabu-
rzeń lękowych, a paraliż senny jest z ni-
mi związany. Ponadto Baland Jalal jest 
twórcą adaptacji wielu innych skutecz-
nych interwencji behawioralno-poznaw-
czych dla pacjentów cierpiących na za-
burzenia lękowe. W naszej klinice dzięki 
ofi cjalnie nawiązanej współpracy z Uni-
wersytetem w Cambridge mamy możli-
wość zbadania skuteczności tej metody 
i poszukujemy osób, które doświadcza-
ją paraliżu sennego i chcą sobie pomóc. 
Nad tym nowatorskim programem pracu-
jemy w zespole wspólnie z Michałem Fli-
sem (lekarzem rezydentem I Kliniki Psy-
chiatrii) pod opieką naukową prof. Han-
ny Karakuły-Juchnowicz. 

Terapia, którą proponujemy trwa 8 
tygodni – w czasie których pacjenci bę-
dą dwukrotnie konsultowani w I Klinice 
Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej In-
terwencji przez psychiatrę i neurologa. 
W trakcie wizyt uczestnicy zostaną zba-
dani testami psychologicznymi, zostanie 
przeprowadzone badanie EEG oraz ba-
dania laboratoryjne, oceniające poziom 
hormonów stresu – kortyzolu we krwi 
oraz amylazy w ślinie. W trakcie pierw-
szej konsultacji uczestnicy odbędą szko-
lenie z technik medytacyjno-relaksacyj-
nych, które będą stosować w domu przez 
8 tygodni. 

– Moim największym sukcesem 
w czasie 20 lat kierowania kliniką jest 
praca z grupą wspaniałych ludzi, świet-
nych, oddanych pacjentkom lekarzy – 
podkreśla prof. Jan Kotarski, podsu-
mowując ostatnie dwie dekady dzia-
łalności Kliniki Ginekologii Onkolo-
gicznej i Ginekologii UM w Lublinie. 
14 grudnia br. klinika świętuje jubile-
usz 20-lecia.

Klinika jest ośrodkiem III stopnia re-
ferencyjności w ginekologii oraz onko-
logii ginekologicznej i oferuje pełen za-
kres świadczeń zdrowotnych w zakresie 
schorzeń narządu płciowego kobiet.

– Ostatnie lata to czas wielu wręcz re-
wolucyjnych zmian w diagnostyce i le-
czeniu chorych, począwszy od wprowa-
dzenia małoinwazyjnych technik chirur-
gicznych, dzięki którym pacjentki już na 
trzeci dzień mogą wrócić do domu, po 
nowoczesną aparaturę do diagnozy taką 
jak tomograf, rezonans magnetyczny czy 
PET – dodaje prof. Kotarski. Ogromną 
zasługą kliniki są działania profi laktycz-
ne. Zorganizowano ośrodek badań pro-
fi laktycznych kobiet, m.in. z pracownią 
diagnostyki i patologii jajnika czy po-
radnią endometriozy, menopauzy. Od 
2006 roku działa Wojewódzki Ośrodek 

Koordynujący Populacyjny Program 
Profi laktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy (WOK).

Lekarze z kliniki prowadzą działal-
ność naukową, skupiając się m.in. na ba-
daniach molekularnych uwarunkowań 
nowotworów narządu płciowego, me-
chanizmach neoangiogenezy w nowo-
tworach złośliwych narządu płciowego 
i immunoterapii nowotworów złośliwych 
oraz endometriozy narządu płciowego. 
Realizują też badania w oparciu o licz-
ne granty KBN, działalność statutową, 
i biorą udział w pracy zespołów badaw-
czych realizujących granty KBN. aa

Od 20 lat ratują kobiety

re
k

la
m

a
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Dzielne wcześniaki i dzielne mamki 
W Lublinie kolejny raz obchodzono Światowy Dzień Wcze-

śniaka, który przypada 17 listopada. W szpitalu przy ul. Staszica, 
gdzie rocznie przedwcześnie rodzi się ok. 50 dzieci, zorganizo-
wano spotkanie rodziców, maluchów i personelu medycznego. 
Był tort, balony, specjalne dekracje i wspólna zabawa. 

Rocznie, w tym szpitalu rodzi się około 50 wcześniaków. – 
Z tego około 1 proc. to skrajne wcześniaki (urodzone ok. 24 ty-
godnia ciąży), które wymagają wielotygodniowej opieki na od-
dziale intensywnej terapii noworodka i żywienia dojelitowego 
– tłumaczy Monika Wójtowicz-Marzec, kierownik oddziału 
noworodków w SPSK1.

I dodaje: – Bezcennym lekiem dla wcześniaków jest mle-
ko mam, ale nie wszystkie kobiety, które urodzą przedwcze-
śnie mają od razu pokarm. Dlatego tak nas cieszy to, że w na-
szym szpitalu od blisko pół roku działa Bank Mleka Kobiece-
go. Wciąż przypominamy, że zebrane w nim mleko jest prze-
znaczone dla wszystkich oddziałów neonatologicznych w re-
gionie. Czekamy na zgłoszenia!

Lekarze podkreślają, że wcześniaki karmione mlekiem kobie-
cym są chronione w znacznym stopniu przed ryzykiem zacho-
rowania na sepsę i zapalenie jelit (NEC); zawarte w tym mleku 
przeciwciała chronią układ odpornościowy dziecka.

O tym, że z banku warto korzystać są przekonani wszyscy, 
ale póki co, nie ma stale współpracujących z bankiem. – Je-
steśmy w trakcie załatwiania formalności, związanych z zasa-
dami korzystania z banku – mówi Grażyna Pyszycka-Tymo-
szuk, kierownik oddziału noworodkowego szpitala przy ul. Lu-
bartowskiej w Lublinie. Kiedy jest taka konieczność z dobro-
dziejstwa banku mleka korzysta oddział neonatologiczny szpi-
tala przy ul. Jaczewskiego, chociaż tu położne laktacyjne bar-
dzo dbają o edukację mam i starają się, aby stymulować kobie-
ty do samodzielnego karmienia swoich dzieci. Podobnie jest 
w szpitalu w Białej Podlaskiej. 

Mleko od dawczyń (kobiety dzielą się swoim mlekiem ho-
norowo, bez żadnego wynagrodzenia) można przechowywać 
w temp. minus 20 st. C przez 3 miesiące od daty pasteryzacji. 
I szpital przy ul. Staszica posiada wszystkie potrzebne do prze-
chowywanie mleka urządzenia i w każdej chwili jest gotowy 
do przekazania pokarmu dla pacjentek innych oddziałów, u któ-
rych wystąpił problem z laktacją.  aa
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z prof. Robertem Rejdakiem, 
kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSzK nr 1 w Lublinie, 

prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Europejskie Centrum Terapii Plamki w Lublinie

• Europejskie Centrum Innowacyj-
nych Terapii Plamki (ECITP) powstało 
w Lublinie. Jakie będą kluczowe obsza-
ry działania tej nowe placówki?

– Działania centrum obejmować będą: 
telemedyczną diagnostykę schorzeń siat-
kówki oka, cukrzycowego obrzęku plam-
ki, retinopatii wcześniaczej, traumatologii, 
a także badania genetyczne i rozwój tera-
pii genowych. Centrum to efekt wspólnej 
inicjatywy partnerów międzynarodowych. 
Wiele zawdzięczamy prof. Eberharto-
wi Zrennerowi, szefowi Kliniki Okuli-
styki oraz Instytutu Badawczego w nie-
mieckiej Tybindze, doktorowi honoris 
causa UM w Lublinie, który współpracu-
je z nami od 20 lat. To dzięki niemu zo-
staliśmy włączeni, jako jedyni w Polsce 
w dziedzinie okulistyki, do Europejskiej 
Sieci Chorób Rzadkich, w ramach której 
prowadzone są badania i terapie genowe. 
Współpracujemy również z wieloma wy-
bitnymi ekspertami w świecie okulisty-
ki m.in. prof. Anselmem Jünemannem, 
kierownikiem Kliniki Okulistyki uniwer-
syteckiej w Rostoku, prof. Teresio Avita-
bile z włoskiego Uniwersytetu z Katanii, 
a także z prof. Marco Zarbinem z Rut-
gers University w Newark i z prof. Euge-
ne de Juan z San Francisco, który ma na 
swoim koncie 100 patentów na innowa-
cje w dziedzinie okulistyki. To jemu oku-
liści na całym świecie zawdzięczają m.in. 
miniaturyzację narzędzi do wykonywania 
mikrozabiegów chirurgicznych. Stworzył 
on też system do wolnego uwalniania le-
ków, który właśnie wchodzi na światowy 
rynek. To są nasi partnerzy, z którymi bę-
dziemy prowadzić wspólne badania gene-
tyczne i rozwijać terapie genowe. 

• Gdzie będzie zlokalizowane centrum 
i kto będzie jego kierownikiem?

– Obecnie dopracowywane są ostatnie 
sprawy formalne i organizacyjne, związa-
ne z funkcjonowaniem tej placówki, której 
będę kierownikiem. Centrum będzie mia-
ło do dyspozycji trzy piętra remontowa-
nego teraz budynku tzw. starej okulistyki. 
Znajdą się tam sale operacyjne, pracow-
nie badawcze i gabinety zabiegowe, m.in. 
iniekcji do ciała szklistego. Dzięki uzy-
skanym przez szpital dotacjom, klinika 
będzie doposażona w supernowoczesną 
infrastrukturę informatyczną i cyfrową. 
Centrum będzie prowadziło działalność 
na płaszczyźnie klinicznej, naukowej, 

telemedycyny. Diagnostyka telemedyczna 
pozwala na przesiewowe badania ogrom-
nej rzeszy pacjentów. Najbardziej skorzy-
stają pacjenci cierpiący na cukrzycę, któ-
rzy wymagają corocznych badań dna oka. 
W projekcie wezmą udział lekarze rodzin-
ni oraz odpowiednio przeszkoleni technicy, 
którzy za pomocą specjalnej kamery będą 
wykonywali zdjęcie dna oka u swojego pa-
cjenta. Fotografi a trafi  do cyfrowej chmu-
ry. Natomiast system komputerowy w kli-
nice przeanalizuje ją pod kątem charakte-
rystycznych zmian dla chorób oczu. Od 
razu wyśle też odpowiednią informację. 

w tym edukacyjnej, ze szczególnym na-
stawieniem na intensywną współpracę 
międzynarodową.

• Centrum to unikalny projekt w skali 
kraju, na który m. in. czekają trzy milio-
ny pacjentów chorych na cukrzycę. 

– Dzięki pracy tej placówki uspraw-
nione i poszerzone zostaną dotychczaso-
we możliwości diagnostyki oraz leczenia 
schorzeń plamki żółtej – epidemii naszych 
czasów. Dla pacjentów oznacza to w prak-
tyce większą dostępność do programów le-
kowych i terapii eksperymentalnych. Ze 
specjalistycznego leczenia skorzystają za-
równo dorośli pacjenci, jak i dzieci. Ośro-
dek przygotowuje się też do wprowadzenia 

Tego typu rozwiązanie pozwoli na zwięk-
szenie dostępności badania dna oka oraz 
umożliwi wykrywanie bardzo wczesnych 
zmian, które w większości przypadków 
są zupełnie odwracalne przy zastosowa-
niu odpowiedniego leczenia. 

Korzystać z tych badań będzie mógł 
nieodpłatnie każdy. Planujemy podwoić 
liczbę pacjentów przyjmowanych w na-
szej klinice.

Ordynator upamiętniony
W dziesiątą rocznicę śmierci neurologa 

Bronisława Ussa – wieloletniego ordynatora 
Oddziału Neurologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej 
(w latach 1984-2002) – odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jego oso-
bę. Tablicę umieszczono na ścianie oddziału, 
którym kierował przez 18 lat. Doktor Uss był 
zdolnym i cenionym specjalistą. Swoją dłu-
goletnią pracą zyskał sobie szacunek i uzna-
nie wśród pacjentów, współpracowników 
i przełożonych. aa
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Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 6 listopada 
2019 r. przewodniczył Leszek Buk, prezes LIL.

Informacje z działalności delegatur przedstawili ich prze-
wodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – w dniu 11 października 2019 r. 
zmarła dr Barbara Kościuczyk z Parczewa. 15 lekarzy uczest-
niczyło w przedstawieniu „Piękna Lucynda” w Teatrze „6 Pię-
tro” w Warszawie. Przed Świętem Zmarłych na grobach leka-
rzy, na terenie delegatury, zapalono symboliczne znicze wraz 
z wizytówką – „Lubelska Izba Lekarska pamięta”. 

Delegatura Chełm – w kursie BHP uczestniczyło 56 leka-
rzy. Na około 150 grobach lekarzy (Chełm – 70, Krasnystaw – 
70, Włodawa – 10) zapalono znicze, a 10 listopada została od-
prawiona Msza Św.

Delegatura Zamość – ORL zatwierdziła wybór kol. Ewy 
Dudko na przewodniczącą Delegatury Zamość. W dniu Wszyst-
kich Świętych zapalono znicze na grobach zmarłych lekarzy. 
Zwrócono się z prośbą o zgłaszanie do delegatury miejsc po-
chówku lekarzy. Lekarze stomatolodzy wystąpili z prośbą 
o przeprowadzenie szkoleń z zakresu ordynacji recept.

Delegatura Lublin – Prezydium ORL postanowiło z dniem 
1.01.2020 r. zastosować 5-letni termin przedawnienia przy po-
bieraniu składek członkowskich. Prezes LIL, wiceprezesi Izby 
oraz pozostali członkowie prezydium brali udział w 10 uroczy-
stościach i spotkaniach, w tym m. in.: wręczenia dyplomów ab-
solwentom I i II Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie, Kon-
wencie Prezesów OIL, posiedzeniu NRL. Na grobach prezesów 
LIL, w dniu Święta Zmarłych złożono wiązanki kwiatów. 

Informacje z działalności komisji problemowych przekaza-
li ich przewodniczący.

Komisja Kultury – w Galerii „U Lekarzy” odbył się wer-
nisaż wystawy poplenerowej VII Ogólnopolskiego Pleneru Fo-
tografi cznego Lekarzy – Kazimierz Dolny 2019. W dniu 22 XI 
odbył się Muzyczny Piątek Chóru Continuum, poświęcony pio-
senkom z lat 60. XX wieku.

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – 24 października od-
było się otwarte posiedzenie komisji na temat rehabilitacji me-
dycznej z udziałem konsultantów.

Komisja ds. Seniorów – prof. Marian Markiewicz wygłosił 
prelekcję na temat swojej nowej książki „Lekarze, nauczyciele 
przyszłych lekarzy”. Na posiedzeniu komisji omawiano kryte-
ria dofi nansowania seniorów do leczenia sanatoryjnego.

Komisja Socjalno-Bytowa – wypłacono 18 świadczeń z ty-
tułu urodzenia dziecka w rodzinie lekarskiej, 5 świadczeń po-
śmiertnych, a z funduszu pomocowego skorzystało 8 osób.

Komisja Kształcenia Medycznego – na bieżąco prowadzo-
ny jest rejestr podmiotów kształcących i rejestr dofi nansowań 
do szkoleń, organizowanych przez towarzystwa naukowe. Na 
stronie internetowej KKM są podane terminy kursów specja-
lizacyjnych na 2020 r.: z medycyny ratunkowej, zdrowia pu-
blicznego i prawa medycznego.

Komisja Stomatologiczna – przewodniczący i sekretarz ko-
misji wielokrotnie podejmowali próby spotkania się z dyrek-
cją LOWNFZ, w sprawie kontraktowania świadczeń stomato-
logicznych dla uczniów 19-latków. Niestety, próby te pozosta-
ły bez odpowiedzi.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – w okresie sprawoz-
dawczym wydano 128 lekarzom pełne prawo wykonywania za-
wodu po odbytym stażu podyplomowym i złożeniu Lekarskie-
go Egzaminu Końcowego. Wydano 3 zaświadczenia związane 
z procedurą uznania kwalifi kacji zawodowych w krajach UE.

Komisja ds. Sportu i Rekreacji – na posiedzeniu w dniu 23 
października rozpatrywano dofi nansowania dla lekarzy uczest-
ników imprez sportowych. Opracowywany jest plan zawodów 
sportowych na 2020 rok.

Z obrad ORL – listopad 2019 r. oil.lublin.pl

Gł. księgowa LIL p. Maria Malczewska przekazała infor-
macje o zmianach dotyczących prowadzenia działalności go-
spodarczej. Wszyscy zainteresowani pełną informację znajdą 
pod linkiem do białej listy podatników: https://kirp.pl/biala-li-
sta-podatnikow-vat/

Pracownicy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie 
przekazali informację, że tzw. plan naprawczy, przygotowywa-
ny przez dyrektora placówki, przewiduje likwidację oddziałów 
somatycznych oraz poradni neurologicznej i logopedycznej. Pra-
cownicy proszą o interwencję u decydentów, bo ta sugerowana 
zmiana obniży poziom bezpieczeństwa zdrowotnego chorych 
leczonych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym, a wielu pracow-
ników białego personelu straci miejsca pracy. O zaistniałym za-
grożeniu należy również poinformować media.

