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Karnawał w pełni, a władze samo-
rządowe rozpoczęły kolejne dożyn-
ki. W trakcie wycinki są oddziały so-
matyczne i ZOL w szpitalu neuropsy-
chiatrycznym, a już rozpoczęto kolej-
ne żniwa. Nowy tandem dyrektorski na 
alei Kraśnickiej ograniczył ilość łóżek. 
Liczba pielęgniarek jakby się zgadzała, 
ale wyszło, że teraz jest za dużo leka-
rzy. No i będą zwolnienia. Ktoś zapo-
mniał, że gwarantem wykonania umo-
wy z NFZ jest biały personel, w tym na 
pierwszym miejscu lekarze. 

Rzecznik marszałkowski stwierdził publicznie, że mniejsza 
liczba łóżek i personelu usprawni pracę, poprawi jej jakość, 
a leczenie na korytarzu tylko przyspieszy ten proces. Takiego 
leczenia to ja życzę przede wszystkim jemu. Chociaż ma tro-
chę racji, jak nie będzie lekarzy, to i nie będzie błędów me-
dycznych. Ale wtedy trzeba będzie zwolnić wydziały proku-
ratorskie powołane do spraw błędów medycznych – są takie. 
Tak, czy siak zawsze ktoś wyleci. Ordynatorzy/lekarze kieru-
jący oddziałami otrzymali polecenia służbowe przygotowania 
reorganizacji i zwolnień. Niestety, wielu z nich podeszło bar-
dzo poważnie do tego zadania, zapominając, że sami są podob-
no lekarzami i jutro ktoś inny może ich wytypować na zielo-
ną trawkę. Pocztą pantofl ową dochodzą informacje, że są już 
pierwsze ofi ary takich działań. 

Parę lat temu był taki plan, aby połączyć szpitale Jana Bożego 
i Kardynała Wyszyńskiego w jeden organizm fi nansowo-lecz-
niczy. Przy ulicy Biernackiego miał zostać ZOL, resztę plano-
wano zaorać i sprzedać. Przy alei Kraśnickiej z kolei był po-
mysł, aby wyburzyć kotłownię i teren sprzedać. Na tym bizne-
sie planowano zarobić ok. 10 milionów złotych. 

Dla ułatwienia dodam, że ten projekt do zaopiniowania prze-
słała Izbie Lekarskiej poprzednia władza. I niech mi ktoś po-
wie, że w tym kraju nie ma kontynuacji władzy. Nieważne kto 
rządzi, idea organizacji ochrony zdrowia pozostaje taka sa-
ma. Nie liczy się chory człowiek, nie liczy się praca ludzka, 
liczy się wykonane działanie. Piękny bilans księgowy, stra-
ty ciut mniejsze niż poprzednio i jest powód do premii. Moż-
na? Można! Władza zawsze ma dostęp do usług medycznych, 
a lekarz sam się wyżywi, jak mawiał klasyk, też rzecznik pra-
sowy, Jerzy Urban. 

Każda władza w naszym województwie może sobie swo-
bodnie szafować zasobami ludzkimi w zakresie lekarze. Pragnę 
przypomnieć, że średnia krajowa wynosi ok. 2,4 lekarza na okre-
śloną liczbę ludności, a u nas w województwie ten wskaźnik jest 
ok. 2,6. Po diabła było się ujawniać, że u nas tak dobrze. To te-
raz mamy, każdy chce skorzystać z tego dobrodziejstwa. 

Leszek Buk 
prezes LIL



Wydarzenia 

Jubileusz, pamięć i historia 
Z okazji 30. rocznicy I Krajowego Zjazdu Lekarzy (który od-

był się w 1989 roku), 7 grudnia 2019 w Teatrze Polskim w War-
szawie, odbyła się uroczysta gala, której przewodniczył prezes 
Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. Na jubile-
uszowe spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich okręgo-
wych izb lekarskich, w tym także lekarze lubelskiej izby. 

W spotkaniu z lekarzami wziął udział także prezydent RP 
Andrzej Duda, marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki i mini-
ster zdrowia Łukasz Szumowski. 

Obecnie w samorządzie lekarskim skupionych jest ok. 195 ty-
sięcy lekarzy i lekarzy dentystów (w tym ok. 179 tys. wyko-
nujących zawód) i działają 24 okręgowe izby lekarskie. Samo-
rząd lekarski przede wszystkim sprawuje pieczę nad należytym 
i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, przyznaje prawo 
wykonywania zawodu, wypełnia zadania związane z odpowie-
dzialnością zawodową.

– To na nas spoczywa obowiązek przypominania o bezpie-
czeństwie pacjenta, granicach odpowiedzialności zawodowej, 
o powinnościach lekarza i etyce zawodowej. Podobnie zresztą, 
jak upominanie się o fi nanse, sprawną organizację, dostęp do 
nowoczesnej diagnostyki i terapii, a w końcu ulokowanie ochro-
ny zdrowia na najwyższej pozycji listy priorytetów rządu – mó-
wił prezes NRL Andrzej Matyja. Za wybitne zasługi w działal-
ności na rzecz samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia pu-
blicznego prezydent odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski dwoje lekarzy: Zytę Zagórską-Kaźmer-
czak i prof. Andrzeja Kierzka. Osobom szczególnie zasłużo-
nym dla środowiska samorządu lekarskiego wręczono odzna-
czenia Meritus Pro Medici.

Anna Augustowska



www.oil.lublin.pl

Lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej przygotowali prezenty 
dla podopiecznych dwóch lubelskich placówek: Rodzinnego 
Domu Dziecka w Lublinie i Rodzinnego Domu im. św. Do-
minika. 

W domu dziecka na Czechowie przebywa dziewięcioro 
dzieci. Dzięki inicjatywie Ewy Choduń, która sprawuje opie-
kę medyczną nad dzieciakami RDDz, samorząd lekarski pod-
jął decyzję o ufundowaniu gwiazdkowych prezentów: komple-
tów pościeli, gier planszowych, plecaków i słodyczy. W roli 
Mikołaja – 18 grudnia br. – wystąpiła Ewa Choduń i Leszek 
Kubicz, dyrektor biura LIL.

Będzie hala jak ta lala
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sporto-

wo-widowiskowej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Chodźki 
odbyło się 12 grudnia. W tym wydarzeniu uczestniczył wicepre-
zes LIL Jacek Szkutnik. W nowoczesnym budynku, który po-
winien być otwarty w pierwszej połowie 2021 roku, znajdzie się 
m.in. hala do siatkówki, piłki ręcznej i nożnej, sala wspinaczko-
wa i do fi tness, a także dwie sale do gry w squash i do sportów 
walki. W planach są także boiska na świeżym powietrzu. 

Ginekologia onkologiczna 
jubileuszowo

Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lu-
blinie, którą kieruje prof. Jan Kotarski, świętowała jubileusz 
20-lecia. 14 grudnia w Centrum Konferencyjnym „Etiuda” od-
była się z tej okazji konferencja, w której uczestniczył też pre-
zes LIL Leszek Buk. Jak podkreślał prof. Kotarski, najwięk-
szym sukcesem w czasie dwóch dekad pracy kliniki, jest stwo-
rzenie zespołu naukowego i klinicznego, który z oddaniem i pro-
fesjonalizmem zajmuje się pacjentkami. 

Do dzieci z Rodzinnego Domu im. św. Dominika, który 
przy ul. Lawendowej prowadzą siostry zakonne, także przy-
był Mikołaj, który tradycyjnie w imieniu lubelskich lekarzy 
odwiedza od lat tę placówkę. Tuż przed Wigilią, 23 grudnia br. 
Barbara Hasiec i Monika Bojarska-Łoś, zawiozły prezen-
ty: wymarzony radioodtwarzacz (do słuchania bajek i audy-
cji), a także komplety prześcieradeł i pościeli. Nie zabrakło 
także słodyczy.

Dary i radość dzieci
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Dzieciom pomagać słodko
W charytatywnej aukcji organizowanej w ramach akcji „Po-

móż dzieciom przetrwać zimę” uczestniczyła też Lubelska Izba 
Lekarska. W tej nietypowej aukcji – za wylicytowane przedmio-
ty nie płaci się pieniędzmi – prezes LIL Leszek Buk, w imie-
niu całego samorządu lekarskiego, przekazał „Dar Serca”, czy-
li pół tony cukru. Wszystkie uzyskane w ten sposób produk-
ty żywnościowe trafi ły do potrzebujących dzieci jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem.

Licytować dla dzieci
Prezes LIL Leszek Buk wziął udział w charytatywnej aukcji 

dzieł sztuki i biżuterii, z której zebrane środki zostały przekaza-
ne na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Te-
rapii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lu-
blinie. Aukcję, która odbyła się 10 grudnia w Dworze Anna, po-
prowadził Piotr Zieliński z lubelskiej Galerii Sztuki Wirydarz.

Aukcja to część wydarzenia dobroczynnego, które od lat or-
ganizuje Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani”. 

E-recepta bez tajemnic
W związku z wejściem w życie ustawy nakładającej na 

lekarzy obowiązek wydawania od stycznia 2020 roku recept 
wyłącznie w formie elektronicznej (z wyjątkiem recept pro fa-
miliae/pro auctore, recept transgranicznych oraz na leki spro-
wadzane w drodze importu docelowego), Komisja Kształ-
cenia Medycznego ORL w Lublinie organizowała dla leka-
rzy i lekarzy dentystów bezpłatne szkolenia, zorganizowa-
ne przy współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, dotyczące tego zagadnienia. 

Opłatek u lekarzy seniorów
Tak jak co roku, lekarze seniorzy spotkali się przy świą-

tecznym stole, by podzielić się opłatkiem w siedzibie Lu-
belskiej Izby Lekarskiej. Tym razem wigilijny wieczór za-
planowany został na 19 grudnia. Goście nie zawiedli – tak 
dużej frekwencji na senioralnym spotkaniu dawno nie było. 
Zgodnie z tradycją nie mogło zabraknąć wigilijnych potraw 
i kolędowania. Mocnym muzycznym akcentem był koncert 
chóru „Conitnuum”. W spotkaniu uczestniczył Leszek Ku-
bicz, dyr. Lubelskiej Izby Lekarskiej, a organizatorem wy-
darzenia była Komisja ds. Lekarzy Seniorów. 