Na zakończenie obrad Okręgowa Rada Lekarska w Lubli-
nie podjęła następujące uchwały: 1) ustalono terminy posie-
dzeń ORL na I półrocze 2020 r.: 8 stycznia, 5 lutego, 11 mar-
ca, 6 maja oraz posiedzenie wyjazdowe w dniach 5-6 czerwca 
2020 r.; 2) zatwierdzono termin XL Okręgowego Zjazdu Le-
karzy Delegatów w dniu 28 marca 2020 r. w Centrum Konfe-
rencyjnym „Etiuda” przy ul. Szerokie 123 w Lublinie; 3) po-
wołano Zespół Organizacyjny XL Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy Delegatów, którego przewodniczącym został Grzegorz Pie-
tras – wiceprezes LIL, a członkami: Maria Dura – członek ORL 
oraz Jacek Szkutnik – wiceprezes Izby; 4) na wniosek Rzeczni-
ka Praw Lekarza, ORL wyraziła zgodę na zawarcie porozumie-
nia o współpracy z Kancelarią Adwokacką Tomasiuk, Otkała, 
Wróblewska Spółka Partnerska w Chełmie. (jj)
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• Kiedy wprowadzono leczenie komór-
kami macierzystymi u dzieci z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym? 

– Terapię komórkami macierzysty-
mi i pierwsze próby kliniczne rozpoczę-
to w Duke University dosłownie 
kilka lat temu, na początku drugiej 
dekady XXI wieku. Zespół pod 
kierunkiem prof. Joanne Kurt-
zberg rozpoczął próby kliniczne 
z zastosowaniem komórek ma-
cierzystych z krwi pępowinowej 
u dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym oraz autyzmem. Ko-
lejnym etapem było przeprowa-
dzenie badań klinicznych, któ-
rych wstępne wyniki opubliko-
wano w 2018 i 2019 roku. Wy-
kazały one poprawę funkcji po-
znawczych oraz motoryki dużej 
u dzieci z mózgowym porażeniem 
oraz funkcji poznawczych u dzie-
ci z autyzmem. Ośrodek w Duke 
jest w chwili obecnej wiodącym 
ośrodkiem w prowadzeniu badań 
nad zastosowaniem komórek ma-
cierzystych z krwi pępowinowej 
u dzieci z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Warto podkreślić, że nasza klini-
ka będzie drugim ośrodkiem na świecie, 
który będzie stosować tę terapię.

• Kiedy zostanie rozpoczęte leczenie 
w Lublinie?

– Pierwsi pacjenci już zaczynają się 
zgłaszać i chcemy ruszyć w połowie grud-
nia 2019 r. Będziemy stosować komórki 
macierzyste autologiczne z krwi pępo-
winowej na razie u dzieci z porażeniem 
mózgowym. U dzieci z autyzmem lecze-
nie podejmiemy w następnym etapie. Le-
czenie komórkami macierzystymi stoso-
wane jest już od lat, zwłaszcza w hema-
toonkologii. Najnowsze doniesienia mó-
wią też o stosowaniu tej terapii w orto-
pedii, kardiologii czy okulistyce. Tera-
pia ta jest bardzo prężnie rozwijającą się 
gałęzią medycyny regeneracyjnej. Obec-
nie trwają badania nad wykorzystaniem 
krwi pępowinowej w leczeniu cukrzycy, 
encefalopatii niedotlenieniowo-niedokr-
wiennej, autyzmu, wrodzonego wodogło-
wia czy też ataksji.

• Stosowanie komórek macierzystych 
z własnej krwi pępowinowej uważane 
jest za bardziej efektywne niż z komórek 

allogenicznych. Jaki jest mechanizm 
działania?

– Mechanizm działania komórek macie-
rzystych nie został do końca poznany. Jed-
na z teorii mówi, że komórki macierzyste 

krwiotwórczego u pacjenta z anemią Fan-
coniego i dziś jest uznawana za najlepsze 
źródło komórek krwiotwórczych do trans-
plantacji w chorobach metabolicznych, 
w przypadku zespołu Hurler czy choro-
by Krabbego. 

A prof. Kurtzberg z Duke University 
dowiodła, że komórki dawcy migrują do 
CNS i indukują remielinizację poprawia-
jąc funkcje neurologiczne. 

• Niestety, nie wszystkie dzieci, któ-
re obecnie się rodzą w Polsce, ma-
ją gromadzoną krew pępowinową 
w Polskim Banku Komórek Macie-
rzystych.

– Decyzja o bankowaniu krwi pę-
powinowej jest dobrowolna i doty-
czy tych dzieci, których rodzice po-
dejmą decyzję o jej zabezpieczeniu 
i przechowywaniu. Już od kilku lat 
kobiety są informowane przed poro-
dem o możliwości bankowania krwi 
pępowinowej. Tak przechowywaną 
krew w postaci zamrożonej można 
stosować do leczenia nawet po wielu 
latach. Polski Bank Komórek Macie-
rzystych znajduje się w Warszawie. 

• Jakie są zasady kwalifikacji 
dzieci do leczenia komórkami ma-
cierzystymi?

– Do terapii będą kwalifi kowa-
ne dzieci, które mają zabezpieczoną 

własną krew pępowinową – to warunek 
konieczny – i mają rozpoznanie mózgo-
wego porażenia dziecięcego. Przypusz-
czamy, że w fazie początkowej będzie to 
grupa kilkunastu pacjentów z kraju i za-
granicy. Krew podaje się obwodowo, do-
żylnie, zabieg trwa kilka minut. Jednak 
pacjent musi być odpowiednio przygoto-
wany, powinien posiadać wyniki wyko-
nanych badań podstawowych, być w do-
brym stanie zdrowia, bez objawów infek-
cji. Po wykonanym zabiegu powinien po-
zostać na 1–2-dniowej obserwacji w wa-
runkach szpitalnych. Optymalne leczenie 
powinno się składać z pięciu dawek krwi 
pępowinowej, podanych w odstępach co 
2 miesiące. 

Komórkami macierzystymi leczyć skutecznie 
z Magdaleną Chrościńską-Krawczyk 

z Kliniki Neurologii Dziecięcej USzD w Lublinie, 
konsultantem wojewódzkim ds. neurologii dzieci, 

rozmawia Jerzy Jakubowicz

krwi pępowinowej podawane systemowo 
wydzielają czynniki parakrynne, pełnią-
ce rolę koordynatora naprawy tkankowej. 
Działają one jak mediatory działając na-
prawczo na komórki ośrodkowego ukła-
du nerwowego. Brane są pod uwagę rów-
nież ich właściwości immunomodulacyj-
ne i neurotropowe, które mogą przyczynić 
się do procesów naprawy ośrodkowego 
układu nerwowego. Prawdopodobnie od-
bywa się to poprzez wpływ na aktywność 
limfocytów Ti B, makrofagów, komórek 
NK i komórek dendrytycznych. Krew 
pępowinowa zawiera również komórki 
podobne do embrionalnych (very small 
embryonic-like stem cell, VSEL), me-
zenchymalne komórki macierzyste, en-
dotelialne komórki progenitorowe i nie-
ukierunkowane somatyczne komórki ma-
cierzyste. Poza tym, dzięki niedojrzało-
ści immunologicznej komórek, dopusz-
czalna jest mniejsza zgodność w ukła-
dzie HLA i występuje mniejsze ryzyko 
choroby przeszczepu przeciwko gospo-
darzowi, niż w przypadku transplanta-
cji hematopoetycznych komórek macie-
rzystych (HSCT) z mobilizowanej krwi 
obwodowej bądź szpiku kostnego. Krew 
pępowinowa po raz pierwsza została 
użyta w 1988 r. do rekonstytucji układu 

Sport pod ręką
LIL dla swoich członków zapewnia 

dostęp do obiektów sportowych na te-
renie całego kraju.

Aby uzyskać kartę wstępu należy wy-
drukować, wypełnić, podpisać i odesłać 
(e-mailem, faksem lub pocztą) do Izby de-
klarację przystąpienia do programu Multi 
Sport oraz oświadczenie do PIT. 

Więcej na: 

sport.oil.lublin.pl i oil.lublin.pl



MEDICUS 12/201914

• Lublin po raz pierwszy był gospoda-
rzem ogólnopolskiej konferencji adreso-
wanej do lekarzy medycyny estetycznej. 
Co było jej tematem? 

– Koncentrowaliśmy się na tematach, 
dotyczących prawa i zarządzania w me-
dycynie estetycznej. Nie zabrakło tak-
że tych, dotyczących nowości z zakresu 
medycyny estetycznej oraz warsztatów 
z praktycznymi pokazami, m.in. nowo-
czesnego sprzętu. 

Jagielloński), a także m.in. znakomici 
prawnicy, specjalizujący się w prawie me-
dycznym – adwokaci Agnieszka Czer-
niak oraz Andrzej Latoch.

• Jakie aspekty prawne są wyjątkowo 
ważne w pracy lekarza medycyny este-
tycznej? Czy są jakieś wyjątkowe różni-
ce, które np. nie dotyczą lekarzy innych 
specjalności, choćby lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej?

– Przede wszyst-
kim lekarz zajmują-
cy się medycyną es-
tetyczną w pierwszej 
kolejności jest… le-
karzem. Nie może-
my rozróżniać wy-
mogów prawnych, 
stawianych medy-
cynie estetycznej od 
jakiejkolwiek innej 
specjalności. Zabie-
gi z zakresu medy-
cyny estetycznej są 
wręcz zabiegami pod-
wyższonego ryzyka, 
więc znajomość prze-
pisów prawnych jest 
po prostu nieodzow-

na. Szczególny nacisk położono na aspek-
ty prawne prowadzenia dokumentacji 
medycznej, konstruowania świadomych 
zgód na zabiegi oraz tak istotnego obec-
nie tematu RODO.

• W trakcie konferencji odbyły się 
warsztaty – czego dotyczyły? Co jest naj-
większą nowością wśród metod stosowa-
nych w medycynie estetycznej?

– Zaprezentowano m.in. metody i tech-
niki modelowania ciała, czy usuwania lo-
kalnych nadmiernych depozytów tkanki 
tłuszczowej. Pokazano nowe urządzenia, 
w tym plazmę medyczną; wykorzystujące 
zogniskowane ultradźwięki i inne. Medy-
cyna estetyczna to nie tylko zabiegi upięk-
szające – to także całościowa opieka nad 
pacjentem; szeroko rozumiana medycy-
na przeciwstarzeniowa; dietetyka, a tak-
że medycyna profi laktyczna. Lekarz me-
dycyny estetycznej to lekarz po trzylet-
nich studiach podyplomowych, najczę-
ściej posiadający już specjalizację; stale 
uczestniczący w szkoleniach, konferen-
cjach, kongresach. Taki model medycy-
ny estetycznej propagujemy. Mobilizuje-
my lekarzy do ciągłej nauki, co było do-
skonale widoczne na konferencji, kiedy 
to wykłady Ewy Skrzypek (powikłania 

w medycynie estetycznej – sposoby zapo-
biegania im oraz radzenia sobie z nimi), 
przeciągnęły się do bardzo późnych go-
dzin wieczornych. To potwierdza, że me-
dycyna estetyczna to nie kosmetyka, ale 
pełnoprawna dziedzina medycyny, któ-
ra musi być odpowiedzialnie praktyko-
wana przez wszechstronnie wykształco-
nych lekarzy. 

• Na koniec: co najczęściej i najchęt-
niej poprawiają sobie Polacy? Co jest 
modne… Czy bariera fi nansowa nie jest 
przeszkodą? 

– Różnorodność i dostępność zabie-
gów medycyny estetycznej pozwala sko-
rzystać z aktualnych osiągnięć absolut-
nie każdemu. Zabiegi dotyczą nie tylko 
obszarów twarzy, ale także całego ciała 
– modelowania sylwetki, redukcji nie-
chcianych depozytów tłuszczu i medy-
cyny przeciwstarzeniowej (czyli anti-
aging). Ceny zabiegów rozpoczynają się 
od bardzo przystępnych – rzędu 150-200 
zł. Koszty dobrej jakości urządzeń i pre-
paratów są wysokie i to one wpływają 
na wyższe ceny usług estetycznych. Nie 
są to jednak zabiegi, które trzeba wyko-
nywać często. Ważne jest to, żeby były 
wykonane przez lekarza – co niestety nie 
zawsze jest dla pacjentów oczywiste – 
i w bezpieczny sposób. Unia Europejska 
jednak wprowadziła regulacje, dotyczą-
ce wyrobów medycznych, m.in. właśnie 
produktów wykorzystywanych do zabie-
gów estetycznych, zaostrzając system 
nadzoru i bezpieczeństwa. Już w 2017 ro-
ku Europejski Komitet Normalizacyjny 
opracował standardy dla niechirurgicz-
nych zabiegów medycyny estetycznej, 
a rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie 
wyrobów medycznych ma zacząć obo-
wiązywać wiosną 2020 roku. 

• Kiedy lekarze mogą oczekiwać ko-
lejnej konferencji?

– W związku z ogromnym zaintere-
sowaniem, planujemy kolejną konferen-
cję, tym razem stricte dotyczącą powi-
kłań w medycynie estetycznej. Chcemy 
ponownie zaprosić m.in. wybitnego spe-
cjalistę w tym zakresie Ewę Skrzypek. 
Przygotowujemy także bardzo nowator-
skie szkolenia dla lekarzy, dotyczące tzw. 
obszarów niebezpiecznych przy stoso-
waniu wypełniaczy tkankowych. Wszel-
kie szczegóły będą stopniowo pojawiać 
się na stronie organizatora oraz zosta-
ną bezpośrednio przesłane do zaintere-
sowanych lekarzy. Zapraszamy wszyst-
kich lekarzy, nie tylko zajmujących się 
medycyną estetyczną. Zapewniam, że 
każdy znajdzie coś interesującego i za-
razem ważnego dla siebie. 

Estetycznie o prawie
z Dorotą Krzyżanowską-Gernand 

rozmawia Anna Augustowska

• Jednym słowem, Lublin na dwa dni 
stał się stolicą medycyny estetycznej?

– Niewątpliwie tak. Na konferen-
cję przyjechali lekarze z całej Polski – 
w ciągu dwóch dni w naszych obradach 
uczestniczyło około 130 lekarzy, a także 
grupa prawników. Honorowym gospoda-
rzem i gościem konferencji był Andrzej 
Ignaciuk – założyciel oraz prezes Pol-
skiego Towarzystwa Medycyny Estetycz-
nej i Anti-Agin, także – od września br. 
– prezydent Międzynarodowej Unii Me-
dycyny Estetycznej (Union Internationa-
le de Médecine Esthétique – UIME) i wi-
ceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego.

Wykłady i warsztaty praktyczne popro-
wadzili m.in. znani w środowisku leka-
rze: Ewa Skrzypek (wykładowca i szko-
leniowiec oraz członek Rady Naukowej 
Podyplomowej Szkoły Medycyny Este-
tycznej przy Polskim Towarzystwie Le-
karskim, adiunkt Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego, członek Aesthe-
tic Complications Expert Group); Wal-
demar Jankowiak (Podyplomowa Szko-
ła Medycyny Estetycznej oraz doświad-
czony lekarz praktyk); Dorota Krzyża-
nowska-Gernand (Podyplomowa Szkoła 
Medycyny Estetycznej oraz Uniwersytet 
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Dzień z pracy lekarza POZ

Poniedziałek
Temat, z którym muszę się dzisiaj 

na pewno zmierzyć to zaświadczenio-
logia. Od jakiegoś czasu mam wraże-
nie, że zaświadczenia potrzebne są do 
wszystkiego. Najgłośniej było ostatnio 
w mediach o zaświadczeniach dla osób 
niepełnosprawnych do kolejnego 500+. 
Nieprecyzyjne przepisy ustawy i ciągłe 
obietnice spowodowały, że zgłaszali się 
po nie wszyscy, którym tylko wydawa-
ło się, że mogą na te pieniądze liczyć. 
Na nic się zdały tłumaczenia, że docho-
dy emerytki po 75 roku są za wysokie 
albo niepełnosprawność nie taka duża. 
Wszyscy chcieli próbować składać 
wnioski, bo może się uda. Oczywi-
ście do lekarza POZ. 