Wydarzenia www.oil.lublin.pl
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Czy lekarz, przy obecnym stałym nie-
doborze kadry medycznej, może mieć 
problem ze znalezieniem pracy? Wy-
daje się to mało prawdopodobne, jed-
nak wyszukanie oferty odpowiadają-
cej wszystkim preferencjom lekarza nie 
jest proste.

Szybko do celu

Zgadza się z tym Katarzyna Dzią-
bowska-Grabias, młoda lekarka z Lubli-
na (właśnie kończy rezy-
denturę w Szpitalu Woj-
skowym w Oddziale Ga-
strologii), pomysłodaw-
czyni stworzenia aplikacji 
MediShift, która umożli-
wia lekarzom szybkie, 
bezpieczne wyszukanie 
idealnej pracy, bez wy-
chodzenia z domu.

I co warto podkreślić 
– bezpłatnie!

– Jest to możliwe przy 
pomocy internetowego 
serwisu opartego na roz-
wiązaniach sztucznej in-
teligencji oraz aplika-
cji mobilnej, które każ-
dy lekarz może umieścić 
w swoim smartfonie czy 
na laptopie – mówi po-
mysłodawczyni. I dodaje, 
że program działa też w drugą stronę:

– Każdy pracodawca np. szpital, przy-
chodnia itd. przy pomocy naszej aplika-
cji może szukać lekarzy, których chciał-
by zatrudnić. 

Aplikacja obu stronom bardzo ułatwia 
i przyspiesza „dogadanie się”. Bez pro-
wadzenia długich rozmów i czasochłon-
nych spotkań, ponieważ dzięki zdefi nio-
wanym na początku kryteriom wyszuki-
wania od razu zmierza do jasno określo-
nego celu. 

– Wszystko zaczęło się, kiedy sama za-
częłam szukać dodatkowej pracy – wspo-
mina Dziąbowska-Grabias. – Byłam już 
rezydentką, ale chciałam robić coś jesz-
cze, wykorzystać szansę nie tylko na za-
robienie dodatkowych pieniędzy, lecz tak-
że uczyć się medycyny poprzez prakty-
kę. Zderzyłam się wtedy z wieloma trud-
nościami i nie chodziło o to, że nie było 
dla mnie pracy, bo była, ale nie taka, ja-
kiej potrzebowałam. Straciłam wiele cza-
su na rozmowy z pracodawcami, którzy 
mieli inne wymagania niż ja, zarówno fi -
nansowe, jak i dotyczące np. dostępno-
ści czasowej. 

Na rynku brakuje lekarzy wielu specja-
lizacji. Zapewnienie ciągłości świadczenia 
usług medycznych na satysfakcjonującym 

poziomie to wielkie wyzwanie. Dyrek-
torzy placówek nie mają narzędzia, któ-
re pomogłoby im skorzystać z potencjału 
młodych lekarzy, którzy chętnie korzysta-
ją z nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych. Z kolei lekarze nie mają nowo-
czesnego narzędzia, przeznaczonego do 
efektywnego poszukiwania pracy. 

– Najbardziej popularne i stosowane 
od dawna metody poszukiwania pracy 
to system ustnych poleceń oraz tzw. ta-
blice ogłoszeń. Informacje tam zawarte 

– Zainteresowani wypełniają w apli-
kacji rodzaj ankiety, w której określają 
swoje warunki, podają m.in. specjaliza-
cję, dyspozycyjność, lokalizację, w któ-
rej chcą pracować, oczekiwania fi nan-
sowe a unikalny algorytm dopasowu-
je wzajemnie pracownika i pracodawcę 
według wcześniej zdefi niowanych kryte-
riów. Kiedy obie oferty do siebie pasują, 
aplikacja wysyła do obu stron powiado-
mienie – a wtedy wystarczy już tylko zgło-
sić swój akces. 

W ten sposób moż-
na szybko znaleźć, poza 
stałą pracą, także do-
datkowe zajęcie; moż-
na także np. znaleźć ko-
goś na zastępstwo, kie-
dy lekarz chce wyje-
chać na urlop albo ma 
dyżur.

MediShift jest jed-
nym z lubelskich roz-
wiązań z zakresu tech-
nologii medycznych. 
Jej twórcy mają już pla-
ny na dalszy rozwój. 
– Chcemy, aby nasza 
internetowa „wyszuki-
warka pracy” pomaga-
ła znajdować miejsca 
zatrudnienia nie tylko 
na terenie Polski; po-
za tym chcemy ją roz-

szerzyć także na inne zawody medyczne: 
pielęgniarki, fi zjoterapeutów, ratowni-
ków medycznych itp. – zapowiadają twór-
cy MediShift.

– Aplikacja ma już – na początku stycz-
nia, kiedy rozmawiamy – 250 zarejestro-
wanych lekarzy i ponad 100 placówek me-
dycznych. Stale szukamy kolejnych zain-
teresowanych i zachęcamy do rejestracji 
na naszej stronie www.medishift.pl – do-
daje Katarzyna Nowacka, która należy 
do zespołu MediShift i uczestniczy w pra-
cach nad testowaniem aplikacji i budowa-
niem sieci użytkowników.

– Pełną parą ruszymy w lutym. Zachę-
camy do korzystania z naszego pomysłu. 
Wszystkim lekarzom aplikacja jest udo-
stępniana całkowicie bezpłatnie, nato-
miast instytucje medyczne, poszukują-
ce lekarzy do zatrudnienia, będą w przy-
szłości wnosić opłaty – wyjaśnia Piotr 
Grabias.

Anna Augustowska 

Aplikacja znajdzie Ci pracę

są zwykle zbyt fragmentaryczne i mało 
precyzyjne, bo np. ogłoszenie: „chirurg 
podejmie pracę” czy inne np.: „szpital 
zatrudni kardiologa” to dopiero począ-
tek rozmów i negocjacji, które zabierają 
czas, a także często pieniądze, bo fi rmy 
HR-owe, którym zlecamy wyszukiwanie 
pracowników każą sobie za to słono płacić 
– wyjaśnia Piotr Grabias – programista, 
współtwórca bardziej wydajnego i nowo-
czesnego sposobu na znalezienie zatrud-
nienia. – A można tego uniknąć!

Tak dzięki pracy zespołu programistów 
i lekarzy powstał start-up MediShift, któ-
ry rozwijany jest w akceleratorze eduLAB 
(https://edulab.io/).

Jak to działa?

– Całą pracę wykonuje sztuczna inte-
ligencja, która dopasowuje preferencje 
lekarza do możliwości placówki – wy-
jaśnia Katarzyna Dziąbowska-Grabias. 

MediShift (https://www.medishift.pl/) stworzył narzędzie do 
rekrutacji w branży medycznej, ułatwiające lekarzom, a także 
placówkom medycznym znalezienie najlepiej dopasowanych 
pracowników, a lekarzom miejsc pracy. Dzięki takiemu podejściu 
lekarz ma pewność, że otrzymuje wyselekcjonowane dla siebie 
oferty spełniające jego warunki, przez co oszczędza swój czas. 
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Prawo na co dzień medicus.lublin.pl

Zanim zapuka komornik…
Mogłoby się zdawać, 

że z obowiązku opłacania 
składek członkowskich 
na rzecz samorządu le-
karskiego (jak i z konse-
kwencji niedopełnienia 
tej powinności) wszyscy 
zainteresowani doskona-
le zdają sobie sprawę. Jed-

nak sporne sprawy pomiędzy organami 
izb lekarskich a członkami samorządu, 
powstające regularnie na tle niezapłaco-
nych składek, prowadzą do wniosku, że 
nawet o oczywistościach warto przypo-
minać. Jak zatem nie wpaść w pułapkę 
własnych zaniedbań i nie narażać się na 
przymusową egzekucję ewentualnych za-
ległości? Oto kilka podpowiedzi.

Płać 

Obowiązek ponoszenia opłat na rzecz 
własnego samorządu to cecha charakte-
rystyczna wszystkich wolnych zawodów. 
Taką konstrukcję stworzył ustawodawca, 
który powierzając izbom lekarskim pie-
czę nad wykonywaniem zawodu lekarza 
(m.in. przyznawanie prawa wykonywa-
nia zawodu, własne sądownictwo dyscy-
plinarne), ustalił, że jednym ze źródeł fi -
nansowania samorządu są składki jego 
członków1. Obowiązek partycypowania 
w utrzymaniu samorządu związany jest 
ściśle z obligatoryjną przynależnością do 
niego, dlatego argument w stylu: „płacę 
składki i nic z tego nie mam” już z zało-
żenia jest błędny. Ponadto jest także nie-
prawdziwy – przynajmniej w odniesie-
niu do członków Lubelskiej Izby Lekar-
skiej, która w stosunku do członków nie-
zalegających z opłacaniem składek oferu-
je szereg korzyści (m.in. pomoc socjalną, 
pożyczki na preferencyjnych warunkach, 

Jeśli dane kontaktowe podane do okrę-
gowego rejestru lekarzy i lekarzy denty-
stów są aktualne, pomyłkę taką łatwo wy-
chwycić, bowiem o powstałej zaległości 
pracownicy izby informują na piśmie. Co 
więcej, przed wszczęciem każdej egzeku-
cji izba zobowiązana jest do wysłania le-
karzowi pisemnego upomnienia, zawiera-
jącego wezwanie do wykonania obowiąz-
ku (w tym przypadku do zapłaty) z zagro-
żeniem skierowania sprawy na drogę po-
stępowania egzekucyjnego3.