Jednego dnia z takim proble-
mem zgłosiło się do przychodni 
ok. 50 osób. W ZUS-ie i KRUS-
ie informowano, że na wszelki wy-
padek, nawet ci co mają orzeczoną 
znaczną niepełnosprawność powin-
ni mieć kwit, bo może orzeczenie 
jest nie z tego, co trzeba roku i nie 
na takim, jak trzeba druku. Zasta-
nawiam się, czy to tylko bezmyśl-
ność? Przecież każdy z nas pisząc 
te niezliczone zaświadczenia, ro-
bi to kosztem pacjentów chorych, 
którzy dłużej czekają na wizytę, bo 
czas nie jest z gumy.

Zaświadczenia także są potrzeb-
ne seniorom do szkoły tańca, czy 
aby nic im się nie stanie. Pamiętam, 
kilka lat temu, imprezę karnawałową 
w Centrum Aktywizacji Seniorów na 
I piętrze w budynku mojej przychod-
ni. U pana w wieku ok. 65 lat w trak-
cie tańca doszło do zatrzymania krąże-
nia. Reanimacja prowadzona najpierw 
przez nas, a później przez Zespół Ra-
townictwa Medycznego nieskuteczna. 
Czy gdyby ten pan miał zaświadczenie, 
że może tańczyć, to lekarz mógłby od-
powiadać karnie? 

Zaświadczenia, że dziecko może cho-
dzić do żłobka. Na moje pytanie, gdzie 
jest wykaz przeciwwskazań, pani dyrek-
tor odpowiada, że jak jestem lekarzem to 
powinnam wiedzieć. Nie wiem. Nigdzie 
nie mogę znaleźć, nikt ich jeszcze nie 
wymyślił, ale zaświadczenie jest obo-
wiązkowe (wpisane przez bardzo my-
ślącą osobę do zasad rekrutacji). Ten 
sam żłobek wymaga także zaświadcze-
nia, że dziecko już zdrowe i może wró-
cić do żłobka po chorobie. I znów pa-
ni dyrektor upiera się, że to dla dobra 
dzieci. Moje tłumaczenie, że to dziecko 
czekając na zbadanie przed wypisaniem 

No ale jest, jak jest. 
Zaświadczenia wypisa-
ne, czas zacząć leczyć. Pacjentka 45 lat, 
z bólem w okolicy lędźwiowej, ma kło-
poty z poruszaniem. Badam, piszę leki, 
zalecenia. Na koniec prośba o zaświad-
czenie, bo miała dzisiaj być świadkiem 
w sądzie, co prawda ja nie jestem na li-
ście lekarzy sądowych, ale mąż pojedzie 
do sądu z zaświadczeniem i telefonicz-
nie poinformowali, że uznają.

Chce mi się krzyczeć, ale co to da? 
Kobieta rzeczywiście chora. Piszę za-
świadczenie o stanie zdrowia, ale nie do 

sądu. Nie wiem, co to pacjentce 
pomoże, nad moim czasem nikt 
się nie zastanawia.

Po następnych kilku naprawdę 
chorych pacjentach, znów pani po 
zaświadczenie. Oniemiałam.

Urząd Pracy życzy sobie na pi-
śmie opinię, ile kilogramów pa-
ni może dźwigać. Dzwonię do 
tegoż urzędu i co słyszę? Men-
torskim tonem pani mi tłumaczy, 
że każdy bezrobotny podpisuje 
oświadczenie, że jest zdolny do 
podjęcia pracy, i jak jakiejś pra-
cy nie może wykonywać, to musi 
mieć zaświadczenie… i raczej od 
specjalisty, a nie od lekarza POZ. 
Na moje pytanie, z jakich przepi-
sów prawa to wynika słyszę, że 
to przecież dla dobra klienta i nie 

musi wynikać z niczego.
Z niepokojem czekam na następ-

ne wymysły wszystkich, którzy unika-
ją narażenia się na jakąkolwiek, nawet 
potencjalną odpowiedzialność własną, 
wymyślając kolejne „zaświadczenia” 
np. do jeżdżenia autobusem nisko- lub 
wysokopodłogowym, czy chodzenia 
prawą lub lewą stroną chodnika. Ilość 
absurdów i biurokracji rośnie w zastra-
szającym tempie. Ale może jutro bę-
dzie lepiej. 

Wioletta Szafrańska-Kocuń

zaświadczenia, między chorymi dziećmi 
znowu może się zarazić, zostaje skwito-
wane stwierdzeniem, że tak ma napisane 
w regulaminie. 

Czy naprawdę zgodnie z prawem moż-
na do swojego regulaminu wpisać obo-
wiązki dla innych osób, zupełnie z nami 
niezwiązanych?

Kilka lat temu w tym samym żłobku 
rodzice usłyszeli, że mają pójść do leka-
rza rodzinnego i dostać skierowanie na 
wymaz w kierunku owsików dla dzie-
ci, pani dyrektor, z zawodu pielęgniarka, 
sama wyniki zinterpretuje. Na pytanie 

dlaczego nie podpisze umowy z labora-
torium i nie kieruje sama usłyszałam, że 
nie ma na „taką” profi laktykę” pienię-
dzy. A ja mam?

Wracając do zaświadczeń, brak umiar-
kowania w dopisywaniu nowych przepi-
sów w różnych ustawach i rozporządze-
niach jest przerażający. Biurokracja po-
nad wszystko. Zaświadczenie, że emeryt-
ka może jechać na wycieczkę, że dziew-
czyna ma bolesną miesiączkę i nie może 
dzisiaj ćwiczyć na zajęciach wychowa-
nia fi zycznego.

Badaj krew człowieku!
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej 

zaprasza mieszkańców w wieku 35-75 lat (z okolicznych powiatów) 

na bezpłatne badania przesiewowe krwi na obecność wirusa HCV, 
w kierunku wczesnego rozpoznania 

wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C). 

Badania będą prowadzone do 28.02.2021 r.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać na stronie internetowej
http://www.szpitalbp.pl/pl/aktualnosci/warto-sie-badac-zapraszamy-.html
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• Bez pasji do pisania nie byłoby „Pu-
ławskich reminiscencji”, czyli potoczy-
stej opowieści o ludziach, miejscach 
i wydarzeniach, które tak pięknie opi-
sała Pani wspominając – jak czytamy – 
„swój najszczęśliwszy okres życia, czyli 
17 pierwszych lat życia w Puławach”. To 
była potrzeba serca?

– Nie planowałam tej książki, nie my-
ślałam, aby swoje wspomnienia zamknąć 
w drukowanej opowieści. Przypadek spra-
wił, że ta opcja się pojawiła. Zbliżały się 
uroczyste obchody 95-lecia działalności 
mojej szkoły ogólnokształcącej im. Ada-
ma Jerzego ks. Czartoryskiego w Puła-
wach i poproszono mnie, abym napisa-
ła do przygotowywanego z tej okazji wy-
dawnictwa swoje wspomnienie z okresu 
nauki. Napisałam o dwóch ważnych dla 
mnie wtedy zdarzeniach: o mojej działal-
ności w harcerstwie i o moim pierwszym 

pojęcia, że można uczestniczyć w takich 
zajęciach. Od czterech lat biorę udział 
w warsztatach literackich, które prowa-
dzi krytyk i historyk literatury prof. Arka-
diusz Bagłajewski z UMCS. Efekty pra-
cy uczestników są corocznie wydawane 
w antologii. Bardzo sobie cenię te zaję-
cia, bo poza potrzebą pisania warto sta-
le doskonalić swoje umiejętności. Wiem 
o tym, bo od wczesnej, nastoletniej mło-
dości, pisałam pamiętnik (i nadal piszę), 
a także listy, które w mojej rodzinie by-
ły niemal obowiązkowe. Wszyscy do sie-
bie je pisali, bo to była wtedy jedyna for-
ma komunikacji – zanim przyszły telefo-
ny komórkowe, SMS-y, Internet itd. Dzi-
siaj te zachowane listy są doskonałym źró-
dłem wiedzy o minionych czasach, po-
za tym to była też lekcja warsztatu pisar-
skiego. Najwięcej listów pisałam z obo-
zów harcerskich, a potem z każdego miej-
sca, gdzie wyjeżdżałam. Pisałam i dosta-
wałam odpowiedzi. Do dzisiaj prowadzę 
tradycyjną korespondencję. 

• Pani książka o Puławach ma znaczą-
cy podtytuł: „Fakty. Ludzie. Krajobrazy” 
– i tak jest – to nie tylko opowieść o ro-
dzinie i przyjaciołach.

– Starałam się oddać możliwie najszer-
szy kontekst w opisywaniu moich puław-
skich lat, kiedy dorastałam w tym pięk-
nym i mającym niezwykle ciekawą hi-
storię mieście. Można wręcz użyć okre-
ślenia, że puławianie żyją w cieniu rodu 
Czartoryskich, ale nie tylko, także bar-
dziej współczesne fakty budują tożsa-
mość tego miejsca: chociażby instytuty 
naukowe (IUNG, Instytut Weterynaryj-
ny itd.), a także Zakłady Azotowe – ale 
o nich nie pisałam. Wyjechałam do Lu-
blina, kiedy ten potężny zakład zaczynał 
dopiero powstawać. Była to wielka szan-
sa dla małego miasteczka. W książce wra-
cam do Puław, które są moim rodzinnym 
miastem, wspominam oczywiście rodzinę 
(dziadków, rodziców i moje rodzeństwo), 
ale także wielu innych puławian, sięgam 
też do historii miasta. 

• Piękny jest fragment o ul. Zielonej, 
przy której stał dom, w którym się Pani 
urodziła: „Ulica Zielona była początkiem 
drogi do Kazimierza i dalej do Opola 

Lubelskiego. W czasach Czartoryskich 
ulica należała do wsi Mokradki i nazy-
wała się ulicą Wdzięcznych”. Na Zielo-
nej wszystko się zaczęło?

– W tym domu mieszkałam z rodzica-
mi i czwórką rodzeństwa. Dom był mo-
drzewiowy z gankiem pośrodku, ale bez 
wygód. Z piątką dzieci to było duże utrud-
nienie. Potem zamieszkaliśmy w daw-
nym pałacu Czartoryskich, nazywanym 
Instytutem, IUNG-iem albo Osadą Pała-
cową. Mieściły się tam nie tylko pracow-
nie naukowe, ale też mieszkali pracow-
nicy z rodzinami. Nasz ojciec był mete-
orologiem w puławskim IUNG-u. O tym, 
jak tam się nam mieszkało, o naszych są-
siadach, pracownikach naukowych piszę 
w książce.

• Trzeba przyznać, że to 
prawdziwe kompendium 
wiedzy na ten temat. Są też 
historie, których próżno szu-
kać w przewodnikach o Pu-
ławach – jedna z nich opo-
wiada o plantacji …ryżu, 
który w 1952 roku posadzo-
no na polu zasilanym wodą 
z pobliskiej łachy wiślanej. 

– Ryż się w Puławach nie 
przyjął i poletka zlikwido-
wano, a o narzuconym eks-
perymencie nikt za bardzo 
nie chce dziś mówić… Na 
pamiątkę tej nieudanej in-
westycji mostek nad śluzą 

Lekarz z pasją 

W Puławach wszystko się 
z Danutą Mitosek-Sabbo, 

dr nauk medycznych, anestezjolog, autorką książki o Puławach 
i kolekcjonerką nie tylko naparstków, 

rozmawia Anna Augustowska

balu. I spodobało mi się pisanie. Nagle 
okazało się, że mogę utrwalić na papierze 
czas, który minął. Książka ukazała się dru-
kiem na 100-lecie szkoły w 2016 r. I tak to 
się zaczęło… złapałam bakcyla. 

• I to do tego stopnia, że zaczęła Pa-
ni szlifować swój warsztat pisarski pod 
okiem fachowca?

– To też nazwałabym szczęśliwym 
przypadkiem, bo wcześniej nie miałam 
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na łasze nosi nazwę „Ryżowy”. Kilka lat 
po ryżu, posadzono w tym miejscu tuli-
pany, a Puławy zyskały wtedy przydomek 
małej Holandii.

• Pewnego dnia wyjechała Pani z uko-
chanych Puław – powodem była… me-
dycyna?

– Ojciec dostał propozycję objęcia Ka-
tedry Agrometeorologii w Wyższej Szko-
le Rolniczej w Lublinie i przeprowadzili-
śmy się całą rodziną. Mnie czekała matu-
ra w nowej, nieznanej szkole, bo stanow-
czo nie chciałam mieszkać w internacie 
i stosować się do jego regulaminu. Maturę 
zdałam więc w lubelskim żeńskim liceum 
na Czwartku (w dawnej szkole Arciszo-
wej). Marzyłam o weterynarii, ale osta-
tecznie zdałam na Wydział Lekarski. 

• To była najwyraźniej idealna decy-
zja, bo właśnie mija 50 lat pracy w za-
wodzie?

– Zaczęłam pracować już w czasie stu-
diów – na IV roku, w 1966 roku zostałam 
asystentką na histologii. Praca była na za-
sadzie wolontariatu, ale miałam stypen-
dium naukowe. Później – już po dyplo-
mie – krótko pracowałam w Instytucie Pe-
diatrii u prof. Antoniego Gębali, ale uro-
dziłam dzieci i moje plany uległy zmia-
nie. Myślę, że na szczęście, bo zakocha-
łam się w anestezjologii i całe moje za-
wodowe życie związałam z tą specjaliza-
cją. Dzisiaj też wybrałabym tę dziedzi-
nę. Zawdzięczam to mojemu mistrzowi, 
niezwykłemu człowiekowi, twórcy ane-
stezjologii na Lubelszczyźnie – Janowi 
Chodnikiewiczowi. Nauczył mnie za-
wodu, był moim mentorem. Jestem mu 
za to niezwykle wdzięczna! Dzięki nie-
mu byłam na rocznym stażu w Leicester 
w Wielkiej Brytanii. Niestety, nie ma go 
już wśród nas. Praca – na sali operacyjnej 

medicus.lublin.pl

zaczęło
i na intensywnej terapii – to moja wielka 
pasja, której poświęciłam większość mo-
jego życia. Stały kontakt z ciężko cho-
rymi nauczył mnie, że nawet potrzyma-
nie za rękę, czy dobre słowo zmniejsza-
ją strach i przynoszą ulgę w cierpieniu. 
Po doktoracie przeszłam na etat klinicz-
ny i zajęłam się także dydaktyką. A kie-
dy uruchomiono Wydział Anglojęzyczny 
na UM prowadziłam tam zajęcia. Obco-
krajowcy czuli się czasem osamotnieni, 
a ja starałam się im „matkować”. Ostatnie 
zajęcia fakultatywne zakończyłam w se-
mestrze wiosennym br. Nauczanie dawa-
ło mi ogromną satysfakcję. 

• Czy kolekcjonerstwo, m.in. naparst-
ków, to oddech od pracy?

– W pewnym sensie tak. Kolekcjonu-
ję książki, stare fotografi e, przewodniki, 
mapy, porcelanowe fi gurki, laleczki Ko-
keshi, wspomniane naparstki, zakładki do 
książek… Śmieję się, że tę pasję odzie-
dziczyłam po właścicielce Puław – Iza-
beli Czartoryskiej, która była kolekcjo-
nerką pamiątek historycznych i utworzy-
ła pierwsze polskie muzeum w Świątyni 
Sybilli w Puławach. Drugie hobby – to 
podróże. Razem z mężem Janem, chirur-
giem, kolegą z jednej grupy studenckiej 
i miłością od pierwszego wejrzenia, zwie-
dziliśmy kawał świata. Utrwaliłam to na 
fotografi ach. Moją trzecią pasją jest histo-
ria. Ostatnio Napoleon i jego czasy. 

• Muszę zapytać, czy będzie drugi tom 
opowieści o Pani dalszych losach, bo 
książka kończy się informacją o rozpo-
czętych studiach na AM w Lublinie.

– Będzie – ale nieprędko. Po nagłej 
śmierci męża, który miał być współauto-
rem II tomu, wciąż nie mogę jeszcze ze-
brać sił – ale zdecydowanie chcę dokoń-
czyć dzieło.

Łęczyńska 
„oparzeniówka” 
i Rinke Rooyens

Holenderski producent, reżyser 
i scenarzysta telewizyjny, który od 
ponad 20 lat mieszka w Polsce Rinke 
Rooyens, kilka tygodni temu odwie-
dził szpital w Łęcznej. Przyjechał, by 
przygotować kolejny odcinek nowe-
go serialu pt. „Rinke. Za zamknięty-
mi drzwiami”. 

We Wschodnim Centrum Lecze-
nia Oparzeń i Chirurgii Rekonstruk-
cyjnej spędził pięć dni i pięć nocy ak-
tywnie uczestnicząc w codziennym 
życiu „oparzeniówki”. Tak powstał 
fi lm dokumentalny – kilkadziesiąt mi-
nut pełnych emocji i ludzkich proble-
mów, pokazanych z dużym wyczu-
ciem i wrażliwością. – Widziałem ten 
odcinek przed emisją – mówił dyrek-
tor SPZOZ w Łęcznej Krzysztof Bo-
jarski. – I mimo że wiem, jak wyglą-
da praca na tym oddziale, jak leczy się 
oparzonych pacjentów, jakie są pro-
blemy, to fi lm zrobił na mnie olbrzy-
mie wrażenie. 

Rinke, to scenarzysta i producent 
m.in. takich programów telewizyj-
nych, jak Top Model czy The Vo-
ice Kids. Przygotowywał i prowa-
dził także seriale „Rinke. Na krawę-
dzi”, gdzie przez rok spotykał się 
z bezdomnymi oraz „Rinke. Za kra-
tami”, kiedy dał się zamknąć w wię-
zieniu, żeby widzowie mogli zoba-
czyć, jak jest po tamtej stronie muru. 
Nowy serial to cykl pokazujący miej-
sca, do których trafi a się raczej nie 
z własnej woli. Przed odcinkiem o łę-
czyńskiej „oparzeniówce” nagrał też 
programy m. in. w Monarze, ośrodku 
terapii uzależnień, w szpitalu psychia-
trycznym w Tworkach, w hospicjum. 
Zaplanowano też nagranie w popraw-
czaku dla dziewczyn. Film o szpitalu 
w Łęcznej wyemitowano w niedzielę 
– 10 listopada – w TTV. Twórca pro-
gramu nocował na sali jak zwykły pa-
cjent w oddziale. Już pierwszej no-
cy jego pobytu wylądował helikop-
ter z poparzoną pacjentką po wybu-
chu w piwnicy. 

– Miałem możliwość uczestniczyć 
w udzielaniu jej pierwszej pomocy, np. 
przy zdejmowaniu ubrań, oczyszcza-
niu ran, nakładaniu bandaży. Nagrywa-
liśmy też fragment operacji przeszcze-
pu skóry. Dla mnie to wyjątkowe, że 
mogłem być tak blisko tego wszyst-
kiego – mówił reżyser.

aa
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Siedem grzechów dla 
ratowania dzieci

O grzechach można opowiedzieć 

na poważnie, ale można też na wesoło, 

wręcz frywolnie. Nawet o tych tak po-

ważnych jak gniew, lenistwo, chciwość 

czy zazdrość… Z całą pewnością udało 

się to twórcom spektaklu charytatyw-

nego, z cyklu „Znani a nieznani”, którzy 

przygotowali spektakl pt. „Siedem grze-

chów”. Widzowie mogli zobaczyć, jak 

na przestrzeni wieków inni te grzechy 

popełniali. Na scenie pojawiły się m.in. 

postaci z mitologii, caryca Katarzyna, 

Gniewko, królowa Francji…

Ich role odtwarzali powszechnie zna-

ni i szanowani przedstawiciele władz Lu-

blina, reprezentanci świata nauki, kultu-

ry i mediów, popularni i lubiani artyści, 

a także grupa lekarzy, m.in. Leszek Buk, 

prezes LIL. Widowisko miało jeden głów-

ny cel: pozyskać pieniądze na zakup re-

spiratora i nieinwazyjnego monitora he-

modynamiki dla oddziału anestezjologii 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Lublinie. Koszt tych urządzeń to 260 

tys. zł. 
aa



MEDICUS 12/2019 19



MEDICUS 12/201920

Lekarski kalejdoskop 

Towarzyszyć – przystanąć 
– wesprzeć

Od 30 lat działa, pomagając najciężej chorym, Lubelskie To-
warzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi Hospicjum Do-
brego Samarytanina. Z okazji jubileuszu, którego obchody po-
łączono z uroczystością św. Łukasza – patrona pracowników 
służby zdrowia – mówiono m.in. o medycynie paliatywnej, roli 
wolontariatu i leczeniu przeciwbólowym. Na zakończenie kon-
ferencji, która odbyła się na KUL-u, wystawiono spektakl po-
święcony bł. Hannie Chrzanowskiej.

EKG bez tajemnic
Odbyły się warsztaty EKG dla zainteresowanych tym za-

gadnieniem lekarzy. Organizatorem tego szkolenia był lubel-
ski oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i SPAF 
Academy. 

Młodzi i pełni entuzjazmu dentyści
Druga edycja Kongresu Młodych Dentystów, który odbył 

się w październiku w Lublinie, przyciągnęła wielu zaintereso-
wanych. Wydarzenie dedykowane głównie młodym lekarzom 
dentystom, stażystom i studentom stomatologii, stawia przede 
wszystkim na praktyczne aspekty zawodu. W czasie 3-dniowych 
obrad poprowadzono aż 16 warsztatów. – Chcemy dać odpo-
wiedzi na pytania, które zawsze pojawiają się w trakcie samo-
dzielnej pracy – podkreślali organizatorzy.

Badali, aby ratować ludziom 
wzrok

Przez trzy dni w podlubelskich miejscowościach: Jakubowi-
cach Konińskich, Niemcach i w Konopnicy, okuliści z Kliniki 
Okulistyki Ogólnej SPSK 1, prowadzili badanie wzroku przy 
pomocy najnowocześniejszych technik, opartych o telemedy-
cynę oraz sztuczną inteligencję. W badaniach przesiewowych 
wzięło udział ponad 150 osób, u co trzeciej wykryto objawy 
schorzeń mogących doprowadzić do ślepoty. 

Pionierski projekt – pierwszy w Polsce – jest wspólnym 
przedsięwzięciem lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej, którą 
kieruje prof. Robert Rejdak i prof. Marco Zarbina z Medi-
cal School w New Jersey, realizowanym w ramach grantu Fun-
dacji Fulbrighta.

Nowy szef przy al. Kraśnickiej
18 listopada obowiązki dyrektora WSzS im. Wyszyńskiego 

w Lublinie objął Krzysztof Skubis, który wygrał konkurs na to 
stanowisko. Wcześniej Skubis był z-cą dyrektora ds. ekonomi-
czych PSK4 w Lublinie. 
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Tekst: Anna Augustowska

Seniorom – na zdrowie
Lubelskie Spotkania Seniorów to dobra okazja do skorzy-

stania z bezpłatnych badań medycznych i konsultacji u spe-
cjalistów. Tak było także w tym roku. Jednym z lekarzy, któ-
ry uczestniczył w tym wydarzeniu był Adam Borzęcki, który 
udzielał porad dermatologicznych. 

Także z myślą o seniorach rozstrzygnięto – już ósmy raz – 
konkurs „Miejsca przyjazne seniorom”. Wśród wielu nagro-
dzonych placówek były też medyczne, m.in. Centrum Me-
dyczne Sanitas.

Dyplomy doktora dla doktorów
Dyplom doktora habilitowanego odebrało 17 osób, a doktora 

59 osób. Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i dok-
torów odbyła się 21 listopada 2019 roku w Collegium Maius 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Komunikacja 
– ciągle jest wyzwaniem

Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Zakładu Psycho-
logii Stosowanej zorganizowały V Ogólnopolską Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową pt. „Komunikacja – wyzwaniem współ-
czesnej medycyny”. W czasie spotkania, które odbyło się 23 li-
stopada 2019 r., mówiono o szeroko pojmowanej komunikacji 
w medycynie oraz korespondencji między medycyną a inny-
mi dziedzinami.
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Lekarzu, co Ty na to

Już ponad sto lat temu było wiadomo, 
że tytuł wykładu czy broszury to połowa 
sukcesu. Znany lekarz higienista i dzia-
łacz abstynencki jedną ze swoich prac 
ogłosił jako „Alkohol a miłość”. Treść nie 
jest adekwatna, ale ciekawa. Zwłaszcza 
dla zwolenników… bezmięsnej diety

Siła woli pijącego opuszcza. I to zazwyczaj zupełnie
że „Alkohol i miłość” wydano w 1904, 
a inne, że w 1913 roku. Bez względu na 
to, Zaleski był już wtedy w Sanoku znany. 
Mieszkał i pracował tu od 1886 roku. 

Jarstwo i rajstwo

– Że nadużywanie mię-
siwa, zwłaszcza przeso-
lonego i przepieprzone-
go, jak szynki i kiełba-
sy, sprowadza większe 
pragnienie i szczególnie 
usposabia do pijaństwa, 
to wiadome powszechnie 
– uważa autor, wykształ-
cony na Uniwersytecie 
Jagiellońskim lekarz, który 
praktykował w klinikach 
Wiednia i we Lwowie. 
– Potrawy przy napojach 
lepiej nam smakują, wię-
cej można ich zjeść, niż 
potrzeba; napoje powoli 
zaczynają też coraz nam 
lepiej smakować, zaczy-

namy coraz więcej i coraz częściej sobie 
dolewać, bo przekonywamy się, że głowa 
pod wpływem wyskoku coraz mniej nam 
się kręci, coraz więcej jest wytrzymalszą 
– opisuje zgubne zależności.

Zaleski ponad sto lat temu zauważał, 
że jedną z pierwszych przyczyn nad-
używania alkoholu jest nieodpowiednie, 
mięsne odżywianie! Już wtedy czytelni-
cy mogli kupować broszury i książki za-
wierające naukowe uzasadnienie jarstwa 

– jak wtedy nazywano brak mięsa w die-
cie – wraz z przepisami. Były to tłuma-
czenia z angielskiego i publikacje rodzi-
mych autorów. I autorek. Opisywano też 
„rajstwo” czyli błogość odżywiania się 
surowymi roślinami.

Wyskokowa klątwa

Wyskok to nic innego jak alkohol. 
Autor podobnie jak Aleksander Bruckner 
w „Słowniku etymologicznym języka pol-
skiego” wyraz „alkohol” uznaje za pocho-
dzenia arabskiego. „Wyskok” to nasza ro-
dzima nazwa, która przetrwała w „napo-
jach wyskokowych”.

Zaleski diagnozuje też, dlaczego lu-
dzie piją. – Bo wszyscy piją przy każdej 
sposobności. O, to działa niewątpliwie! 
Takie pijące i pijane środowisko, to klę-
ska i słusznie socjologowie alkoholizm 
nazywają klątwą narodów. Ileż to zna-
my wypadków ostrego zatrucia wysko-
kiem nie tylko „urlopników i rekrutów”, 
ze wsi prostaczków bez wykształcenia, 
a często i bez wszelkiego wychowania. 
Ale także najdzielniejszych i najzacniej-
szych młodzieńców z najlepszych rodzin! 
Najgorzej takiemu młodemu raz, dwa ra-
zy upić się do 2. lub 3. stopnia – ostrze-
ga higienista.

Oblicze pijącego

W „Alkoholu a miłości” kreśli on cha-
rakterystykę tych stopni. 

– Czy pijemy wino czy piwo, czy kon-
jak itp., w miarę zwiększania dawki da-
nego napoju wyskokowego pojawiają 
się u pijącego trzy stopnie upojenia. Po 
pierwszych kieliszkach pijący czuje się 
wesoły, śmiały, głos ma silniejszy, mowę 
płynniejszą. Działanie więc napoju jest 
rozweselające, dające uczucie wzmoże-
nia duchowej i cielesnej siły. Często za-
uważamy istotnie większą zdolność ro-
boczą. Popędy i namiętności swobodniej 
na jaw występują. Jest to 1. stopień zwa-
ny podpiciem, podochoceniem albo pod-
chmieleniem – tłumaczy lekarz. 

– Oblicze pijącego i spojówki czerwie-
nieją mocno, a oczy poczynają szczegól-
nie błyszczeć. Coraz więcej ujawnia się 
podrażnienia duchowego i gonitwa myśli. 
Gwałtowna chęć wygadania się, porusza-
nia, chęć do śpiewu i skakania. Popędy 
i namiętności budzą się nadzwyczaj ła-
two, a powstrzymywanie ich nie ma sen-
su, dlatego głównie, że siła woli pijącego 
opuszcza i to zazwyczaj zupełnie – cha-
rakteryzuje 2. stopień autor broszury.

Postać doktora Karola Zaleskiego, 
który większość swojego życia spędził 
w Sanoku, jest niezwykła z uwagi na 
rozległe zainteresowania lekarza higie-
nisty i specjalisty chorób wewnętrznych. 
Aktywności by wystarczyło dla kilku 
osób. Od działalności społecznej, abs-
tynenckiej, przez nauczycielską, piasto-
wanie funkcji radnego miejskiego, pra-
cę na rzecz rozwoju leczenia sanatoryj-
nego balneologicznego, krzewienie czy-
telnictwa, publikację artykułów, pszcze-
larstwo i ogrodnictwo, propagowanie ak-
tywnego trybu życia, turystykę po… pi-
sanie wierszy. 

Nie wspominając o utrzymywaniu 
rodziny. Urodzony w 1856 roku Karol 
Zaleski był ojcem sześciu synów i trzech 
córek.

Wykład dla pań

Wśród tych wszystkich zajęć doktor 
Zaleski miał jeszcze czas, by przygoto-
wywać i wygłaszać pogadanki i wykła-
dy. Jeden z nich doczekał się wersji dru-
kowanej i dzięki temu dotrwał do naszych 
czasów. Na pewno broszura została opra-
cowana na podstawie wykładu wygłoszo-
nego w Sanoku na rzecz Towarzystwa 
Dobroczynności Pań św. Wincentego à 
Paulo. Tego samego, w którym działała 
żona doktora, Wilhelmina, nauczycielka 
i działaczka ruchu abstynenckiego. Nie 
ma pewności kiedy. Jedne źródła podają, 

Wyskok użyty wewnętrznie działa 
na ustrój ludzki w małej ilości 

podniecająco
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Po nim następuje bełkotanie, zamiast 
tańca ledwie trzymanie na nogach i chęć 
spania. 

– Upity zasypia snem twardym, nie-
spokojnym. Po przebudzeniu – jeśli się 
przebudzi, bo czasem następuje poraże-
nie płuc i życie ustaje – głowa jest cięż-
ka, boli, duchowe przygnębienie, osła-
bienie i porządny katar żołądka pozostają 
i przez kilka dni – rysuje doktor Zaleski 
obraz ofi ary 3. stopnia upojenia.

Miłość cierpi

I przytacza statystyki, które wskazują, 
że używanie napojów usposabia do cho-
rób gorączkowych i zakaźnych, co czyni 
ustrój mniej odpornym wobec gorączki, 
która trafi a na podkopane narządy, stłusz-
czone serce itd.

By w końcu przejść do zapowiadanej 
w tytule miłości. – Najwznioślejsze uczu-
cie ludzkie, jakim jest bezsprzecznie mi-
łość, staje się chorem pod działaniem wy-
skoku, skoro go tylko nieopatrznie uży-
wamy! – zauważa lekarz. Jego zdaniem, 
cierpi na tym miłość rodzicielska, do oj-
czyzny i własna.

Doktor Karol Zalewski zmarł w cza-
sie II wojny światowej, miał 85 lat. 
Pozostawił zbiory, księgozbiór i rękopi-
sy. W Sanoku ma swoją ulicę, stoi tam 
też nadal XIX-wieczna willa Zaleskich. 
Jej projektantem był ówczesny architekt 
miejski, inż. Władysław Beksiński, dzia-
dek malarza. 

Janka Kowalska

Korzystałam z biogramu Karola Zaleskiego 
www.wikipedia.org 

Kartki ze zbiorów Polony.pl

Mąż z żoną, pod wpływem zmiennego 
przez wyskok uczucia, niemal bez 

ustanku kłócą się i sprzeczają

Dyrektor odchodzi – dorobek pozostaje

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Lublinie Jerzy Szarec-
ki odszedł na emeryturę. Stanowisko to 
piastował przez 22 lata pracy. Pożegna-
nie odbyło się pod koniec października 
w czasie uroczystości podsumowującej 
charytatywną działalność szpitala przy 
ul. Chodźki.

Szarecki podkreślił, że zostawia szpi-
tal w dobrej kondycji fi nansowej, bez za-
dłużeń wymagalnych i podziękował ca-
łej załodze szpitala za oddanie i zaanga-
żowanie w pracę.

W uznaniu zasług, dyrektor otrzy-
mał odznakę „Zasłużony dla Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie”. Pre-
zydent Lublina wręczył mu medal „Za-
służony dla Miasta Lublin”. O wyso-
kiej ocenie działalności szpitala świad-
czy przyznanie Certyfi katu Akredyta-
cyjnego od 2001 r. do dnia dzisiejsze-
go, Certyfi katu ISO 9001/2000, ISO 
14 001 PN-N-18 001 oraz Certyfi katu 
Szpital bez Bólu. 