Jeżeli jednak lekarz/dentysta nie zak-
tualizował swojego adresu koresponden-
cyjnego, a wysłany list powróci z adnota-
cją „adresat nie podjął przesyłki w termi-
nie”, pismo takie składa się do akt sprawy 
ze skutkiem doręczenia. Wówczas zain-
teresowany o zaległości dowie się praw-
dopodobnie dopiero z postanowienia wła-
ściwego urzędu skarbowego o wszczęciu 
egzekucji administracyjnej i zastosowa-
niu środka egzekucyjnego (np. zajęcia ra-
chunku bankowego). Jest to etap, na któ-
rym najczęściej „odkręcenie” sprawy jest 
już niemożliwe, a w najlepszym wypad-
ku bardzo trudne. 

Tymczasem należy pamiętać, że zgod-
nie z art. 49 ust. 7 pkt 1 ustawy o izbach 
lekarskich lekarz ma obowiązek zawiado-
mienia właściwej okręgowej rady lekar-
skiej o zmianie adresu zamieszkania, jak 
i adresu korespondencyjnego w terminie 
30 dni od jej powstania. 

Na koniec, powracając jeszcze do awi-
zowanych i niepodjętych w terminie prze-
syłek poleconych, warto wspomnieć, że 
gdy spóźnimy się z odbiorem listu, to 
mamy możliwość uzyskania w urzędzie 
pocztowym informacji na temat nazwy 
nadawcy przesyłki zwróconej z powodu 
nieodebrania jej w terminie4. Z tej moż-
liwości zdecydowanie należy korzystać, 
bowiem może się okazać, że ten niepod-
jęty list to sądowy nakaz zapłaty, pismo 
z urzędu skarbowego lub inny ważny do-
kument, od którego mogą zależeć nasze 
prawa lub obowiązki.

Aleksandra Otawska-Petkiewicz

1  Art. 114 ust. 2 pkt 1 ustawy z 2 grudnia 
2009 r. o izbach lekarskich.

2  Uchwała nr 27/14/VII Naczelnej Rady Le-
karskiej z 5 września 2014 r. w sprawie wy-
sokości składki członkowskiej z późn. zm.

3  Art. 15 § 1 ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.

4  § 7 pkt 2 Regulaminu świadczenia usług 
powszechnych – Załącznik nr 2 do Uchwa-
ły nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej SA 
z 20 marca 2018 r.

dofi nansowanie do ubezpieczeń OC, karty 
sportowe czy też opiekę prawną).

Masz problem, 
powiedz nam o tym

Życie nie każdego lekarza to fi nansowe 
eldorado, a sytuacje trudne mogą przyjść 
nieoczekiwanie. W przypadku nieosiąga-
nia przez lekarza przychodów z tytułu wy-
konywania zawodu lekarza oraz ze źródeł 
przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych (poza rentą lub emeryturą) możliwe 
jest uzyskanie zwolnienia z obowiązku 
opłacania składek na czas określony2. 
W przypadku, gdy dojdzie jednak do po-
wstania zaległości możliwe jest także roz-
łożenie jej na raty. W obu przypadkach 
należy złożyć stosowny wniosek. 

Istnieje jeszcze możliwość wniosko-
wania o umorzenie zaległych składek, 
jednak w tym wypadku okoliczności uza-
sadniające wniosek muszą mieć charak-
ter wyjątkowy oraz muszą zostać po-
twierdzone odpowiednimi dokumenta-
mi. Decyzja w tym przedmiocie ma cha-
rakter uznaniowy, co oznacza, że uzależ-
niona jest od indywidualnej oceny każ-
dego przypadku.

Powiadom o zmianie 
swojego adresu

Może stać się i tak, że przyczyną nie-
opłacania składek nie będzie zła wola lub 
zaniedbanie, czy zła sytuacja fi nansowa 
lekarza, a niezamierzony błąd ludzki. Na 
przykład do zaległości może dojść, gdy 
lekarz zmieni pracę i dotychczasowy pra-
codawca przestanie przekazywać izbie le-
karskiej składki, które do tej pory potrą-
cał z pensji pracownika.

• anestezjologia
• audiologia 
• chirurgia klatki piersiowej 
• chirurgia 

szczękowo-twarzowa 

Lekarze specjaliści (także emeryci) proszeni są o zapoznanie się z warunkami 
uzyskania wpisu na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Lublinie, 

zamieszczonymi na stronie internetowej Sądu
www.lublin.so.gov.pl, zakładka Informacje » Biegli sądowi

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerami telefonów: 
81 46 01 005, 81 46 01 006.

Ogłoszenie dla kandydatów na biegłych sądowych

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie pilnie poszukuje kandydatów 
na biegłych sądowych w zakresie następujących specjalności: 

• dermatologia 
• dietetyka 
• laryngologia 
• medycyna sądowa
• neonatologia
• neurolog – rehabilitant 

• neurologia dziecięca
• neuropsychiatria
• pediatria
• radiologia 
• urologia
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obywateli, o tyle nikt z nas nie życzyłby 
sobie, aby nasze dane wrażliwe, w tym 
medyczne informacje nas dotyczące sta-
ły się łupem cyberprzestępców. Ponieważ 
na całym świecie coraz większa liczba le-
karzy i placówek ochrony zdrowia prze-
chodzi z papierowej na elektroniczną do-
kumentację, hakerzy coraz częściej udo-
wadniają, że kradzież informacji medycz-
nych jest bardzo opłacalna.

Ogromna baza informacji medycz-
nych, która coraz częściej pada ofi arą 
hakerów na całym świecie, często sprze-
dawana jest na czarnym rynku – m.in. 
w USA wyszła na jaw sprzedaż danych 
medycznych tysięcy pacjentów fi rmom 
ubezpieczeniowym. W związku z tym 
opisywane były przypadki niewypłace-
nia opiewających na setki tysięcy do-
larów odszkodowań za śmierć najbliż-
szej rodzinie ubezpieczonego, bo fi rma 
ubezpieczeniowa przedstawiła dowód, 
że ubezpieczony, w momencie zawiera-
nia umowy nie przyznał się, że cierpiał 
na łagodny przerost prostaty. W ofi cjalnie 

Koncepcja e-recepty nie jest wcale ni-
czym nowym. Po raz pierwszy „na po-
ważnie” pojawiła się i tak została po-
traktowana w Stanach Zjednoczonych 
w 2000 roku, a więc już 20 lat temu! 

Biała Księga wzywa

Właśnie wtedy Instytut Bezpiecz-
nych Praktyk Lekarskich (The Institu-
te for Safe Medication Practices-ISMP) 
opublikował tzw. Białą Księgę, opatrzo-
ną niemal rewolucyjnym tytułem: „We-
zwanie do działania”. Publikacja wzy-
wała do zaprzestania stosowania odręcz-
nie pisanych recept. Według ISMP „wła-
ściwe i agresywne” użycie perfekcyjnie 
zaprojektowanego elektronicznego sys-
temu preskrypcji leków (e-prescribing), 
mogłoby zapobiec błędom medycznym 
związanym z ręcznym wypisywaniem re-
cept. Biała Księga ściśle przewidywała, 
że do zupełnej likwidacji papierowych re-
cept powinno dojść w czasie maksymal-
nie 3 lat. Jednak w USA do dziś nie zre-
zygnowano całkowicie z papie-
rowej recepty.

Już wtedy przejście z papie-
rowych recept na e-recepty i do-
kumentację elektroniczną po-
kazało problemy, których nikt 
wcześniej nie był w stanie do-
kładnie przewidzieć. Nazwa-
no je „niezamierzonymi kon-
sekwencjami”. Jednym z naj-
ważniejszych zjawisk opisanych 
w Białej Księdze były tzw. in-
formacje krytyczne. Zasugerowano wów-
czas, by przyszłe systemy służące do ob-
sługi e-recepty nie zawierały zbyt wielu 
informacji oraz wrażliwych danych i su-
gerowano konieczność wdrożenia odpo-
wiednich systemów na wypadek ryzyka 
wycieku informacji dotyczących pacjen-
tów. Niestety, koncepcje związane ze sta-
wianym na pierwszym miejscu bezpie-
czeństwem tych systemów nigdy nie zo-
stały całkowicie wprowadzone w życie. 
Coraz częściej też zaczęto zastanawiać 
się, czy przejście na technologię cyfrową, 
choć ma sporo zalet, nie zostanie przy-
ćmione przez realne zagrożenia ze stro-
ny… hakerów.

A w Polsce

Złośliwi, choć niektórzy nazywali ich 
realistami, publicznie informowali, że je-
dyną korzyścią wprowadzenia e-recepty 
w Polsce będzie to, że rząd, służby spe-
cjalne oraz hakerzy będą wiedzieli, na 
co chorują obywatele. O ile odpowied-
nie służby w uzasadnionych przypadkach 
mają prawo do wglądu w życie własnych 

Niebezpieczne e-recepty

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z 11 XII 2019 r. prze-
słanym Izbom Lekarskim poinformowało, że w dniu 
8 stycznia 2020 roku wejdzie w życie obowiązek wy-
stawiania recept w postaci elektronicznej. Jednakże 
autor pisma – podsekretarz stanu Janusz Cieszyń-
ski, będący m.in. osobą odpowiedzialną za cyfry-
zację w ochronie zdrowia, podkreślił, że wszystkie 
recepty wystawione w postaci papierowej po da-
cie 8 stycznia 2020 roku będą realizowane na sta-
rych zasadach w każdej aptece. Z kolei obowiązu-
jące przepisy nie przewidują kar dla lekarzy, którzy 
będą takie recepty wypisywali.

się paraliżem, dużo groź-
niejszym w skutkach, niż 
zablokowanie możliwości 
wystawiania e-zwolnień. 
Dlatego nie może być zgo-
dy samorządu lekarskie-
go na nierozważne decy-
zje i całkowite wycofanie 
papierowej recepty. Ża-
den rozsądny kraj nie prowadził e-re-
formy w ochronie zdrowia w ten sposób. 
Na szczęście polskie MZ wydaje się ten 
problem rozumieć.

Zabezpieczenie idealne?

Musimy jednak wiedzieć, że pozio-
my zabezpieczeń stosowanych w pol-
skich szpitalach są dużo słabsze, niż te 
stosowane w placówkach medycznych 
na terenie USA. Pomimo to, według ra-
portu Instytutu Ponemon, tylko w samym 
2013 roku – niemal dwa miliony Amery-
kanów padły ofi arą kradzieży tożsamości 
medycznej! Około 30 proc. z tych osób, 
których dane medyczne pady ofi arą ha-
kerów. Wspomniany raport szacuje, że 
kradzież tożsamości medycznej kosztuje 
ofi ary w Stanach Zjednoczonych 12,3 mld 
dolarów rocznie! 

Współcześni hakerzy z łatwością ra-
dzą sobie z nawet najbardziej zaawanso-
wanymi systemami zabezpieczeń. O ile, 
zdobywając dostęp do głównych serwe-
rów systemu zawierającego wrażliwe 
dane oraz informacje medyczne doty-
czące zdrowia milionów Polaków posią-
dą ogromną wiedzę o tym, czy pan Ko-
walski przyjmował leki z powodu AIDS, 
a może miał problemy z uzależnieniem, 
które przez wiele lat leczył. Posiadanie 
tak dokładnych wrażliwych danych, któ-
re mogą skompromitować wiele osób, 
może być niezwykle skutecznym narzę-
dziem umożliwiającym otrzymanie żąda-
nego przez nich okupu w zamian za rezy-
gnację z upublicznienia takich informa-
cji. Kradzież wrażliwych danych może 
dać jednak znacznie szersze możliwości. 
Na zdobyte nielegalnym sposobem dane 
wrażliwe możliwe może być zaciągnięcie 
w naszym imieniu kredytu przez cyber-
przestępców, czy włamanie się na nasze 
konto bankowe i jego całkowite „wyze-
rowanie”. Dlatego moim zdaniem świa-
domy pacjent będzie domagał się wysta-
wienia recepty w formie papierowej, a nie 
e-recepty, bo system w Polsce posiada 
znacznie słabsze zabezpieczenia niż na 
przykład system amerykański, który, jak 
pokazuje życie, również jest mało odpor-
ny na ataki hakerów. 

Marek Derkacz
marekderkacz@interia.pl

nieznany nikomu sposób fi rma dotarła do 
recept wypisywanych ubezpieczonemu, 
i dowiodła, że ten wypełniając formu-
larz nie podał – bo najprawdopodobniej 
zapomniał – o łagodnym przeroście pro-
staty, traktując tę przypadłość, jako na-
turalny efekt starzenia się każdego męż-
czyzny. Firma ubezpieczeniowa uznała, 
że to zatajenie ważnych informacji me-
dycznych, co było podstawą do niewy-
płacenia jego rodzinie odszkodowania. 
Na nic zdały się tłumaczenia, że dobro-
duszny Bill za życia regularnie od wie-
lu lat płacił horrendalnie wysokie skład-
ki ubezpieczeniowe. 

Niestety, jeżeli chodzi o polski system 
e-zdrowie, to już w tym roku użytkowni-
cy skarżyli się na dość długie i niepoko-
jące przerwy w działaniu jego serwerów. 
W opinii większości doświadczonych in-
formatyków, zajmujących się bezpieczeń-
stwem sieci, na zorganizowane ataki ha-
kerskie zupełnie nie jesteśmy przygoto-
wani. Zaś w ich opinii atak przeprowa-
dzony na przykład przez hakerów pra-
cujących na zlecenie obcego wywiadu 
– w przypadku e-recepty może skończyć 
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Kapitał gromadzony przez ponad pół wieku
z Radosławem Starownikiem, 

dyrektorem SP Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, 
rozmawia Danuta Matłaszewska

• Szpital ma za sobą ponad pół wie-
ku działalności. Jakie ma najmocniej-
sze atuty?

– Na wybitym z okazji jubileuszu me-
dalu widnieje napis: „Doświadczenie i in-
nowacyjność”. Uważam, że te określe-
nia oddają istotę funkcjonowania nasze-
go szpitala. Do mocnych atutów należy 
na pewno to, że jako jeden z pierwszych 
szpitali w Polsce rozpoczęliśmy realiza-
cję pilotażowego programu zastosowania 
trombektomii mechanicznej w leczeniu 

• Pełni Pan funkcję szefa tej placówki 
od ponad dwóch lat. Co Pana zaskoczy-
ło, gdy został Pan dyrektorem? 

– Zarządzam szpitalem od czerwca 
2017 roku, ale pracuję w nim od ponad 
24 lat. Moja ścieżka zawodowa oraz na-
ukowa wpisana jest w działalność Klini-
ki Urologii. Wieloletnia znajomość lu-
dzi oraz zasad funkcjonowania rodzime-
go szpitala była moim niewątpliwym atu-
tem. Objąłem to stanowisko z myślą, aby 
SPSK nr 4, który działał przez długie la-

ta według ustalo-
nych reguł, otwo-
rzył się na zmia-
ny zachodzące na 
rynku usług me-
dycznych. Mu-
szę jednak stwier-
dzić, że spojrzenie 
osoby zarządzają-
cej na problemy 
związane z dzia-
łalnością szpitala 
jest całkowicie od-
mienne niż punkt 
widzenia lekarza 
w nim pracujące-
go. Z dużą uwagą 
należy obserwo-
wać zmiany, za-
chodzące w syste-
mie ochrony zdro-
wia i możliwie 
szybko na nie re-

agować. Na przykład uwolnienie pacjen-
tom dostępu do badań tomografi i kompu-
terowej, czy rezonansu magnetycznego 
wymusza zmiany organizacji pracy, do-
datkowego persone-
lu. Samo posiadanie 
aparatów nie rozwią-
że problemu. 

• Co chciałby Pan 
zmienić, by poprawić 
funkcjonowanie pla-
cówki?

– Jesteśmy szpita-
lem wysokospecjali-
stycznym, posiada-
my 30 różnego rodza-
ju oddziałów i zakła-
dów. Jesteśmy przygo-
towani na diagnosty-
kę i leczenie najtrud-
niejszych przypad-
ków i na tych chorych 

chciałbym skupić naszą uwagę. Pacjent 
z infekcją układu oddechowego może 
uzyskać pomoc w każdym szpitalu, ale 
chory z udarem niedokrwiennym, jeśli 
trafi  właśnie do nas, dzięki innowacyjnej 
terapii zabiegowej ma szansę na szybki 
powrót do w miarę normalnego życia. 

• Plany na najbliższy rok i na kolej-
ne pięć.

– Oczywiście utrzymać wysoką po-
zycję w czołówce polskich szpitali pod 
względem innowacyjności diagnostyki 
i leczenia w różnych zakresach medycz-
nych. Planujemy rozbudowę obiektu, wy-
mianę najstarszego z aparatów tomografi i 
komputerowej i zakup rezonansu magne-
tycznego do badań czynnościowych ser-
ca. A patrząc dalej, może da Vinci? Asy-
sta robota ma coraz szersze zastosowanie 
w różnych obszarach chirurgii. Jednak 
dla nas to jeszcze sfera marzeń. Patrząc 
na zachodzące zmiany trudno jest prze-
widzieć, w jakim kierunku będzie roz-
wijał się rynek usług medycznych. Nie-
wątpliwie będziemy skupiali uwagę na 
dziedzinach, w których mamy najwięk-
sze doświadczenie np. kardiologii, po-
łożnictwie czy neonatologii. Chcieliby-
śmy utworzyć Wschodnie Centrum Cho-
rób Układu Krążenia, które będzie wpro-
wadzać najnowsze rozwiązania zabiego-
we w zakresie kardiologii interwencyj-
nej. Planujemy rozbudowę oddziału zaj-
mującego się opieką nad kobietami w cią-
ży i najmniejszymi pacjentami. O dosko-
nałej opiece neonatologicznej świadczy 
przykład Faustynki, najmniejszego wcze-
śniaka w Polsce, uratowanego w naszym 
szpitalu. W celu rozwoju działalności me-
dycznej i badawczej utworzyliśmy Cen-
trum Innowacyjnych Terapii, które bę-
dzie wspierać między innymi obszar ba-
dań klinicznych. Bardzo liczymy na dy-
namiczny rozwój tej działalności. 

udaru niedokrwiennego mózgu, która 
pozwala pacjentowi w krótkim czasie po 
zabiegu wrócić do w miarę normalne-
go funkcjonowania. Jesteśmy jedynym 
szpitalem po tej stronie Wisły, wykonu-
jącym małoinwazyjne operacje zastawki 
trójdzielnej metodą MitraClip. Posiada-
my bardzo nowoczesną aparaturę diagno-
styczną, między innymi aparat PET, jeden 
z dwóch w województwie i nowoczesny 
blok operacyjny z 12 salami zabiegowy-
mi. W SPSK nr 4 pracują wysokiej kla-
sy specjaliści – lekarze, pielęgniarki, per-
sonel medyczny i pomocniczy. Nic więc 
dziwnego, że pacjenci chętnie korzysta-
ją z naszych usług. Rocznie hospitalizu-
jemy blisko 50 tysięcy chorych, udziela-
my około 125 tysięcy porad w poradniach 
specjalistycznych. Jesteśmy największym 
z czterech szpitali klinicznych należącym 
do Uniwersytetu Medycznego i jednocze-
śnie największym szpitalem w wojewódz-
twie lubelskim.
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O leczeniu oparzeń uczą się studen-
ci we wszystkich większych ośrodkach 
uniwersyteckich w kraju – w Warsza-
wie, Krakowie, Gdańsku, teraz dołą-
czył do tego grona lubelski Uniwersy-
tet Medyczny. Zajęcia odbywają się we 
Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcz-
nej, gdzie utworzona została uniwersy-
tecka klinika. Właśnie kończy się I se-
mestr nauki. 

– Po raz pierwszy do programu na-
uczania wprowadziliśmy zajęcia z chi-
rurgii plastycznej związane z tematyką 
oparzeń – mówi prof. Adam Nogalski, 
prodziekan Wydziału Lekarsko-Denty-
stycznego UM w Lublinie. – Uczestni-
czą w nich studenci VI roku, którzy mają 
przewidziane dwa dni zajęć realizowa-
nych w renomowanym ośrodku chirurgii 
plastycznej i leczenia oparzeń. Pozwa-
la to studentom na zapoznanie się z no-
wym zakresem wiedzy i warunkami pra-
cy, które mogą im się przydać w przyszło-
ści przy wyborze specjalizacji. 

wprowadził do programu zajęcia z lecze-
nia oparzeń, medycyny plastycznej i re-
konstrukcyjnej. 