Jerzy Szarecki jest specjalistą w dzie-
dzinie chirurgii ogólnej, od początku 
swojej ponad 40-letniej pracy zawo-
dowej związany był z Akademią, a na-
stępnie z Uniwersytetem Medycznym 
w Lublinie. W drodze konkursu został 

powołany w dniu 1.10.1997 r. na stano-
wisko dyrektora USzD w Lublinie. 

Pożegnaniu dyrektora Szareckie-
go, który był inicjatorem powstania 
w 2004 r. Stowarzyszenia Przyjaciół 
USzD, towarzyszyła uroczysta prezen-
tacja 22-letniej działalności charytatyw-
nej na rzecz szpitala, który był obdaro-
wywany przez różnych darczyńców. Od 
15 lat szpitalowi pomaga Stowarzysze-
nie Przyjaciół USzD w Lublinie „I Ty 
możesz pomóc choremu dziecku”, któ-
re zostało założone w 2004 i uzyskało 
status organizacji pożytku publiczne-
go. Generalnie Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie w czasie ostat-
nich 22 lat otrzymał darowizny warto-
ści 23 mln 454 tys. zł.

Jerzy Jakubowicz
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Z globtroterem po Syberii
Działający w LIL Klub Globtrotera zorganizował 18 paździer-

nika spotkanie z Januszem Gągałą, który opowiedział o swo-
jej wyprawie na Syberię. Uczestnicy spotkania byli pod wra-
żeniem tych opowieści, a także fantastycznych zdjęć, które to-
warzyszyły prezentacji. 

Janusz Gągała prowadzi NZOZ w Rykach. O swojej następ-
nej wyprawie opowie już w lutym. aa

Autor opowiadał, bo napisał
Prof. Marian Markiewicz spotkał się w LIL z czytelnikami 

swojej książki pt. „Nauczyciele przyszłych lekarzy”, w której 
opisał swoje wspomnienia z czasów studiów, a także postaci 
lekarzy, którzy nie tylko uczyli przyszłych medyków zawodu, 
ale także kształtowali ich osobowości i postawy życiowe. „Na-
uczyciele…” to kolejna, po wydanych w 2017 r. „Lekarzach”, 
pozycja opracowana przez prof. Markiewicza, opowiadająca 
o pokoleniach lubelskich lekarzy. Obie książki zostały wydane 
przy pomocy funduszy LIL i obie można czytać także na stro-
nie Komisji Kultury LIL.

aa

Muzycznie rozśpiewani 
To był jeden z najbardziej rozśpiewanych „Muzycznych piąt-

ków u lekarzy”. Chór Lekarski Continuum i Komisja Kultury 
Lubelskiej Izby Lekarskiej  zorganizowały 22 listopada  spotka-
nie z piosenką lat 60. i 70. Wspólne śpiewanie znanych i uwiel-
bianych przez wszystkich polskich przebojów niosło się przez 
kilka godzin po całym budynku. Śpiewającym uczestnikom spo-
tkania akompaniował keyboard, akordeon i harmonijka.  

aa

Dzieciom poetycko i literacko
Rozstrzygnięto IV Ogólnopolski Konkurs 

Poetycko-Literacki „Lekarze Dzieciom”.
Jury obradowało w składzie: przewodni-

czący – Michał Dudziński z Komisji Kultu-
ry Lubelskiej Izby Lekarskiej, a także Ewa 

Dados, redaktor Polskiego Radia Lublin, Da-
riusz Hankiewicz, przewodniczący Komisji Kul-

tury Lubelskiej Izby Lekarskiej,  Katarzyna Jóźwik, polonist-
ka z II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, a tak-
że Małgorzata Żurakowska z Polskiego Radia Lublin. 

Na konkurs zgłoszono 15 prac 5 autorów, w tym w kate-
gorii poezja – 10 utworów, proza – 5 utworów. Wszystkie 
zgłoszenia zostały zakwalifi kowane.

Pierwszą nagrodę w kategorii proza przyznano Ka-
tarzynie Wardzie z Lublina za utwór „Oskar i pracow-
nia mikstur”. 

Pierwszą nagrodę w kategorii wiersz otrzymał Jan 
Stanisław Kamyk Kamieński z Kraśnika za utwór „Nasz 
Dom”.

Wszyscy autorzy otrzymują certyfikaty uczestnictwa 
w konkursie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia.
Nagrodzone utwory są dostępne na stronie 

www.kultura.oil.lublin.pl
Przewodniczący jury

Michał Dudziński
Przewodniczący Komisji Kultury LIL

Dariusz Hankiewicz
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Kazimierz Dolny w obiektywie lekarzy

Fotograf roku!
Maciej Wójcik, adiunkt z Kliniki Kardiologii UM w Lu-

blinie, którego zdjęcie „Quiraing sunrise” zdobyło Pierw-
szą Nagrodę w Kategorii Fotografi i Analogowej, Krajobraz 
(Analog/Film Photography, Landscape), odebrał nagrodę 
w samej Carnegie Hall.

Laureat fotografuje w sposób analogowy, starym aparatem 
średnioobrazkowym z lat 90., na fi lmie kodaka Ektar 100. – 
Bez ulepszeń w Photoshopie – podkreśla Wójcik, dla którego 
w fotografi i liczy się światło a nie manipulacja zdjęciem. 

Dodatkowo Maciej Wójcik otrzymał wyróżnienia „Hono-
rable Mention” za cykl prac „Scottish Isles – following the 
light” oraz zdjęcia pojedyncze: „Chicago” i „Bass Rock”.
 aa

W sobotę, 9 listopada, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy” na Chmielnej 4 w siedzibie Izby Lekarskiej, miał 
miejsce wernisaż VII Ogólnopolskiego Pleneru Fotografi cznego 
Lekarzy – Kazimierz Dolny 2019, którego organizatorem jest 
Lubelska Izba Lekarska przy wsparciu Naczelnej Rady Lekar-
skiej. Na inaugurację wystawy przyjechała większość spośród 

stale rośnie a siłą tej wystawy jest również różnorodność. Na 
wernisażu (z powodów osobistych), nie był obecny mentor ple-
neru, członek ZPAF, Lucjan Demidowski, a wizytując dzień póź-
niej wystawę powiedział: „Jestem pod ogromnym wrażeniem 
poziomu prezentowanych fotografi i. Zaskakujące jest to, że to 
właśnie lekarze tak potrafi ą fotografować…”.

Zapraszamy na wystawę poplenerową do Klubu Lekarza 
w Lublinie przy Chmielnej 4 do 12 grudnia 2019 r.

Dariusz Hankiewicz

19 uczestników pleneru, niemal z całej Polski. Często z osoba-
mi towarzyszącymi i rodzinami. Była to niejako podwójna ra-
dość, tak z możliwości ponownego spotkania, jak i obejrzenia 
swoich prac już jako ostatecznego efektu kilkudniowej pracy 
w Kazimierzu. Zebranych powitał prezes Lubelskiej Izby Le-
karskiej Leszek Buk i gratulując zaangażowania i wspaniałych 
efektów dodał na koniec: „No to co, zapraszamy na 8 plener za 
rok!”. Poproszony o ocenę wystawy członek Lubelskiego To-
warzystwa Fotografi cznego Grzegorz Pawlak powiedział, że 
jest gościem wernisaży od kilku lat i poziom ich w jego ocenie 
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Są zwycięzcy! Będą nagrody!
• Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografi ków 

Okręg Lubelski
Panu Janowi Furmankowi za zdjęcie „4”.

• Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotografi cznego
Pani Iwonie Leśniewskiej za fotografi ę „Centralne 
wzgórze maków”.

• Wyróżnienie w kategorii „Człowiek” wśród lekarzy Panu 
Henrykowi Mazurkowi za fotografi ę „Taniec życia 2” 
(jury zmieniło kategorię konkursową zdjęcia).

• Wyróżnienie w kategorii „Architektura” wśród 
studentów Pani Marcie Piotrowskiej za  zdjęcie 
„Zapraszam do raju”.

Na zorganizowany przez LIL już po raz IX Ogólnopol-
ski  Konkurs Fotografi czny Lekarzy i Studentów Medycyny 
nadesłano 276 prac, w tym 14 cykli.

Prace oceniali jurorzy w składzie: przewodniczący jury – 
Lucjan Demidowski ze Związku Polskich Artystów Fotografi -
ków i Lubelskiego Towarzystwa Fotografi cznego, Witold No-
wakowski – prezes Lubelskiego Towarzystwa Fotografi czne-
go, Jacek Szkutnik – wiceprezes Lubelskiej Izby Lekarskiej, 
Dariusz Hankiewicz – przewodniczący Komisji Kultury Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Lublinie, Paweł Krawczyk – Uni-
wersytet Medyczny w Lublinie, Krzysztof Wałecki – Komisja 
Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i Krzysztof 
Sak – Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lubli-
nie. Po zweryfi kowaniu zgłoszonych prac pod względem for-
malnym, na podstawie regulaminu jury wyłoniło zwycięzców 
i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• Grand Prix

Panu Maciejowi Wójcikowi za fotografi e: „Black beach”, 
„Godafoss”, „Hvitserkur”, „Sunrise and sunset over 
Krafl a geotermal power plant”.

• Nagrodę za najlepszą fotografi ę w kategorii „Człowiek” 
wśród lekarzy Pani Renacie Pędrak za zdjęcie „Godność”.

• Nagrodę za najlepsze fotografi e w kategorii „Natura” 
wśród lekarzy Panu Maciejowi Wójcikowi za zdjęcia: 
„Black beach”, „Godafoss”, „Hvitserkur”, „Sunrise and 
sunset over Krafl a geotermal power plant”.

• Nagrodę za najlepszą fotografi ę w kategorii 
„Architektura” wśród lekarzy Panu Jerzemu Ratajskiemu 
za zdjęcie „Architektura 3”.

• Nagrodę za najlepsze fotografi e w kategorii „Medycyna” 
wśród lekarzy Pani Katarzynie Stor za cykl zdjęć 
„Stracone nadzieje”.

• Nagrodę za najlepszą fotografi ę w kategorii „Natura” 
wśród studentów Pani Marcie Piotrowskiej  za zdjęcie 
„Wrześniowy sierp”.

• Nagrodę Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Pani Renacie Pędrak za fotografi ę „Godność”.

• Nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie
Panu Adamowi Cukrowskiemu za fotografi ę „Fragment 
pomnika Smoleńskiego w Warszawie”.

Studentom nie przyznano nagród w kategoriach: Człowiek; 
Architektura i Medycyna. 

Oprócz nagrodzonych fotografi i do wystawy pokonkur-
sowej zakwalifi kowano prace następujących autorów (w ko-
lejności alfabetycznej):
Tomasz Cebula – „Iron man”,
Zuzanna Chilimoniuk – „Hydrosfera”,
Aleksandra Kędzia – „Na islandzkim szlaku”,
Krzysztof Kordowski – „Natura w czerni i bieli”,
Krzysztof Kordowski – „Wodnik”,
Krzysztof Kordowski – „Toruń I”
Zbigniew Kula – „Egretta ardesiaca – czapla czarna”,
Zbigniew Kula – 
 „Kobiety zbierające wodorosty na Zanzibarze”,
Krzysztof Marzec – „Ażurowe sklepienie”,
Dariusz Osiak – „Śpiący rycerz”,
Renata Pędrak – „Królowa”,
Jerzy Ratajski – „Natura 1”, 
Jerzy Ratajski – „Architektura 2”,
Anna Waszczyk – „Wyspa”,
Łukasz Wroński – „Jeszcze nie teraz”,
Katarzyna Żabicka – „Pantomima życia”,
Mirosław Żydecki – „Pryzmaty 2”.

Uroczyste wręczenie nagród połączone 

z otwarciem wystawy pokonkursowej 

odbyło się 14 grudnia 2019 r. 

w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”.
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MUZYCZNIE

MUZYCZNIENastrojowe, niepowtarzalneNastrojowe, niepowtarzalne
Koncert kolęd i pastorałek Golec uOrkiestra będzie 28 grud-

nia o godz. 19 w CSK. – Usłyszycie najpiękniejsze polskie kolę-
dy i pastorałki, to doskonała okazja, aby choć na chwilę poczuć 
góralski, bożonarodzeniowy klimat. Niezwykle pozytywna ener-
gia i mnogość dźwięków wykorzystywanych przez zespół – re-
klamują organizatorzy wydarzenia. Bilety 79-199 zł. 

MUZYCZNIEWiedeń się bawiWiedeń się bawi
Noworoczna Gala Straussowska to, jak zapowiadają orga-

nizatorzy, podró ż  do magicznego Wiednia i ś wiata operetki. 
Rozbrzmiewać  bę dą  najpię kniejsze arie, duety, walce i polki 
Johanna Straussa. Kompozycje w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Lwowskiej INSO i solistó w scen operetko-
wych i operowych będzie 25 stycznia o godz. 17 w Filharmo-
nii Lubelskiej. Wystąpią: Melanie Goerlitz – sopran, Agata Sa-
va – mezzosopran, Johann Kruk – skrzypce solo oraz „LeonVo-
ci” w składzie: Nazar Tatsyshyn – tenor, Andriy Stetskyy – tenor, 
Ihor Radvanskyi – tenor i Roman Chava – tenor. Publiczność zo-
baczy pary taneczne, barwne kreacje i bogatą  choreografi ę. Bi-
lety 80-100 zł.

MUZYCZNIEKolędy i przebojeKolędy i przeboje
Alicja Majewska, Olga Bończyk, Łukasz Zagrobelny, Włodzi-

mierz Korcz – to gwiazdy świątecznego koncertu „Gwiazdo świeć, 
kolędo leć”, zaplanowanego na 5 stycznia na godz. 18. Poza trady-
cyjnymi, znanymi wszystkim utworami, takimi jak „Dzisiaj w Be-
tlejem”, „Bracia patrzcie jeno”, czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
publiczność w CSK usłyszy przebojowe kompozycje Włodzimie-
rza Korcza z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Magdy Czapiń-
skiej, Wojciecha Kejne oraz Ernesta Brylla, wszystkie w brawuro-
wych, trzygłosowych opracowaniach. Bilety 79-149 zł.

Pierwsza aplikacja mobilna 
Muzeum Nadwiślańskiego 

w Kazimierzu Dolnym
Rudowłosy Kazik i jego pies, Werniks, to bohaterowie „Małe-

go przewodnika po Kazimierzu Dolnym”. Publikacja wydana 
przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jest prze-
znaczona dla rodzin z dziećmi. Umożliwia zwiedzanie miastecz-
ka (i muzealnych oddziałów) w nowatorski i interesujący sposób. 
Z możliwości poznania Kazika i wędrówki po Kazimierzu w jego 
towarzystwie mogą korzystać również sympatycy nowych tech-
nologii. W aplikacji mobilnej rysunkowy chłopiec zaprasza nas 
do gry miejskiej. W trakcie wędrówki sam opowiada ciekawostki 
i proponuje rozwiązywanie zadań, za które użytkownik aplikacji 
otrzymuje odznakę z ramką do kazimierskiego selfi e.

Aplikacja jest bezpieczna dla dzieci, grafi ka przyjazna, a ste-
rowanie intuicyjne. Na kilku punktach zastosowano technolo-
gię AR (Augumented Reality – rozszerzona rzeczywistość), dzię-
ki której możecie usłyszeć gospodarza pewnego wyjątkowego 
domu albo posłuchać, jak mógł brzmieć Mały Rynek przed woj-
ną. Kod do pobrania aplikacji znajduje się w drukowanej wer-
sji przewodnika. Książeczkę można otrzymać wraz z biletem ro-
dzinnym do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 
Aplikację można również pobrać z Google App store.

Świąteczna muzykaŚwiąteczna muzyka
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej, Chór Kame-

ralny Filharmonii Lubelskiej, Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” 
oraz: Agnieszka Miedzwiecka – harfa, Ewa Sawoszczuk – orga-
ny, Joanna Nawrot – sopran, Agnieszka Baliszewska – mezzo-
sopran, Bartosz Wasiluk – kontratenor, Adam Brusznicki – tenor, 
Łukasz Górczyński – baryton, Dawid Jarząb – dyrygent. To wy-
konawcy Koncertu bożonarodzeniowego, który będzie 20 grud-
nia o godz. 19 w Filharmonii Lubelskiej. W programie: Benjamin 
Britten – Ceremony of Carols op. 28 i Camille Saint-Saëns – Ora-
torium na Boże Narodzenie op. 12. Bilety 15-30 zł.
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MUZYCZNIEDebiutują Współnuty Debiutują Współnuty 
Współnuty, to nowy cykl koncertów akustycznych w Próba 

Cafe. Koncertów, które wydarzą się tylko raz, a łączenie gatun-
ków ma przynosić nieoczekiwane rezultaty. Pomysłodawcą i go-
spodarzem sceny, który zaprasza muzyków do współpracy, wy-
stępując wraz z nimi jest Marcin Kruk – gitarzysta, wokalista, au-
tor tekstów, songwriter. 19 grudnia o godz. 20 przy ul. Grodz-
kiej 5a „Klasyka rozrywki”. Na scenie Kruk i Kwartet Smyczkowy 
Anima: Aleksandra Złotnicka, Aleksandra Grudzińska, Ilona Ju-
nak i Katarzyna Mach. Bilety 20-25 zł.