– Studenci w ramach zajęć mają oka-
zję zobaczyć na żywo, jak wygląda rana 
oparzeniowa, jak się ją oczyszcza, jak 
pobiera skórę do przeszczepu, jaka jest 
procedura kwalifi kowania pacjenta do 
dalszego leczenia – wyjaśnia Damian 
Puźniak, lekarz WCLOiChR, opiekun 
studenckich grup w Łęcznej.

Oprócz praktycznej wiedzy jest też 
wykład, który prowadzi prof. Strużyna, 
lekarz koordynujący WCLOiChR, któ-
ry ma za sobą 51 lat pracy w zawodzie. 
– Wystarczy być lekarzem, żeby się za-
jąć estetyką skóry, wstrzyknięciami pod-
skórnymi, ale to nie ma nic wspólnego 
z chirurgią plastyczną – mówi prof. Je-
rzy Strużyna. – Nie jestem przeciwni-
kiem medycyny estetycznej, ale dobrze 
się nauczcie zawodu, zanim zaczniecie 
się tym zajmować. Bo nie jest problemem 
coś zrobić, tylko naprawić trudniej. 

Danuta Matłaszewska

Nauka o oparzeniach nie tylko z podręcznika

Do sanatorium kierować z głową

LIL – cykl spotkań www.medicus.lublin.pl

Kolejne spotkanie, które zorganizowa-
ła Komisja ds. Lecznictwa Otwartego od-
było się w grudniu w siedzibie LIL. Tym 
razem poświęcone było lecznictwu uzdro-
wiskowemu. Jak zawsze dopisała frekwen-
cja. Punktem wyjścia do dyskusji były 
rozporządzenia ministra zdrowia: z 7 lip-
ca 2011 w sprawie kierowania na leczenie 
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowi-
skową (DzU nr 142, poz. 835); z 5 stycznia 
2012 r. w sprawie kierowania i kwalifi ko-
wania pacjentów do zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego (DzU, poz. 14) i z dnia 
18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie kierowania na leczenie 
uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowi-
skową (DzU, poz. nr 1136).

Główne tezy i wnioski 
merytoryczne:

1. Według obowiązujących przepisów na-
stępne skierowanie na leczenie uzdro-
wiskowe można wystawić 12 miesię-
cy od zakończenia ostatniego lecze-
nia uzdrowiskowego albo rehabilita-
cji uzdrowiskowej.

2. Skierowanie w ciągu 30 dni od wysta-
wienia musi być wysłane lub dostar-
czone do NFZ.

3. Każdy lekarz może wypisać skierowa-
nie na leczenie uzdrowiskowe.

4. Zaznaczenie na skierowaniu prze-
ciwwskazań do zabiegów z udziałem 
naturalnych surowców leczniczych 
jest przeciwwskazaniem do leczenia 
uzdrowiskowego w ogóle.

5. Sanatoria dla dzieci:
• 3-7 lat z opiekunem – opiekun pła-

ci wg stawek w danym sanatorium, 
dziecko bezpłatnie,

• 7-18 lat bez opiekuna. 
6. Pacjent kierowany do sanatorium mu-

si być samodzielny, nie może wyma-
gać pomocy w normalnym codzien-
nym funkcjonowaniu.

7. Bardzo ważne: przeciwwskazaniem do 
leczenia uzdrowiskowego jest: czynna 

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej 
to największy obecnie w Polsce ośrodek 
kształcenia w zakresie chirurgii plastycz-
nej. Specjalizację robi tu 16 osób, a w zaję-
ciach w roku akademickim 2019/2020 weź-
mie udział około trzystu studentów. Pierw-
sza grupa – ok. 150 osób wykłady i zaję-
cia praktyczne ma już za sobą.

– Rozmowy o tym, by w Łęcznej powstał 
ośrodek edukacyjny dla przyszłych leka-
rzy i klinika toczyły się od dawna – mó-
wi dyrektor szpitala Krzysztof Bojarski. 
– Stało się to możliwe dzięki dobrej współ-
pracy z naszą uczelnią, a także z prof. Je-
rzym Strużyną, szefem WCLOiChR, który 
jest także konsultantem krajowym w dzie-
dzinie chirurgii plastycznej. 

Finałem tych rozmów było podpisanie 
w maju 2019 roku umowy o udostępnie-
nie jednostek szpitala do celów dydaktycz-
nych i tak w Łęcznej powstała uniwersy-
tecka Klinika Chirurgii Plastycznej, Re-
konstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń, a uni-
wersytet po raz pierwszy w swojej historii 

choroba nowotworowa i następnych 
12 miesięcy po zakończeniu leczenia 
operacyjnego, chemioterapii, radiote-
rapii z wyłączeniem leczenia hormo-
nalnego; 5 lat w wypadku chorób: 
czerniaka złośliwego, białaczki, ziar-
nicy złośliwej, chłoniaków złośliwych 
i nowotworów nerki.
Wystawienie skierowania wcześniej 

i niezaznaczenie tego faktu na skierowa-
niu (oczywiście, jeżeli taką wiedzę posia-
damy) jest błędem w sztuce!

Kolejne spotkanie w LIL odbędzie się 
13 lutego i będzie poświęcone opiece pa-
liatywnej i leczeniu bólu.

wsz
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Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie w dniu 3 grudnia 2019 r. prze-
wodniczył Leszek Buk – prezes LIL.

Informacje z działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – 21 li-
stopada odprawiona została Msza Św. 
wypominkowa w intencji zmarłych leka-
rzy i lekarzy dentystów oraz pracowni-
ków LIL. Jan Hałabuda i Andrzej Barsz-
czewski brali udział w pracy komisji kon-
kursowej na stanowisko pielęgniarki od-
działowej szpitala w Parczewie. Ponad 
30 lekarzy uczestniczyło w przedstawie-
niu musicalu „Upiór w operze” w Ope-
rze Podlaskiej.

Delegatura Chełm – przedstawicie-
le delegatury uczestniczyli w posiedze-
niach Rad Społecznych: Stacji Ratownic-
twa Medycznego, Szpitala Wojewódzkiego 
w Chełmie oraz w pracach komisji konkur-
sowej na pielęgniarkę oddziałową Oddzia-
łu Neurologicznego. W wieku 60 lat zmarł 
Marek Szyszkowski, internista, lekarz ro-
dzinny w Rejowcu Fabrycznym. 

Delegatura Zamość – w odpowie-
dzi na wnioski kolegów z delegatury, 

i zaproszonych członków Chóru „Con-
tinuum”. Dofi nansowano w 50 proc. za-
kup biletów do kina dla lekarzy senio-
rów. Wyrażono zgodę na zwrot wpisowe-
go za udział lekarzy w Igrzyskach Lekar-
skich w Zakopanem i innych zawodach, 
zgodnie z regulaminem Komisji Rekre-
acji i Sportu. Podjęto decyzję o przyję-
ciu oferty Ergo Hestii dotyczącej ubez-
pieczenia obowiązkowego i dobrowolne-
go dla lekarzy na 2020 r. W uroczysto-
ściach Narodowego Święta Niepodległo-
ści z ramienia LIL uczestniczyli wicepre-
zes Jacek Szkutnik i sekretarz Monika Bo-
jarska-Łoś. Z okazji 20-lecia powszech-
nych Ubezpieczeń Zdrowotnych odbyła 
się jubileuszowa konferencja organizo-
wana przez NFZ LOW, a w panelu dys-
kusyjnym wziął udział wiceprezes Grze-
gorz Pietras. 23.11.2019 r. w Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym Lubelskiej 
Izby Aptekarskiej uczestniczył Grzegorz 
Pietras. 29.11.2019 r. na konferencji zor-
ganizowanej przez WSS w Białej Podla-
skiej, pt. „Postępy w leczeniu nowotwo-
rów w ostatnim ćwierćwieczu” – Izbę re-
prezentował Jan Hałabuda.

Obradom Okręgowej Rady Lekar-
skiej w dniu 8 styczna 2020 r. przewod-
niczył Leszek Buk – prezes LIL.

Informacje o działalności delegatur 
przekazali ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – 14 grud-
nia 2019 r. odbył się wernisaż malarstwa 
lek. dent. Anny Serafi nowicz-Kuszne-
ruk, w którym uczestniczyło 40 leka-
rzy. A 6 stycznia 2020 r. w noworocz-
nym spotkaniu lekarzy seniorów uczest-
niczyło 30 osób.

Delegatura Chełm – w czasie spo-
tkania wigilijno-noworocznego delega-
tów omawiano propozycje budżetu na 
2020 r. W spotkaniu opłatkowym leka-
rzy seniorów w Krasnymstawie uczest-
niczyło 50 osób. W ramach akcji „Po-
móż dzieciom przetrwać zimę” przeka-
zano darowiznę 1000 zł Chełmskiemu 
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
Przedstawiciel delegatury uczestniczył 
w obradach Rady Społecznej Stacji Ra-
townictwa Medycznego w Chełmie. 

Delegatura Zamość – 13 grudnia 
odbyło się spotkanie świąteczno-nowo-
roczne delegatów. Posumowano 2019 r., 
planowano działania: harmonogram spo-
tkań, aktywności i preliminarz fi nanso-
wy na 2020 r. W ramach akcji charyta-
tywnej przekazano dary do Domu Dziec-
ka nr 1 i nr 2 w Zwierzyńcu. Atmosfera 

wielu członków LIL. W konferencji na-
ukowej z okazji 20-lecia I Katedry i Kli-
niki Ginekologii Onkologicznej i Gine-
kologii UM w Lublinie wziął udział pre-
zes LIL Leszek Buk. W uroczystościach 
związanych z budową sali widowisko-
wo-sportowej UM brał udział wicepre-
zes LIL Jacek Szkutnik, a w uroczysto-
ści z okazji 55-lecia działalności SPSK 
nr 4 wziął udział członek prezydium Da-
riusz Samborski.

Komisje problemowe – jednym z głów-
nych punktów działalności wszystkich ko-
misji było przygotowywanie planu pra-
cy i preliminarza budżetu na 2020 r. Pre-
zes Buk wydał polecenie, aby wszyst-
kie komisje przekazały roczne sprawoz-
dania ze swojej działalności do dnia 
20.01.2020 r.

Komisja Socjalno-Bytowa – w oma-
wianym okresie wypłacono 16 świad-
czeń z tytułu urodzenia dziecka (a w ca-
łym 2019 r. – 90) oraz 5 świadczeń po-
śmiertnych.

Komisja ds. Konkursów – delego-
wała swoich przedstawicieli do: konkur-
su na ordynatora Oddziału Pediatrycz-
nego w SPZOZ w Świdniku, na stano-
wisko zastępcy dyrektora ds. medycz-
nych w SPZOZ w Kraśniku oraz naczel-
nej pielęgniarki w SPZOZ w Janowie Lu-
belskim.

Z obrad ORL - grudzień 2019 

Z obrad ORL – styczeń 2020 r.

dotyczące szkoleń, od dyrekcji SP Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II 
w Zamościu uzyskano informacje, iż 
szkolenia tematyczne dla pracowników 
szpitala będą powiązane z wdrażaniem 
nowego systemu informatycznego na je-
go terenie od stycznia 2020 r. Natomiast 
lekarze prowadzący indywidualne prak-
tyki mogli uczestniczyć w szkoleniach 
z zakresu e-recepty, zorganizowanych 
przez Komisję Kształcenia LIL w grud-
niu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r. na tere-
nie delegatury. W wieku 66 lat zmarł Emil 
Lipianin, ceniony pediatra, w większości 
swojej działalności zawodowej związa-
ny z Oddziałem Noworodkowym i Pe-
diatrycznym szpitala w Biłgoraju. Pozo-
stanie on w naszej pamięci.

Delegatura Lublin – wyrażono zgo-
dę na zakup pianina elektronicznego 
oraz stojaka z uchwytem, na potrzeby 
Komisji Kultury – koszt zakupu sprzę-
tu 7220 zł. Wyrażono zgodę na zorga-
nizowanie spotkania sylwestrowego dla 
40 lekarzy seniorów oraz pokrycie kosz-
tów zorganizowania spotkania świątecz-
nego dla 70 osób – lekarzy seniorów 

spotkania z dziećmi i personelem była ma-
giczna, otrzymaliśmy serdeczne podzię-
kowania za pomoc i życzliwość. Nieści-
słości w Rejestrze Praktyk Zawodowych 
utrudniają wdrażanie e-recept. Wielu leka-
rzy wymaga pomocy i wsparcia technicz-
nego w tym zakresie. W związku z powyż-
szym zaistniała potrzeba uruchomienia 
stanowiska komputerowego i w tym celu 
został zakupiony laptop. W dniu 31 grud-
nia 2019 r. odszedł prof. Krzysztof Mar-
czewski, którego losy od 2001 r. związa-
ne były z Zamościem. 

Delegatura Lublin – wyrażono zgodę 
na pokrycie kosztów organizacji spotkań 
świątecznych i spotkania noworocznego 
dla lekarzy seniorów, które zorganizowa-
no w delegaturach. Podjęto decyzję o za-
mówieniu mebli do pokoi gościnnych LIL 
oraz o zakupie sprzętu komputerowego do 
biura Delegatury LIL w Zamościu. W ra-
mach akcji charytatywnej „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę” na aukcji wylicy-
towano za 500 kg cukru, kolekcję znacz-
ków wydanych z okazji 25-lecia pontyfi -
katu Jana Pawła II. Zakupiono dary rze-
czowe dla Rodzinnego Domu Dziecka im. 
św. Dominika w Lublinie oraz Rodzinne-
go Domu Dziecka w Lublinie przy ul. Har-
nasie. W dniach 7-8.12.2019 w uroczystej 
gali w Warszawie, z okazji 30. rocznicy 
reaktywacji Izb Lekarskich brało udział 
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Komisja Socjalno-Bytowa – w okre-
sie sprawozdawczym wypłacono 11 świad-
czeń z tytułu urodzenia dziecka rodzinie 
lekarskiej oraz 1 świadczenie pośmiertne 
z tytułu śmierci lekarza. 

Komisja Kultury – 14 grudnia 2019 r. 
otwarto wystawę i uroczyście wręczono 
nagrody IX Ogólnopolskiego Konkur-
su Fotografi cznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny.

Komisja Stomatologiczna – omawia-
no problemy związane ze współpracą leka-
rzy dentystów z NFZ. Analizowano nowe 
normy prawne pod kątem obowiązków, 
które z nich wynikają. Zwracano uwagę 
na warunki ubezpieczenia odpowiedzial-
ności ogólnej lekarzy.

Komisja ds. Seniorów – prowadzo-
ne są działania integracyjne, udzielane 
wsparcie materialne i moralne schoro-
wanym lekarzom. Komisja wystąpiła do 
ORL w sprawie częściowego fi nansowa-
nia leczenia rehabilitacyjnego

Komisja Wykonywania Zawodu 
– 70 lekarzom i 2 lekarzom dentystom 
wydano pełne prawo wykonywania za-
wodu. Wydano 2 zarządzenia w sprawie 

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwały: 1) o wyborze oferty Firmy R-ka 
z dnia 2.12.2019 r. na przygotowanie do 
druku i druk 9 numerów Medicusa, biule-
tynu Lubelskiej Izby Lekarskiej w 2020 r.; 
2) w sprawie fi nansowania części opłaco-
nej kwoty za szczepienia, do którego pra-
wo posiadają członkowie LIL, współmał-
żonkowie oraz dzieci do ukończenia 18 r.ż.; 
3) w sprawie fi nansowania, poprzez zwrot 
części opłaconej składki na dobrowolne 
ubezpieczenie OC na 2020 r. lekarzy nie-
prowadzących działalności gospodarczej. 
Częściowe sfi nansowanie ubezpieczenia 
może nastąpić na podstawie wniosku leka-
rza i lekarza dentysty złożonego w nieprze-
kraczalnym terminie do 31 stycznia 2020; 
4) w sprawie sfi nansowania poprzez zwrot 
części opłaconej składki na obowiązkowe 
ubezpieczenie OC na 2020 r. z tytułu pro-
wadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów 
praktyki zawodowej; 5) podjęto uchwałę 
w sprawie dofi nansowania części turnusu 
rehabilitacyjnego (400 zł raz na dwa lata) 
dla lekarzy seniorów w sanatoriach nie-
publicznych.

 (jj)

Komisja Kultury – 11 stycznia 
2020 r. otwarto wystawę pokonkursową 
PHOTO ARTMEDICA 2019, w Galerii 
Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”.

Komisja ds. Seniorów – według prze-
kazanych informacji w 2020 r. będzie 
w LIL 31 90-latków oraz 440 – 80-latków 
lekarzy i 102 lekarzy dentystów. Lekarze 
seniorzy z przytupem witali Nowy Rok 
na Balu Sylwestrowym w Filharmonii 
Lubelskiej.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– w licznych kształceniach z tematów 
„e-recepta bez tajemnic” zorganizowa-
nych w delegaturach uczestniczyło bar-
dzo dużo lekarzy. Terminy kursów spe-
cjalizacyjnych w 2020 r.: z medycyny ra-
tunkowej, zdrowia publicznego i prawa 
medycznego są podane na stronie inter-
netowej komisji.

Komisja Wykonywania Zawodu 
– wydano 4 zaświadczenia uprawniające 
do wykonywania zawodu lekarza w kra-
jach Unii Europejskiej. Komisja potwier-
dziła ciągłość pracy w zawodzie i przy-
znała prawo zawodu lekarza dentysty 
obywatelowi Niemiec. 

Komisja ds. Rekreacji i Sportu 
– w dniach 9-12 stycznia 2020 r. odby-
ły się w Kazimierzu Dolnym VI Ogól-
nopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Praw-
ników w Szachach. (jj)

zakazu wykonywania zawodu, na podsta-
wie prawomocnego wyroku sądu. Przygo-
towano 7 zaświadczeń związanych z pro-
cedurą uznawania kwalifi kacji zawodo-
wych w krajach UE.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– zakończono szkolenie dla 259 osób 
z zakresu bioetyki, prawa medycznego 
i orzecznictwa lekarskiego dla lekarzy sta-
żystów rocznika 2018/2019. 28 listopada 
2019 r. podpisana została umowa pomię-
dzy Marszałkiem Województwa Lubelskie-
go, a Lubelską Izbą Lekarską na pokrycie 
kosztów czynności administracyjnych, nie-
zbędnych do realizacji przez Izbę zadań do-
tyczących organizacji stażu podyplomowe-
go lekarzy i lekarzy dentystów. Zakończo-
ny został cykl kursów specjalistycznych 
w 2019 r. W latach 2018-2019 przeszkolo-
no 664 osoby. Na bieżąco prowadzony jest 
rejestr podmiotów kształcących oraz re-
jestr dofi nansowań do szkoleń organizacyj-
nych przez towarzystwa naukowe. Na stro-
nach internetowych podane są nowe termi-
ny kursów specjalizacyjnych w 2020 r. z: 
medycyny ratunkowej, prawa medyczne-
go oraz zdrowia publicznego.

Ustawa o bezpłatnych lekach dla ko-
biet w ciąży zacznie obowiązywać od 
1 lipca 2020 r. Wówczas zostanie ogłoszo-
ny pierwszy wykaz darmowch leków dla 
kobiet w ciąży.