TEATRALNIE

 MUZYCZNIE

MUZYCZNIE

MUZYCZNIE

Instrumentarium historyczneInstrumentarium historyczne
Orchester 1756 Salzburg to szczególny koncert, który można 

16 stycznia o godz. 18 usłyszeć w sali koncertowej Filharmonii 
Lubelskiej. Dimitris Karakantas zagra na skrzypcach baroko-
wych, Konstantin Hiller, który koncert poprowadzi – na klawesy-
nie. Zespół Orchester 1756 działa od 2006 roku, organizuje cykl 
koncertów przez cały rok w Salzburgu, Wiedniu i Monachium. 
W programie: Mozart, Haydn, Vivaldi. Bilety 149-189 zł.

Festiwal pani SzaflarskiejFestiwal pani Szaflarskiej
24 stycznia dowiemy się 

o gratisowych wydarzeniach, 
od 27 stycznia będzie można 
odbierać bezpłatne wejściów-
ki. Chodzi o trwający w Teatrze 
Starym od 5 do 9 lutego 
Festiwal Danuty Szaflarskiej 
„Śleboda/Danutka”. 

– Chcemy, by „Śleboda”, czyli 
wolność w gwarze z Kosarzysk, 
była zawsze z nami. Festiwal 
nie jest pomnikiem Danuty 
Szafl arskiej. Unikamy sytuacji, 
kiedy stawiamy kogoś na pie-
destale. Tego bardzo nie lubi-
ła główna bohaterka naszego 
wydarzenia, która była wiel-
ką gwiazdą polskiego kina i teatru, a przede wszystkim wspa-
niałym człowiekiem – uważa Michał Merczyński, dyrektor festi-
walu. Biletowane wydarzenia już prawie wyprzedano: 6 lutego 
koncert z okazji 105. urodzin pani Danuty – zakazane piosen-
ki w wersji instrumentalnej w wykonaniu Marcina Maseckiego, 
Eldara Tsalikova i Jerzego Rogiewicza. 8 i 9 lutego spektakl „Biała 
bluzka” Krystyny Jandy. 

Przeboje w czarnych okularach Przeboje w czarnych okularach 
Aktorzy: Zbigniew Zamachowski, Maciej Miecznikowski, 

Jolanta Szczepaniak-Przybylińska, Orkiestra Filharmonii 
Lubelskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego i muzycy: Artur 
Jurek – klawisze, Krzysztof Paul – gitara, Piotr Lemańczyk 
– bas, Roman Ślefarski – perkusja. To wykonawcy Koncertu 
Noworocznego „Hommage a Blues Brothers”, którzy wystąpią 
1 stycznia o godz. 18 w Centrum Spotkania Kultur. 

– Skrząca się radością muzyka gwarantuje, że po koncercie 
będziemy nucić bluesowe przeboje przez wiele dni, a dobry hu-
mor pozostanie z nami na zawsze – reklamują koncert organi-
zatorzy. Bilety: 120-450 zł

Fiesta, fiestaFiesta, fiesta
Popularna kubańska orkiestra w Polsce, zespół Rey Ceballo & 

Tripulacion Cubana wystąpi 2 lutego o godz. 18 w sali koncerto-
wej Filharmonii Lubelskiej. W programie największe hity w karna-
wałowych aranżacjach. Od latin jazz, timbę po kubański latin-pop. 
Lider formacji – Rey Ceballo – to pianista, wiolonczelista, kompo-
zytor, producent i aranżer muzyczny, pochodzący z Santiago de 
Cuba. Jest w Polsce od ponad 18 lat. Koncert w Lublinie to okazja 
do promocji płyty „Cosas de la Vida” („Rzeczy z życia”). Po koncer-
cie spotkanie z muzykami!



LITERACKORodzice byli dyskretni, Rodzice byli dyskretni, 
kot nas bijałkot nas bijał

Taki literacki duet zdarza 
się rzadko… Bardzo rzad-
ko – bo nie pamiętam, aby 
jeden autor opublikował 
dwie pozycje jednego ro-
ku! A jednak tak się właśnie 
stało. Mowa o Marii Kon-
wickiej, która w brylanto-
wy wręcz sposób (bo nie 
umiem znaleźć piękniej-
szego określenia) napisała 
dwie wspomnieniowe opo-
wieści. Pierwszą pt. „Byli so-
bie raz” – o swojej rodzinie, 
dodajmy bardzo nietuzin-
kowej: o ojcu pisarzu, scena-
rzyście i reżyserze Tadeuszu 
Konwickim, jego żonie pla-
styczce Danucie i ich krew-
nych, przyjaciołach i znajo-
mych. Druga opowieść to 
nadal historia rodzinna, ale 
jej głównym bohaterem jest… ukochany, hołubiony, ale też bu-
dzący strach tyran a zarazem opiekun domu, kot Iwan. Ta książ-
ka nosi tytuł: „Iwan Konwicki, z domu Iwaszkiewicz”, bo do domu 
państwa Konwickich przywiozła go – wtedy trzymiesięcznego 
kociaka – Maria Iwaszkiewicz, córka słynnego Jarosława. 

Warto zacząć od pierwszej z książek, w której odbija się ca-
ła miniona epoka – z rodziny poza Marią już nikt nie żyje – i to 
wspaniale, że autorka zdecydowała się opisać tak pięknie, z czu-
łością, ale bez zbędnego lukru, tych, którzy współtworzyli jej 
świat. „To był dom artystów. Mama rysowała, ojciec pisał, dzia-

dek Alfred Lenica ma-
lował, wujek Jan Le-
nica robił plakaty i fi l-
my animowane. Ja też 
zaczęłam rysować” – 
mówiła Maria w jed-
nym z wywiadów to-
warzyszących promo-
cji książki. 

Natomiast histo-
ria o kocie Iwanie to 
przede wsz ystk im 
hołd dla talentu Da-
nuty Konwickiej, ge-
nialnej ilustratorki, bo 
książka poza zbiorem 
tekstów, które o swo-
im pupilu zamieszczał 
w wielu swych pozy-
cjach Tadeusz (opisy 
kocich zachowań po-
chodzą z: „Kalendarza 
i klepsydry”, „Komplek-

su polskiego”, „Nowego Światu i okolic”, „Wschodów i zachodów 
księżyca”, „Pamfl etu na siebie”) – to przede wszystkim album ko-
cich portretów, które stały się ilustracjami do książek opracowy-
wanych przez żonę pisarza.

Teksty o rodzinie Konwickich i teksty o kocie Iwanie razem 
z ogromnym wyborem zdjęć zostały zebrane po raz pierwszy 
w całość. To coś więcej niż zbiór anegdot. To opowieści, któ-
re można przepisać na receptę. Można i trzeba podrzucić pod 
choinkę. Należy czytać i smakować ich urok, nie tylko raz ale 
wracać do nich wielokrotnie i dawać sobie radość. Lekko no-
stalgiczną.

Anna Augustowska 

Maria Konwicka, 
„Byli sobie raz”, „Iwan Konwicki z domu Iwaszkiewicz” 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2019

TEATRALNIEEfekt totalnej porażkiEfekt totalnej porażki
Od 13 stycznia można odbierać bezpłatne wejściówki na 

spektakl wystawiany w Teatrze Starym 25 i 26 stycznia o godz. 
16 i 19. Wydarzenie jest efektem warsztatów z młodymi ludźmi, 
którzy wystawią „Dzień totalnej porażki, czyli co się wydarzyło 
25 stycznia”. Składające się z czterech jednoaktówek przedsta-
wienie nawiązujące do różnych wydarzeń, które miały miejsce 
25 stycznia, będzie także przewodnikiem po najróżniejszych 
konwencjach teatralnych obowiązujących na współczesnych 
scenach. Reżyseria Michał Zgiet, dramaturgia Łukasz Drewniak, 
scenografi a i kostiumy Barbara Wołosiuk, muzyka Piotr Selim, 
choreografi a Wojciech Kaproń.

BALOWO

MUZYCZNIEQueen symfonicznieQueen symfonicznie
Koncert łączący muzykę zespołu Queen z symfonicznymi 

aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla Vienna. To dwu-
godzinny spektakl podzielony na dwie części, z najwspanialszy-
mi kompozycjami Queen. Finał występu uświetni także występ 
solisty – śpiewającego aktora, wcielającego się w rolę Freddiego 
Mercury’ego. „Queen symfonicznie” to nowy program, do które-
go włączono m.in „One Vision”, „Under Pressure” oraz wyjątkową 
kompozycję „Barcelona”. Koncert będzie 26 stycznia o godz. 19 
w CSK. Bilety 109-139 zł.

Poluj na sylwestraPoluj na sylwestra
W czasie gdy zamykaliśmy to wydanie gazety miejsca na kul-

turalne wydarzenia organizowane w noc z 2019 na 2020 rok się 
kończyły. Ale warto sprawdzić czy mają komplet. 

Filharmonia Lubelska zaprasza na koncert „Tango moja mi-
łość” w wykonaniu skrzypka Krzysztofa Jakowicza. Wystąpi on 
w towarzystwie zespołu Tango Attack oraz gości. Koncert o godz. 
18. Bilety po 150 złotych. 

Teatr im. Juliusza Osterwy organizuje przedpremierowe 
pokazy spektaklu „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej (reż. Paweł 
Aigner). Pierwszy 31 grudnia o godzinie 17 (widzowie dostaną 
lampkę szampana) i o godz. 21 (szampan i catering). Bilety od 
65 i od 125 złotych. 

Teatr Stary zaprasza na koncert sylwestrowy „Bodo… Tan-
ga”. Dwóm wokalistom towarzyszyć będzie fortepian, akorde-
on, kontrabas, a także perkusja. Ich repertuar to muzyka Eu-
geniusza Bodo. Pierwszy koncert o godz. 18, drugi o 21. Bile-
ty 20-120 zł. 

Teatr Muzyczny – tu gwiazdy polskiej sceny operowej, któ-
rym akompaniować będzie orkiestra kameralna. Pierwszy kon-
cert o godz.18, drugi o 21. Ceny biletów od 100 złotych. 

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego 
„Amerykański RocknRoll Sylwester” – koncert zespołu BackBe-
at i bankiet. Bilety od 50 złotych. 

Kino Bajka zapowiada sylwestrowy wieczór, repertuaru ani 
cen jeszcze nie ma. Podobnie w kinach sieciowych.



Sałatka po lekarsku

Śledzie po duńsku 
Indie (Tranguebar, obecne Ta-
rangambadi). Cenne daleko-
wschodnie przyprawy są Duń-
czykom znane od wieków i chętnie w duń-
skiej kuchni wykorzystywane).

Te można podawać na dwa sposoby. 
Najczęstszym są tzw. Smørrebrød – to do-
słownie „posmarowany chleb”. Drugi to 
po prostu kawałeczki śledzia w miseczce, 
lub w formie sałatki z majonezem. 

Składniki: (na słoik ok. ¾ litra)
• 8 płatów śledziowych (lekko 

solonych)
• 1 duża biała cebula 
• 1 marchewka 
• ½ szklanki octu 10%
• ½ szklanki wody przegotowanej 
• ⅓ szklanki trzcinowego cukru 
• 2 łyżki musztardy (dijon) 
• 3 łyżki miodu spadziowego 
• 20 g przyprawy curry 
• 3 liście laurowe
• 3-4 ziarna czarnego pieprzu
• 10 gorczycy białej 
• 5 sztuk goździków
• 2 łyżki miodu spadziowego lub 

gryczanego 
• połówka pigwy (nie pigwowca!).

Wykonanie:
Śledzie wymoczyć przez 2 godziny 

w zimnej wodzie, cebulę pokroić w piór-
ka i marchewkę w cieniutkie plasterki. 
Składniki marynaty przełożyć do rondel-
ka (pieprz, gorczycę, goździki utrzeć „na 
grubo” w moździerzu). Gotować na ma-
łym ogniu około 10-15 minut, dodając ce-
bulę pokrojoną w piórka. Wystudzić zale-
wę do temperatury pokojowej. Na koniec 
dodać miód. Śledzie osuszyć ręcznikiem 
papierowym. W wyparzonym słoiku ukła-
dać śledzie pokrojone na 2-cm kawałki, 
przekładając je cebulą, marchewką i po-
krojoną w cienkie plastry dojrzałą pigwą. 
Zalać zalewą, zamknąć słoik i wstawić do 
lodówki na minimum 3-4 dni. Po tym cza-
sie śledzie odsączyć z zalewy i podawać. 
Śledzie można przechowywać w lodów-
ce do 1 miesiąca. 

Można je też podawać na kanapkach 
z jajkiem na twardo i dodatkiem majo-
nezu, drobno posiekanych korniszonów 
i kaparów. Koniecznie posypane szczy-
piorkiem. Jako tzw. Karrysalat. Podaje-
my do tego chleb ciemny, posmarowany 
masłem, żeby śledziki nie wsiąkały. Jeśli 
chcecie w tym roku wypróbować nowy 
przepis na śledzie na świąteczny stół lub 
szukacie pomysłu na imprezową przeką-
skę – szczerze polecam!

Smacznego i Wesołych Świąt oraz lep-
szego Nowego Roku!

Dariusz Hankiewicz

Boże Narodzenie za pasem więc 
przyszedł czas na… danie z Danii, króle-
stwa śledzi. W duńskim porcie Esbjerg, 
kupiłem śledzie takie jakie tego samego 
dnia próbowałem w restauracji w ma-
łym średniowiecznym miasteczku Ri-
be i poprosiłem panie, które je sprzeda-
wały, o przepis na śledzie, ale taki, jak 
same robią to w domu. Ale zanim prze-
pis, to chwilę o śledziach. Hanna Szy-
manderska pisała o śledziu tak: był od 
wieków i jest w Polsce rybą niezwy-
kle popularną, sprawiły to niewątpli-
wie liczne i rygorystycznie przestrzega-
ne posty. Pod datą 25 marca 1389 w ra-
chunkach dworu Jagiełły fi guruje po-
zycja – „6 beczek śledzi”. Sprowadza-
ne do Polski w ogromnych ilościach śle-
dzie, należały do potraw tanich i pospo-
litych. Z czasem mimo swej pospolito-
ści i pozostając nadal symbolem postu, 
stały się przez smakoszy wysoko ce-
nionym przysmakiem… Tyle mistrzy-
ni. A co tam w tych śledziach piszczy? 
100 gramów śledzi dostarcza nam 160-
220 kcal. W składzie mają witaminę A, 
D i E. W śledziach znajdziemy także wi-
taminy z grupy B, a szczególnie B12. Nie 
mniej istotna jest zawartość składników 
mineralnych; wspomnę tylko żelazo, jod 
i cynk. Spożywanie śledzi wpływa rów-
nież na zwiększenie produkcji serotoni-
ny. No i koronny dowód na potrzebę je-
dzenia śledzi to kwasy omega-3. Nale-
żą one do niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT), które 
z jednej strony są nieodzowne dla pra-
widłowego funkcjonowania naszego or-
ganizmu, a z drugiej nie jesteśmy w sta-
nie ich sami „wyprodukować”. Wracaj-
my do przepisów. W każdym z nich bazą 
są śledzie a la Matjas (Matjas to nie gatu-
nek śledzia, tylko śledź dziewiczy, przed 
tarłem, bez ikry i mlecza). Te, których 
użyjemy dzisiaj, będą tylko solone. 

Śledzie korzenne na słodko 
Składniki: (na słoik ok. ¾ litra) 

• 8 płatów śledziowych (lekko 
solonych)

• 1 duża czerwona cebula
• 1 marchewka. 

Marynata:
• ½ szklanki octu 10%
• ½ szklanki wody przegotowanej 
• ½ szklanki trzcinowego cukru 
• 3 łyżki miodu spadziowego 
• 3 liście laurowe
• 4-5 łyżki ziaren czarnego pieprzu
• 10 nasion kolendry 
• 2 łyżki gorczycy białej 
• 10 sztuk (kulek) ziela angielskiego
• 10 sztuk goździków
• 3 kwiaty kardamonu (z małymi 

ziarenkami czarnymi w środku)
• 40 g przyprawy do pierników 
• ½ łyżki dobrego kakao.

Wykonanie:
Śledzie wymoczyć przez 2 godziny 

w zimnej wodzie. 
Składniki marynaty przełożyć do ron-

delka (kolendrę, gorczycę, goździki i kar-
damon utrzeć „na grubo” w moździerzu). 
Gotować na małym ogniu około 15 mi-
nut, dodając cebulę pokrojoną w piór-
ka. Wystudzić zalewę do temperatury po-
kojowej. Na koniec dodać miód. Śledzie 
osuszyć ręcznikiem papierowym, pokro-
ić na kawałki ok. 2-3-cm W wyparzonym 
słoiku układać śledzie przekładając je ga-
łązkami kopru, cebulą i marchwią. Zalać 
zalewą, zamknąć słoik i wstawić do lo-
dówki na minimum tydzień. Po tym cza-
sie śledzie odsączyć z zalewy i podawać. 
Śledzie można przechowywać w lodów-
ce do 3 miesięcy.

Śledzie z curry 
(Połączenie Danii i złotego curry niech 

Was nie dziwi – duńskie imperium kolo-
nialne obejmowało od roku 1620 również 
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Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce 
(serial prawie codzienny)

Nasz szoł powszedni medicus.lublin.pl

16 października
Wybory dopiero co za nami a już przy-

bywa protestów powyborczych i zano-
si się na to, że być może dopiero pierw-
szy etap wybierania mieliśmy, bo podob-
no ma być powtórne przeliczanie głosów 
w związku z tym, że ich liczba nie zga-
dza się z tą, która była wcześniej ustalona. 
Czyli albo ktoś się z rozpędu przeliczył 
na niewłaściwą korzyść, albo korzyści, 
na które liczył mu się pomyliły, albo nie-
korzystnie instrukcję przeczytał. Tak czy 
owak może być wesoło i niewykluczone, 
że znowu trzeba będzie do urn. 

19 października

Wkurzony sąsiad się cichcem przy-
znał, że też chciał złożyć protest powybor-
czy, ale zrezygnował, bo nie wiedział, czy 
ma pisać na Berdyczów, wołać na pusz-
czy, czy dzwonić do Banasia. My też nie 
wiedzieliśmy. Po prostu rzeczywistość 
nas przerasta coraz bardziej. 

22 października

A w telewizji już znowu tryumfalne 
zapewnienia, że – NADAL BĘDZIEMY 
SZYBKO I ZDECYDOWANIE SZLI 
WŁASNĄ, SŁUSZNIE OBRANĄ DRO-
GĄ KU JASNEJ PRZYSZŁOŚCI I NIE 
BĘDZIEMY SIĘ OGLĄDALI NA IN-
NYCH! W to akurat częściowo jestem 
skłonny wierzyć, bo niby na kogo mamy 
się oglądać, gdy za nami już raczej nikt 
nie idzie. Chyba że nie nadążają. 

25 października

Dopiero teraz się dowiedziałem, że 
parę miesięcy temu grupa aktywistów, 
chyba ekologicznych, postanowiła, że 
pomyje ulicę po jakimś marszu. Wyda-
wać by się mogło, że to pozytywne zja-
wisko, chociaż sąsiad stwierdził, że po-
myje to zbyt często spotykany element 
w naszej rzeczywistości, zwłaszcza w de-
batach, sporach i dyskusjach, i często nie 
do zmycia. Na wszelki wypadek nie dys-
kutowałem. 

27 października

W jednym programie TV jakiś nauko-
wiec-demograf stwierdził, że znacząco 
wzrasta długość życia rodaków i Polacy do-
żywają coraz późniejszego wieku. Nie po-
wiedział, czym to zjawisko wytłumaczyć, 

powołać PGR-y, czyli Przyszpitalne Go-
spodarstwa Rolne, w których bardzo po-
mocni mogliby być pacjenci z Oddzia-
łów Rehabilitacji, bo wiele usprawniają-
cych ćwiczeń można by dostosować do 
zbioru marchwi, buraków, cebuli i innych 
plonów wspierając w ten sposób szpital-
ną gastronomię. Sąsiad dorzucił, że do-
datkowo w ramach takich PGR-ów mo-
że by się udało założyć legalne i medycz-
nie uzasadnione plantacje konopi indyj-
skich. Popyt i fi nansowa pomoc dla szpi-
tali murowana. 

12 listopada

W telewizji wystąpił jakiś dostojnik, 
podobno z nowego rządu, i zapewniał, że 
nadal będzie dobrze a nawet coraz lepiej 
i że jako naród żyjący w demokracji bę-
dziemy nadal szanowanym podmiotem. 
Pomyślałem – a mamy wpływ na orze-
czenie? I na to, że w dopełniaczu coraz 
większe pustki, a w wołaczu ciągle tyl-
ko „Mamony!”. I że celownik nadal nie 
u nas, że co stanowisko to nowy mianow-
nik, a co człowiek to biernik. I z czego się 
cieszyć członku z rządu?

18 listopada

Na ekranach coraz więcej zaprasza-
nych ekonomicznych cudotwórców, go-
spodarczych szamanów, politycznych 
terapeutów, czarodziejów i uzdrowicieli 
wszelkiego autoramentu. Jeden z sąsia-
dów od razu powiedział, że niczego ta-
kiego oglądał nie będzie, bo promienio-
wanie od telewizora, zwłaszcza w czasie 
niektórych programów, może być szko-
dliwe i ryzykować nie zamierza. Okazało 
się, że kiedyś jego szwagier po seansie ja-
kiegoś Kaszpirowskiego padaczki dostał. 
Potem się okazało, że antenę miał uszko-
dzoną i obraz mu skakał, ale i u nas ante-
na przecież też może ulec uszkodzeniu. 
I w tym jest trochę racji, bo nawet przy 
prawidłowo odbierającej antenie podczas 
wypowiedzi niektórych telewizyjnych go-
ści czasami człowieka drgawki dopadają, 
odbierając ochotę na oglądanie. Nadzie-
ję często też. 

21 listopada

No, i przyszło nowe. I znowu na no-
wo mamy mieć nadzieję. Czyli wszyst-
ko po staremu. 

Irosław Szymański 

ale niewykluczone, że przyczyną między 
innymi mogą być terminy wizyt u lekarzy 
specjalistów. W końcu każdy chce dożyć 
do terminu tejże a zwolnić swojego miej-
sca nikt, jak to u nas, nie zamierza. Jest 
sposób na długowieczność? Jest!

28 października

A jednak kolejki coraz mniejsze!!!…
Taką zaskakującą wiadomość przeka-
zał nam dzisiaj przyjęty nowy współlo-
kator. Zaskoczeni zapytaliśmy go, w ja-
kiej przychodni, albo w którym szpita-
lu to widział. Powiedział, że nie w przy-
chodni i nie w szpitalu, tylko w barze, bo 
kiedyś, jak się zamawiało kolejkę, to la-
li „pięćdziesiątkę” a teraz tylko „czter-
dziestkę”. No, w barze ocena rzeczywi-
stości może być różna. 

29 października

Obiegowa opinia głosi, że jako nacja 
mamy ogólnie niehumanitarny stosunek 
do zwierząt. Z tym się nie zgadzam i aż 
tak tego bym nie uogólniał, bo znam wie-
le osób, które wręcz uwielbiają na przy-
kład małpki, co często widać. 

31 października

Powoli zbliża się zima. Czas na wy-
mianę opon letnich na zimowe. Przy 
okazji przynajmniej u niektórych bardzo 
przydałaby się również wymiana opon 
mózgowych. I to od razu na całoroczne, 
a jeszcze lepiej na wieloletnie. O wymia-
nie oleju nie wspomnę. 

5 listopada

Wczoraj zobaczyliśmy, że pod szpita-
lem stoi samochód oblepiony reklama-
mi. Między innymi był napis – REKU-
PERACJA. Nikt z nas nie wiedział, cze-
go ta reklama dotyczy. W końcu ustali-
liśmy, że to może być nowa oferta tera-
peutyczno-zabiegowa szpitala, czyli re-
aktywacja żywotności kupra. Przecież 
medycyna estetyczna podobno już róż-
ne cuda czyni. 

7 listopada

Patrząc na coraz skromniejsze szpital-
ne żywienie, całą salą wpadliśmy na zna-
komity pomysł, który na pewno mógł-
by poprawić sytuację placówek leczni-
czych w tym względzie. Otóż wystarczy 
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Tenis światowo – 31 medali dla Polaków!

Komisja Rekreacji i Sportu LIL sport.oil.lublin.pl

Tenisowe Mistrzostwa Świata Lekarzy 
w tym roku odbyły się w Wilnie.

Uczestniczyło w nich 321 zawodni-
ków z 29 krajów. Impreza odbyła się już 
po raz 49.

Na czterech pięknych obiektach roze-
grano łącznie 869 pojedynków w 48 ka-
tegoriach. Polska reprezentacja zanoto-
wała najlepszy w historii występ, zdoby-
wając 31 medali (8 złotych, 5 srebrnych 
i 19 brązowych) i wygrywając klasyfi ka-
cję medalową przed ekipami USA (7-5-0) 
i Litwy (6-5-16). 

Nasza narodowa drużyna kobiet 
w składzie: Olesja Szpak, Agata Woj-
ciuk, Anna Komar, Agnieszka Widzi-
szowska, Grażyna Martini-Kamiń-
ska i Bożena Kędzierska wygrała po 
dramatycznych bojach NATION CUP 
– po raz pierwszy w 49-letniej tradycji 
tych zawodów. Okazałe trofeum będzie 
gościło w Polsce przez rok – aż do na-
stępnych mistrzostw świata, które zor-
ganizują w październiku 2020 roku le-
karze z Turcji. 

Władze WMTS (World Medical Ten-
nis Society) przyznały Polsce organizację 

mistrzostw w roku 2024 – to wielkie wy-
różnienie i jednocześnie wyzwanie. 

Równocześnie z zawodami sportowy-
mi odbyła się 2-dniowa konferencja na-
ukowa, w trakcie której wybitni specja-
liści z dziedziny medycyny sportowej, 
ortopedii i inni dzielili się swoją wiedzą 
z uczestnikami szkolenia. 

Polscy zawodnicy nie zapomnieli o od-
wiedzeniu grobów wielkich Polaków na 
cmentarzu Na Rossie i w kryptach katedry 
wileńskiej, a także zabytków i historycz-
nych miejsc w Wilnie i okolicach. 

– Litwo – mamy nadzieję tu wrócić 
i zagrać jeszcze raz! – powiedział kapi-
tan męskiej drużyny niemieckiej Alexan-
der Schamberger, trzymając w rękach pu-
char Nation Cup. Podpisuje się pod tym 
cała 40-osobowa ekipa z Polski.

Lubelską Izbę Lekarską reprezento-
wały: Agata Wojciuk (złoty medal w sin-
glu i w mikście w kategorii +40, srebrny 
medal w deblu w kategorii +45) oraz Jo-
anna Szafranek (brązowy medal w deblu 
i srebrny w mikście w kategorii +45). 

Lech Borkowski 
wiceprezes PSTL 

Lubelska Izba Lekarska 
Delegatura w Białej Podlaskiej 

6 stycznia 2020 roku 
zaprasza Lekarzy Seniorów 

do restauracji „DUKAT” na

SPOTKANIE 
NOWOROCZNE

na którym doktor Kazimierz Kubiszyn 
zaprezentuje wystawę swoich obrazów 

oraz opowie o swojej książce pt. 
„Twórcza gorączka”.
Autor opisuje w niej 
MAŁE OJCZYZNY 

ziemię tomaszowską i Roztocze 
oraz ziemię wołyńską 

jako „piekło wołyńskie”.
Zgłoszenia do dnia 10 grudnia 2019 r., 

tel. 83 344 28 87.

Kalendarium imprez sportowo-
-rekreacyjnych 2019

• Styczeń 2020 – Mistrzostwa Polski 
Lekarzy i Prawników w Szachach, 
Kazimierz Dolny. 

Biała Podlaska

Agata 
Wojciuk
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Wspomnienie

Andrzej Nowiński (1938-2014)
Pięć lat temu, 23 grudnia 2014 

roku, zmarł Doktor Andrzej Nowiń-
ski. Był moim przyjacielem przez 
kilkadziesiąt lat.

Od urodzenia mieszkał w Lubli-
nie, tu kończył szkoły, tu po matu-
rze rozpoczynał studia medyczne. 
Poznaliśmy się na studiach. Trudno 
mi po tylu latach powiedzieć, co mo-
gło być bezpośrednim początkiem 
naszej przyjaźni. Nie byliśmy pod-
czas studiów w jednej grupie na za-
jęciach, nie łączyły nas wspólne za-
interesowania – np. sportem, którego 
ja byłem czynnym i biernym pasjonatem. Andrzej dla odmiany, 
sportem zajmował się w symbolicznym wręcz wymiarze i w za-
sadzie tylko teoretycznie. Ale obaj mieszkaliśmy z rodzinami 
w śródmieściu Lublina i siłą rzeczy tworzyliśmy pewną grupę 
„wzajemnej adoracji”. Odwiedzaliśmy się, poznawaliśmy swo-
je rodziny, a także zainteresowania, do których należały m.in. 
spotkania przy stoliku brydżowym. Andrzej był w tych spo-
tkaniach niekwestionowanym liderem. Z czasem poznawałem 
cechy Jego charakteru, które po latach coraz bliższej znajomo-
ści można określić następująco: punktualność, konsekwencja 
w postępowaniu i życzliwość wobec innych. 

Andrzej, nawet w kontaktach towarzyskich, nie tolerował 
rzucania słów na wiatr. Niedotrzymanie terminów podjętych 
zobowiązań, czy tylko zwykłych obietnic, zawsze kończyło się 
ostrymi wymówkami. Chyba też jako jedyny, od początku stu-
diów wiedział, że w przyszłości podejmie specjalizację z oku-
listyki i konsekwentnie tę decyzję realizował. 

A życzliwość wobec innych… Na każdym kroku i w każ-
dych okolicznościach mogliśmy liczyć na Jego pomoc. Był za-
wsze dostępny, chętny do pomocy. Doświadczyłem tego w nie-
codzienny sposób, gdy przez kilka miesięcy Andrzej spełniał 
rolę opiekuna i potem „p.o. taty” nad moją ciężarną żoną i pier-
worodnym synkiem, podczas gdy ja – „wyrodny” mąż i oj-
ciec – przebywałem na stażu za granicą. Spisał się doskonale 
i byłem Mu za to ogromnie wdzięczny. Nic zatem dziwnego, 
że został potem ojcem chrzestnym mojego syna.

Te wszystkie cechy były charakterystyczne dla Andrzeja od 
chwili, gdy Go poznałem, aż do końca Jego życia. Były zaletą, 
ale też czasem i przyczyną nieakceptacji przez innych. W okresie 
młodości nie miało to większego znaczenia, ale w „dorosłym” 

życiu zawodowym, czy społecznym – w nielicznych na szczę-
ście przypadkach – miało to dosyć istotne znaczenie.

Okulistyczne wykształcenie Andrzej zdobył w klinice kie-
rowanej przez prof. Tadeusza Krwawicza. Swoje zawodowe 
zainteresowanie poświęcił strabologii, dziedzinie zajmującej 
się leczeniem niedowidzenia i zeza przede wszystkim u dzie-
ci. Przez szereg lat był jedynym specjalistą w regionie, zaj-
mującym się tą specjalnością. W poradni, której był współor-
ganizatorem Andrzej przepracował 37 lat, udzielając w tym 
czasie ponad 75 tysięcy porad lekarskich, a pracujące z Nim 
ortoptystki wykonały ponad 350 tysięcy ćwiczeń.

Po zlikwidowaniu poradni leczenia niedowidzenia i zeza 
w 2009 roku i po przejściu na emeryturę, Andrzej nadal pra-
cował w poradniach okulistycznych na terenie Lublina. Był 
również „nadwornym” lekarzem okulistą dla przyjaciół i ich 
dzieci, niezwykle dokładnym, czy wręcz pedantycznym. 

O swoich pozazawodowych zainteresowaniach tak mówił: 
Lubię wypoczywać na łonie przyrody, w ciszy i spokoju i do te-
go z dobrą książką. W czasach studenckich pasjonowałem się 
brydżem i nawet z moim przyjacielem, Wojciechem Machem, 
byliśmy mistrzami lubelskiej Akademii Medycznej w brydżu 
sportowym.

A o tym wydarzeniu tak lubelski „Sztandar Ludu” z dnia 
21 marca 1961 roku pisał: Klub ZMS przy Akademii Medycz-
nej zorganizował bardzo udaną imprezę: turniej brydża spor-
towego o mistrzostwo tej uczelni. Zwyciężyła para z Wydzia-
łu Lekarskiego: Mach – Nowiński.