Dostęp do bezpłatnych leków uzyska-
ją wszystkie kobiety w ciąży od momen-
tu jej stwierdzenia (niezależnie od ścież-
ki poczęcia), przez lekarza specjalistę gi-
nekologa do momentu zakończenia cią-
ży. Uprawnienie dotyczy wyłącznie ko-
biet w okresie ciąży i nie obejmuje okre-
sów późniejszych, tj. porodu i połogu. Li-
sta leków będzie zawierać leki najczęściej 
stosowane przez kobiety w ciąży. Upraw-
nienia do wystawiania recept z kodem 
uprawnień „C” na leki objęte programem, 
uzyskają lekarze ginekolodzy, posiadają-
cy kontrakt z NFZ. Uprawnienia takie bę-
dą posiadać również lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej, jako osoby najlepiej 
zorientowane w stanie zdrowia pacjent-
ki, będącej pod jego opieką i ew. lekarze 
innych specjalizacji, takich jak diabeto-
logia czy hipertensjologia. Ciąża to stan, 
który wymaga, by leki były ordynowane 
pod szczególnym nadzorem, w należytej 
koordynacji, gdyż leki stosowane w nad-
miarze mogą oddziaływać negatywnie nie 
tylko na matkę, ale zwłaszcza na płód. Cią-
ża, w normalnych okolicznościach (czyli 
kiedy nie występują schorzenia towarzy-
szące), jest stanem, w którym stosowa-
nie leków powinno być ograniczane do 

koniecznego minimum. Na recepcie bę-
dzie odpowiedni identyfi kator oznaczo-
ny literą „C”, dla kobiet w ciąży. 

Uprawnienie powinno obejmować 
leki o kategorii dostępności „Rp” (na re-
ceptę), których stosowanie przez kobiety 
będące w ciąży jest konieczne do zaspo-
kojenia potrzeb zdrowotnych, wynikają-
cych z faktu pozostawania w ciąży. Wy-
kaz leków będzie opracowany w formu-
le podlisty, zawierającej wyselekcjono-
wane leki, z tzw. listy aptecznej obwiesz-
czenia refundacyjnego, z dodaniem ko-
du uprawnień dodatkowych, który mógł-
by współistnieć na jednej recepcie z in-
nym kodem dotyczącym kobiet w ciąży, 
np. kod CN – jego zawarcie na recepcie 
oznacza, że kobieta nieubezpieczona jest 
świadczeniobiorcą, pomimo nieposiada-
nia ubezpieczenia. Leki z kodem „C” lub 
„CN” mają kosztować NFZ w 2020 r. ok. 
22 milionów zł.

Przegląd leków najczęściej stosowa-
nych przez kobiety w ciąży wskazuje, że 
są one lekami powszechnie dostępnymi 
w obrocie na terytorium Polski i nie ma 
konieczności, aby uprawnieniem obej-
mować także leki sprowadzane w trybie 
interwencyjnym, zwłaszcza że tym szcze-
gólnym trybom dedykowane są leki bez 
alternatywy terapeutycznej, sprowadza-
ne w związku z obiektywnym stanem za-
grożenia życia lub zdrowia.

Jerzy Jakubowicz

Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
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• Jesteście pierwszym szpitalem w mie-
ście, w którym pacjenci kardiologiczni 
mogą korzystać z nowego zabiegu ratu-
jącego życie. Co to za zabieg?

– Jesienią zaczęliśmy wykonywać 
zabiegi litotrypsji zmian w naczyniach 
wieńcowych. Byliśmy pierwszym od-
działem w Lublinie, który podjął się te-
go zadania. To nowa skuteczna metoda le-
czenia trudnych, twardych, zwapniałych 
zmian niepoddających się standardowym 
metodom leczenia interwen-
cyjnego. Ponieważ mamy co-
raz starszą populację, rośnie 
też potrzeba takiej formy po-
mocy. To ważne, bo z jednej 
strony dzięki skutecznemu 
leczeniu wzrasta przeżywal-
ność pacjentów, a z drugiej 
obserwujemy u tych pacjen-
tów coraz bardziej zaawan-
sowany i wymagający coraz 
bardziej skomplikowanych 
zabiegów charakter zmian 
miażdżycowych. W przypad-
ku takich właśnie zwężeń czę-
sto zwykła angioplastyka nie 
wystarcza i musimy używać 
takich metod jak rotablacja, 
którą z powodzeniem stosu-
jemy już od ponad 10 lat, czy 
właśnie litotrypsja.

• Na czym polega litotryp-
sja?

– To metoda, w której poprzez zasto-
sowanie fal ultradźwiękowych dochodzi 
do pęknięcia twardej blaszki miażdżyco-
wej i dzięki temu możliwe jest poszerze-
nie zwężenia naczynia przy użyciu cew-
nika balonowego i wszczepienie sten-
tu. Rotablacja polegająca na zwiercaniu 
niepodatnych fragmentów zmiany i lito-
trypsja pozostają więc metodami lecze-
nia miażdżycy naczyń wieńcowych nie 
tyle konkurencyjnymi co uzupełniają-
cymi się nawzajem. Litotrypsja pozosta-
je też metodą z wyboru w przypadkach, 
w których zastosowanie rotablacji pozo-
staje dość ryzykowne np. w przypadku 
restenozy w niedoprężonym stencie. Bio-
rąc pod uwagę te wszystkie czynniki oraz 
skuteczność nie może więc dziwić, że lito-
trypsja jest ostatnio rewelacją wielu kon-
ferencji kardiologii inwazyjnej. 

Litotrypsja pokona miażdżycę
z Grzegorzem Sobieszkiem, 

kierownikiem oddziału kardiologii z pracownią hemodynamiki 
Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, 

rozmawia Anna Augustowska

• Czy wprowadzenie tej metody wyma-
gało np. doposażenia pracowni w specja-
listyczny sprzęt?

– Tak, szpital zakupił aparat Shockwa-
ve oraz zestaw jenorazowych balonów, za 
pomocą których aplikowana jest energia 
ultradźwiękowa w naczyniach wieńco-
wych. Na szczęście zastosowanie litoryp-
sji nie jest zbyt skomplikowane i dla do-
świadczonych kardiologów inwazyjnych 
nie jest wymagane odrębne szkolenie. 

umożliwia nam wykonanie zabiegów ra-
tujących życie i polepszających rokowa-
nie u pacjentów, u których wcześniej było 
to bardzo trudne i ryzykowne albo wręcz 
niemożliwe.

• Pracownia hemodynamiczna może 
też poszczycić się innymi zabiegami?

– W roku 2019 w naszym ośrodku wy-
konano ponad 1200 angioplastyk, najwię-
cej wśród oddziałów kardiologii w Lubli-
nie. Ale nie tylko ilość, a przede wszyst-
kim jakość wykonywanych procedur ma 
dla nas ogromne znaczenie. 

Oprócz zabiegów powszechnie stoso-
wanych w naszej pracowni hemodyna-
micznej wykonywane są również wysoko-
specjalistyczne zabiegi m.in. wspomniana 

Do tej pory było kilka pierwszych zabie-
gów, u pacjentów w różnym wieku. Ko-
nieczność zastosowania litotrypsji zwią-
zana jest z obecnością twardych, nie-
podatnych, często zwapniałych blaszek 
miażdżycowych. Zmiany takie występują 
najczęściej w wieku podeszłym lub u pa-
cjentów obciążonych licznymi czynnika-
mi ryzyka i chorobami współistniejącymi, 
jak na przykład niewydolność nerek.

• Czy zabieg pozwala szybko wrócić 
do aktywności?

– Zastosowanie litotrypsji nie wydłu-
ża pobytu pacjenta w szpitalu. W zależ-
ności od wskazań do zabiegu wynosi on 
do kilku dni i nie różni się zasadniczo od 
pobytu podczas standardowej procedury 
angioplastyki. Najważniejszy jest fakt, że 
dostaliśmy do ręki nowe narzędzie, które 

już rotablacja oraz rekanalizacja przewle-
kłych zamknięć (CTO) metodami ante-
grade, retrograde oraz antegrade dissec-
tion i reentry (ADR). 

Poza tym nasz zespół hemodynamicz-
ny jako pierwszy w Polsce i jeden z pierw-
szych na świecie przedstawił także nowa-
torską metodę leczenia perforacji tętnic 
wieńcowych za pomocą uciętego cewni-
ka balonowego, prezentując tę technikę 
w tym roku na największej europejskiej 
Konferencji Kardiologii Inwazyjnej Eu-
roPCR w Paryżu. 

• Takie sukcesy a przecież warto pod-
kreślić, że oddział ma zaledwie 6 lat!

– Oddział Kardiologii z Oddziałem 
Intensywnego Nadzoru Kardiologicz-
nego 1 Wojskowego Szpitala Klinicz-
nego w Lublinie obchodził w 2019 roku 
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Robot da Vinci szkolił lekarzy 
swoje 6-lecie. W tym czasie zespół roz-
wijał się w wielu płaszczyznach w eks-
presowym tempie, dając możliwość dia-
gnostyki i leczenia coraz szerszego wa-
chlarza schorzeń kardiologicznych. Obec-
nie na oddziale hospitalizujemy rocznie 
prawie 2000 pacjentów. Dodam też, że 
od ponad roku realizujemy program dla 
osób po zawale (w ramach ogólnopol-
skiego programu „KOS – Zawał”). Pro-
gram zapewnia indywidualny plan opie-
ki, komplet badań kontrolnych, rehabi-
litację kardiologiczną, wizyty w porad-
ni kardiologicznej, edukację oraz możli-
wość 24-godzinnej konsultacji w ramach 
oddziału kardiologicznego. W trakcie 
trwania programu możliwe jest również 
wykonywanie szeregu zabiegów z zakre-
su elektroterapii, takich jak wszczepianie 
urządzeń stymulujących pracę serca oraz 
przerywających groźne dla życia arytmie. 
Udowodniono, że pacjenci objęci progra-
mem żyją dłużej i mają mniejsze ryzyko 
zgonu. Nasz oddział pod względem reali-
zacji programu KOS plasuje się w pierw-
szej 10. w Polsce, w 2019 roku z tego pro-
gramu skorzystało około 400 pacjentów 
z zawałem serca.

• Oddział prowadzi też działalność na-
ukową i szkoleniową?