Był to pierwszy, ale i ostatni sukces w tej konkurencji. 
Brydż sportowy nigdy nie został naszą pasją, natomiast regu-
larne spotkania przy stoliku brydżowym przetrwały kilkadzie-
siąt lat. Jeszcze we wrześniu i październiku 2014 roku kolejne 
spotkania odbyły się w gościnnych progach Państwa Nowiń-
skich. I były to ostatnie spotkania o tym charakterze. 

Osobny rozdział działalności Andrzeja to Jego praca w od-
rodzonym po 1989 roku samorządzie lekarskim. Początkowe 
zainteresowanie działalnością samorządu z czasem przero-
dziło się w niezwykłą aktywność w kolejnych latach i trwa-
ło do ostatnich chwil Jego życia. Ukoronowaniem zasług No-
wińskiego dla Lubelskiej Izby Lekarskiej było nadanie Jego 
imienia sali konferencyjnej naszej Izby. I ta informacja musi 
Czytelnikom wystarczyć, bowiem przedstawienie aktywności 
i osiągnięć Doktora Nowińskiego dla odrodzonego samorządu 
lekarskiego wypełniłoby zapewne cały numer Medicusa.

Wojciech Mach

Lubelska Izba Lekarska 
Delegatura w Białej Podlaskiej 

ul. Warszawska 14, p.046 
zaprasza 

w sobotę, 14 grudnia 2019 r., godz. 12.00 
na wernisaż wystawy 

MALARSTWO 
lek. dent. Anny Serafi nowicz-Kuszneruk

Wystawa czynna 
od 14 grudnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Lubelska Izba Lekarska 
Delegatura w Białej Podlaskiej

zaprasza do restauracji „DIANA” na

29 BAL LEKARZA
który odbędzie się 15 lutego 2020 r. o godz.19.00. 

Oprawę muzyczną zapewni zespół Passat. 
Koszt biletu od osoby ok. 190 zł. 

Zgłoszenia w Delegaturze Lubelskiej Izby Lekarskiej 
ul. Warszawska 14, lok. 046 
do dn. 30 grudnia 2019 r.

Biała Podlaska
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Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lu-
blin. Tel. 501 219 504.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni 
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszka-
niem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarza do pracy w POZ (specjalistę 
medycyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub 
w trakcie specjalizacji). Korzystne warunki wy-
nagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia, 
nowoczesna przychodnia. Tel. 501 203 088, 
lub 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przy-
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra-
cy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325. 

• NZOZ w Chodlu zatrudni lekarza rodzinnego 
lub pediatrę, ze specjalizacją lub w trakcie, do 
pracy w POZ, dogodne warunki pracy i płacy 
– do uzgodnienia. Tel. 501 086 886.

• SP ZOZ w Kurowie, woj. Lubelskie, zatrudni le-
karza (specjalistę medycyny rodzinnej lub in-
ternistę) do pracy w POZ w fi lii w Klemento-
wicach w pełnym wymiarze godzin. Korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, dowolna forma 
zatrudnienia. Termin rozpoczęcia pracy – od 
zaraz, tel. 695 949 281.

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrudni 
lekarza do pracy w poradni nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej. Warunki pracy i płacy 
do uzgodnienia. Osoby zainteresowane pro-
simy o kontakt telefoniczny: sekretariat (84) 
677 33 00.

• Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Lu-
bartowie/Woli Skromowskiej (certyfi kat ISO) 
zatrudni lekarzy do pracy w POZ. Mile widzia-
ni specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrii 
i chorób wewnętrznych. Oferujemy atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Zapewniamy komfort pra-
cy w nowoczesnych placówkach i przyjaznej 
atmosferze. Tel. 603 063 060.

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stoma-
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywat-
nie. Bardzo korzystne warunki współpracy. 
Do dyspozycji mieszkanie. Tel 608 556 950 
po 20.

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego w Lublinie zatrudni specja-
listów anestezjologii oraz lekarzy w trakcie 
specjalizacji. Kontakt: katarzyna.bill@janbo-
zy.pl, telefon: 81 740 89 87.

• NZOZ w Kraśniku zatrudni lekarza pediatrę 
do pracy w Przychodni POZ w ramach umo-
wy z NFZ. Tel. kom. 502 365 615.

• Prężnie działająca Praktyka Lekarza Rodzin-
nego w Świdniku poszukuje do pracy leka-
rza rodzinnego lub internistę lub rezydenta 
tych specjalności do pracy na pełen wymiar 
godzin lub na godziny. Forma zatrudnienia do 
uzgodnienia. Tel. 609 365 327, 81 468 10 03.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Far-
med Stanisław Podgórski, ul. Koryznowej 2G, 
20-137 Lublin, zatrudni lekarza pediatrę na 
pełny etat. Tel. 81 747 38 86, email: nzozfar-
med@wp.pl

• NZOZ w Siennicy Nadolnej (5 km od Krasne-
gostawu) zatrudni lekarza POZ na część eta-
tu. Tel. 536 536 926.

• PCZ sp. z o.o. w Opolu Lubelskim podej-
mie współpracę z lekarzami o specjalności 
w dziedzinie pediatrii. Warunki pracy i pła-
cy do uzgodnienia. Tel. 81 827 22 78 lub 533 
326 122. 

• ZOZ w Lubartowie zatrudni lekarza medycy 
rodzinnej, korzystne warunki wynagrodze-
nia, dogodna forma zatrudnienia. Tel. 81 854 
62 36.

• NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów – SP. 
P. we Włodawie, zatrudni lekarza psychiatrę 
lub w trakcie specjalizacji, w ramach umowy 
z NFZ (miesięcznie ok. 1800 pkt). Tel. 729 941 
974, 511 123 247.

• Przychodnia POZ Lublin zatrudni lekarza ro-
dzinnego. Tel. 81 751 87 00.

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zatrud-
ni lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii na-
czyniowej lub lekarza deklarującego chęć roz-
poczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dzie-
dzinie chirurgii naczyniowej. Warunki pracy 
i płacy do uzgodnienia. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o kontakt telefoniczny (84) 677 35 
80 lub 677 35 93. 

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej zaprasza do współpracy lekarzy: 
GINEKOLOGÓW do pracy w Oddziale Gine-
kologiczno-Położniczym i/lub na dyżury, ANE-
STEZJOLOGÓW do pracy w Oddziale Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii i/lub na dyżury, 
INTERNISTÓW do pracy w Oddziale Chorób 
Wewnętrznych i/lub na dyżury, CHIRURGÓW 
do pracy w Poradni Chirurgicznej, ORTOPE-
DÓW do pracy w Poradni Ortopedycznej i/lub 
w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, NEU-
ROLOGÓW do pracy w Poradni Neurologicz-
nej i/lub na dyżury w Oddziale Neurologicz-
nym z Pododdziałem Udarowym oraz lekarzy 
do pracy w SOR. Oferujemy przyjazną atmos-
ferę pracy, atrakcyjny system wynagradzania, 
elastyczny, dopasowany do potrzeb i możli-
wości lekarza czas pracy. Chętnie nawiąże-
my także współpracę z lekarzami będącymi 
w trakcie specjalizacji oraz lekarzami chcący-
mi specjalizować się w ww. dziedzinach. Tel. 
83 41 47 228, e-mail: rekrutacja@szpitalbp.pl, 
www.szpitalbp.pl 

Dentyści
• Poradnia AWO-DENT w Puławach pilnie na-

wiąże współpracę z ortodontą. Korzystne wa-
runki współpracy. Pacjenci prywatni. Tel. 606 
268 429.

• Lekarz dentysta z 30-letnim doświadczeniem 
zawodowym podejmie pracę w przychodni 
(ew. w szkolnym gabinecie) w ramach NFZ 
i komercyjnie w Lublinie, Świdniku lub w oko-
licach, w zakresie leczenia zachowawczego 
i protetycznego. Proszę informacje kierować 
na e-maila: werbkk@poczta.onet.pl bądź tele-
fonicznie +48 507 544 813 (po godz. 20:00).

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo. Tel. 604 275 282.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komer-
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. 
Tel. 509 613 319. 

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stoma-
tologa do pracy na umowę z NFZ i prywat-
nie. Bardzo korzystne warunki współpracy. 
Do dyspozycji mieszkanie. Tel 608 556 950 
po 20.

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatolo-
giem w Lublinie, pacjenci komercyjni i w ra-
mach NFZ. Tel. 601 304 314. 

• NZOZ – Centrum Stomatologii Estetycznej 
ORTO-PLUS w Puławach, nawiąże współpracę 
z lekarzem stomatologiem – pacjenci komer-
cyjni. Oferujemy pracę w nowoczesnej przy-
chodni (mikroskop, CBCT, RVG, laser mikro-
chirurgiczny i biostymulacyjny ). Możliwość 
kształcenia w dziedzinie protetyki i ortodon-
cji w szerokim zakresie. Tel. 81 888 17 18. 

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna w cen-
trum Lublina poszukuje lekarza stomatologa 
z min. 4-letnim stażem, mile widziana specja-
lizacja. Tel. 501 346 931.

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny (20 km 
od Lublina) zatrudni lekarza stomatologa na 
1-2 dni w tygodniu. Tel. 601 733 824.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej 
Podlaskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. 
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy. Tel. 504 
858 533. 

• NZOZ w Lublinie zatrudni lekarza stomatolo-
ga w charakterze endodonty. Nie wymagamy 
specjalizacji. Tel. 503 112 093.

• NZOZ w Kraśniku zatrudni dentystę w ramach 
umowy z NFZ do pracy w gabinecie ogól-
no-stomatologicznym i w szkole podstawo-
wej. Pacjenci również komercyjni. Tel. 502 
365 615.

• Prężnie działający NZOZ w Lublinie zatrudni 
stomatologów specjalistów w zakresie prote-
tyki stomatologicznej i endodoncji lub stoma-
tologów chcących się specjalizować. Tel. 691 
711 242, 81 741 46 17.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Bia-
łej Podlaskiej zatrudni lekarza STOMATO-
LOGA. Oferujemy bardzo dobre warunki 
pracy i atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 504 
858 533.

Drobne

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynaj-
mie pomieszczenie na gabinet praktyki pry-
watnej. Tel. 608 501 899.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny 
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306 
lub 575 532 322. 

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego 
województwa. Możliwe różne formy współ-
pracy. Tel. 533 778 897.

• Sprzedam tanio unit stomatologiczny Denta-
na 2000 oraz fotel Beskid (ciemnoniebieski). 
Tel. 601 276 063. 

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów przyjmujemy TYLKO w formie 
plików tekstowych przysyłanych drogą e-mailową. 

Adres: medicus@oil.lublin.pl 
Ogłoszenia do kolejnych wydań „Medicusa” 

przyjmujemy do 10 dnia poprzedniego miesiąca.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekar-
skiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 
1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość skład-
ki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowią-
zującej lekarza lub lekarza dentystę, człon-
ka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł mie-
sięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający pra-
wo wykonywania zawodu wydane w ce-
lu odbycia stażu podyplomowego opła-
ca składkę członkowską w wysokości 10 zł 
miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 
75 lat lub został skreślony z rejestru członków 
okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze 
źródeł przychodów wymienionych w prze-
pisach o podatku dochodowym od osób fi -
zycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, 
w rozumieniu przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
lub ustaw regulujących zaopatrzenie eme-
rytalne służb mundurowych. Czasowe zwol-
nienie przysługuje tylko na okres nieosiąga-
nia powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość 

składki na kwotę 10 złotych, opłaca skład-
kę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do 
zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie 
uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obo-
wiązku opłacania składki zachowuje prawo 
do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia 
skutkującego powstaniem obowiązku opła-
cania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym ORL 
podjęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy-
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na in-
dywidualne konto bankowe lub w kasie LIL.

Numer indywidualnego konta do wpłat 
składek członkowskich można sprawdzić 
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://
www.oil.lublin.pl/skladki.html

Informacji dotyczących składek udziela 
pracownik rejestru składek członkowskich:

tel.: 81 536-04-54, 
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Jednocześnie przypominamy, że korzy-
stanie z wszelkich form działalności Izby, 
w tym kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu 
do opieki prawnej LEX SECURE, jest moż-
liwe wyłącznie dla osób systematycznie 
opłacających składkę członkowską.

Składki członkowskie w 2019 r.

adresy internetowe:

Medicus – medicus.lublin.pl

LIL – oil.lublin.pl

Pożyczki

Lublin  16 1910 1019 2600 1690 3121 0001
Biała Podlaska  PKO BP 14 1020 1260 0000 0002 0012 1491
Chełm  Pekao S.A. 07 1240 2223 1111 0000 3577 2017
Zamość  PKO BP 90 1020 5356 0000 1202 0005 1532

Informacje o przyznanych pożyczkach uzyskać można telefonicznie: 

w kasie LIL – 81 536 04 71, 
w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 344 28 87, Chełmie – 82 564 35 99, 
oraz w Zamościu – 84 638 46 58. 

• Sprzedam aparat USG Sonix O P trzy głowi-
ce (liniowa, convex, endovaginalna) produ-
cent Kanada – pierwszy właściciel, rok naby-
cia XII 2011 – stan idealny. Aparat z certyfi ka-
tem, systematycznie serwisowany przez fi rmę 
krakowską. Cena do uzgodnienia. Tel. +48 603 
172 421. 

• Sprzedam PILNIE (z powodu wyjazdu) prakty-
kę stomatologiczną. Lokal wynajmowany, 62 
m. Dobre i bezpieczne warunki najmu. Dobrej 
jakości sprzęt – unit Stern Weber, końcówki 
W&H ze światłem, piaskarka EMS,laser bio-
stymulacyjny Doris z CTL, narzędzia zacho-
wawcze, chirurgiczne, protetyczne itp., au-
toklaw Lisa fi rmy W&H, rtg Sirona punktowy 
z automatyczną wywoływarką i z możliwo-
ścią podłączenia audiowizjografi i + meble 
gabinetowe, +4 fotele, +1 kanapa+, lodów-
ka na odpady + meble w rejestracji +wszyst-
kie niezbędne zgody wszystkich urzędów, 
w tym sanepidu. Cena 46 tys. do negocjacji. 
Tel. 507 085 914 (po 20.00) lub proszę się na-
grać – oddzwonię.

• Sprzedam tanio przenośny aparat EKG fi rmy 
ASPEL oraz negatoskop jednoklatkowy typ 
NGP 11. Tel. 502 115 045.

• CRYO-S CLASIC – aparat do krioterapii od no-
wości nieużywany, 5 sond, sprzedam tanio. 
Tel. 601 366 208.

• Sprzedam unit stomatologiczny Chirana i RTG 
panoramana na gwarancji. Tel. 504 081 928.

• Sprzedam USG Vinno e20 z trzema sondami 
i printerem, używane 3 m-ce, rok produkcji 
2017, stan idealny. Tel. 604 228 744.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe dla re-
zydentow, studentek Uniwersytetu Medycz-
nego, pracowników slużby zdrowia w pobli-
żu szpitala PSK4. Mieszkanie umeblowane, 
sprzęt AGD do uzgodnienia. Tel. 518 720 60.

• Lekarz kupi działającą przychodnię POZ w Lu-
blinie lub okolicach. Tel. 531 294 730.

• SPRZEDAM funkcjonujący GABINET STOMA-
TOLOGICZNY z wyposażeniem i kontraktem 
NFZ. Istnieje również możliwość prowadzenia 
praktyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdro-
wia – 20 km od Biłgoraja. Tel. 572 204 570.
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie: 

81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56, 

501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy: 

tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, 
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 
81 536-04-87, 81 536-04-65, 
fax 81 536-04-78 
kkm@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 
81 536-04-65

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, lok.046
21-500 Biała Podlaska
bialapodlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-16.00, 
wtorek–środa: 7.30-12.30, 
czwartek: 7.30-16.00, 
piątek: 7.30-10.30

• delegatura Chełm: 
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 
22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek 8-12, 
wtorek i czwartek 8-14.30, 
środa 8-11, piątek – nieczynne

• delegatura Zamość: 
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek 
8.30-14.30

• Komisja Stomatologiczna: 
81 536-04-87, 
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Marek Urban 
tel. 607 504 270, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia: 
ks. Wojciech Iwanicki, 
663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: 
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 79 
kasa czynna w godzinach 
pracy LIL

• zwrot składek OC: 
81 536-04-71 (Lublin), 
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• refundacja kosztów szczepień:
81 536-04-79 (Lublin), 
szczepienia@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536-04-77, 
sad@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 
81 536-04-56, 81 536-04-50 
(porady po telefonicznym umówieniu)

Uwaga! Zmiana 

Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2018 
poz. 168) nakłada na lekarzy i leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

• rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

• informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

• adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

Uwaga! Zmiana 