– Prowadzimy szeroką działalność na-
ukową, publikując wyniki swoich badań 
na łamach polskiego, jak i światowego 
piśmiennictwa, a przede wszystkim or-
ganizując liczne konferencje, szkolenia 
i warsztaty naukowe z udziałem eksper-
tów z zakresu kardiologii interwencyjnej, 
echokardiografi i przezprzełykowej, elek-
troterapii czy EKG. Zespół ma na swo-
im koncie również liczne wystąpienia na 
kongresach ogólnopolskich (m.in. konfe-
rencja Polskiego Towarzystwa Kardiolo-
gicznego, Pol Echo, Kasprowisko i inne) 
oraz międzynarodowych (m.in. EuroPCR, 
World Heart Failure Congress). 

W grudniu ukazała się książka napi-
sana we współpracy z Katedrą Fizjolo-
gii UM w Lublinie pod redakcją prof. Te-
resy Małeckiej-Massalskiej oraz moją 
pt. „Niewydolność serca: od sarkopenii 
do kacheksji” będąca odzwierciedleniem 
badań na temat niewydolności serca pro-
wadzonych na oddziale. Ta książka to no-
we spojrzenie na patomechanizmy niewy-
dolności serca, cytując recenzję prof. Pio-
tra Rozentryta: „porzucająca kardiocen-
tryczny sposób postrzegania tej choroby, 
a traktująca niewydolność serca jako pro-
blem wielospecjalistyczny, dotyczący ca-
łego organizmu, w tym tkanki mięśnio-
wej”. Stąd nasze badania na temat sarko-
penii. Zachęcam do lektury.

Na początku grudnia w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym w Bia-
łej Podlaskiej odbyły się warsztaty ro-
botyczne, w których uczestniczyli chi-
rurdzy i urolodzy bialskiego szpitala. 
Warsztaty były prowadzone na dwóch 
kompletnych systemach robotycznych 
da Vinci.

System pracy z robo-
tami to wciąż rzadkość 
w polskich szpitalach. 

– Ale to zapewne ich 
przyszłość – twierdzą le-
karze podkreślając zale-
ty tego narzędzia: małą 
inwazyjność, która jest 
połączona z dużą pre-
cyzją, jakiej tradycyjna 
chirurgia nie posiada. 
Pracując z robotem chi-
rurg otrzymuje transmi-
sję obrazu z wnętrza cia-
ła i to w znacznym po-
większeniu. Robot na-
tomiast przekłada gesty 
lekarza na określone ru-
chy narzędzi chirurgicz-
nych. To pozwala pre-
cyzyjnie usuwać chore 
tkanki i zminimalizować 
pole operacji, co prze-
kłada się na szybsze go-
jenie i krótszy pobyt pa-
cjenta w szpitalu.

Warsztaty trwały dwa 
dni. Pierwszego lekarze 
uczestniczyli w wykła-
dach i zajęciach praktycznych, kolej-
nego dnia uczestnicy szkolili się i wy-
konywali ćwiczenia z technik prepara-
cji i szycia za pomocą systemu da Vin-
ci. Zwieńczeniem szkolenia było uro-
czyste wręczenie certyfi katów.

– Nasz szpital nie posiada robo-
ta da Vinci. System da Vinci znajduje 
się w niewielu jednostkach w Polsce 
i być może my też zostaniemy w nie-
go wyposażeni – wyjaśnia rzecznicz-
ka szpitala Magdalena Us. – Dlatego 
nasi pracownicy odbywają szkolenia 

w tym zakresie. Robot ma bardzo sze-
rokie zastosowanie, może być wyko-
rzystywany w obszarze chirurgii, uro-
logii, ginekologii, kardiochirurgii oraz 
laryngologii.

aa



Na obrzeżach Chełma znajdował się solidny gmach, wybudo-
wany jeszcze w 1912 roku przez władze zaborcze rosyjskie na 
siedzibę nowo tworzonej guberni chełmskiej. Powstały w nim 
w 1932 roku szpital dla nerwowo chorych liczył w 1938 roku 
410 łóżek, służył chorym z województw lubelskiego i wołyń-
skiego. W 1936 roku w szpitalu odbył się XVI Zjazd Naukowy 
Psychiatrów Polskich. Ten najdalej wysunięty na wschód z te-
renów zajętych przez III Rzeszę szpital psychiatryczny praw-
dopodobnie został dostrzeżony w Berlinie przy Tiergarten-
strasse 4, przez jednostkę zajmującą się eutanazją osób cho-
rych psychicznie.

Do szpitala psychiatrycznego w Chełmie 6 stycznia 1940 ro-
ku przyjechała z Lublina komisja składająca się z 2 osób, ofi ce-
ra i podofi cera Białasa vel Bielischa. Ich uniformy, obaj w zie-
lonych mundurach z trupimi czaszkami na czapkach, wskazy-
wały na członków SS. Oglądano wszystkie sale chorych, tak-
że oddział dziecięcy, a pełniąca obowiązki dyrektora dr Gizela 
Madziarska oprowadzała „gości” po budynkach. Niemcy zała-
twiali coś w gabinecie dyrektor. Prawdopodobnie domagali się 
opuszczenia szpitala. Interesowali się także pomieszczeniami 
gospodarczymi, co może być wytłumaczeniem motywów ich 
dalszych działań. Dr Madziarska planowała ukrycie dzieci po 
domach, musiała domyślać się po wizycie, co Niemcy chcą zro-
bić. Siostra Cichosława prosiła, aby natychmiast wezwać ro-
dziców, Niemcy nie zgodzili się. Już znacznie wcześniej Niem-
cy skonfi skowali chorym prowiant i ci musieli jeść niesolone 
ziemniaki. Dzieci tam przebywające były bardzo wychudzone. 
Okupacyjne władze miejskie i powiatowe ignorowały prośby 
kierownictwa szpitala o żywność i opał. Stąd nie mogąc podo-
łać obowiązkom aprowizacyjnym, część lżej chorych wypisa-
no do domów. 

80 lat temu zdarzyło się w Chełmie 

Zapomniana tragedia Szpitala 

Niespodziewanie 12 stycznia 1940 roku, po południu, przy-
był z Lublina oddział żołnierzy SS w dwóch samochodach. Te-
go dnia w szpitalu było 440 pacjentów. Żołnierzami dowodził 
major, było jeszcze 3 ofi cerów, sierżanci i około 20 żołnierzy. 
Mundury zielone, na okrągłych czapkach czarne otoki, z przo-
du srebrna trupia czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami, na 
mundurach emblematy SS, ofi cerowie ze srebrnymi naramien-
nikami. Sprawy potoczyły się niemal błyskawicznie. Natych-
miast otoczono oba budynki szpitalne żołnierzami uzbrojony-
mi w karabiny maszynowe. Także ten mieszczący dyrekcję, od-
dział męski i dziecięcy na I piętrze. Ofi cer nakazał bezzwłoczne 
zebranie się personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i admini-
stracyjnego przed budynkiem głównym i opuszczenie szpitala 
w ciągu 10 minut. Pracownicy nie wiedzieli dlaczego, musieli 
być jednak pełni złych przeczuć. Polecono wrócić o godzinie 
18 po swoje rzeczy. Siostra oddziałowa Cichosława, która pro-
testowała przeciw opuszczeniu dzieci, została uderzona kolbą 
karabinu i zepchnięta ze schodów. Rozkazano pozostać dzie-
sięciu pielęgniarzom. Podofi cer Białas przemówił do nich po 
polsku, że będą potrzebni do wypędzania chorych na podwó-
rze. Pozostałym osobom pozwolono zabrać zimowe okrycia. Te-
ren szpitala opuścili więc lekarze, pielęgniarze i siostry zakon-
ne. Nakazano szybko biec i nie oglądać się. Jan Borzyszkow-
ski, jeden z pielęgniarzy, mający opinię wzorowego pracowni-
ka, zgłosił się sam jako znający język niemiecki i tego dnia był 
tłumaczem. Od tego momentu stał cały czas przy dowódcy ak-
cji i przez niego wydawano polecenia pracownikom szpitala. 
Był prawdopodobnie konfi dentem niemieckim V kolumny, póź-
niej wstąpił do gestapo. Po wojnie rozstrzelany wyrokiem sądu 
w chełmskim więzieniu. Na terenie szpitala, na II piętrze, nad 
oddziałem dziecięcym, mieszkał ordynator oddziału męskiego 

Szpital Psychiatryczny w Chełmie, 1936 r., zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Psychiatrycznego 
dr Telesfor Reichel z rodziną. Poprosił o pozostanie w miesz-
kaniu z powodu wysokiej gorączki jego kilkumiesięcznej có-
reczki Róży. Za pośrednictwem Borzyszkowskiego ofi cerowie 
pozwolili na to, polecili tylko zasłonić okna i zamknąć drzwi 
na klucz, zabroniono opuszczać mieszkanie. Niemcy telefono-
wali potem do doktora sprawdzając, czy jest on w mieszkaniu. 
W tym czasie Borzyszkowski dzwonił do lekarza mówiąc, że 
kilku pacjentów wygląda na zupełnie zdrowych i mówi logicz-
nie. Doktor podał nazwiska. Po potwierdzeniu tego faktu przez 
dr. Reichela Niemcy wypuścili ich. Takiego szczęścia nie miała 
10-letnia Alinka Krajewska z Krakowa. 8.01.1940 roku dyrekcja 
szpitala wysłała pismo do rodziny z prośbą o zabranie dziecka 
do domu. Ojciec był w tym czasie w Armii Polskiej we Francji, 
matka ukrywała się. Wuj dziecka przyjechał 3 tygodnie później 
nic nie wiedząc o akcji Niemców. W budynku szpitala kwatero-
wało już SS. Po latach niezwykłe świadectwo o tej dziewczynce 
dała siostra zakonna Cichosława. Kiedy to po dniu 6 stycznia, 
wtedy to Niemcy wizytowali oddział dziecięcy, dziecko zaczę-
ło zdradzać niezwykłe zdenerwowanie, chciało być zabrane do 
domu, nieustannie dopytywało się, „kiedy mój tatuś przyjedzie 
po mnie”. Mała Alinka znała język niemiecki. Co wtedy usły-
szała, czy było to wewnętrzne przeczucie śmierci? 

Pielęgniarze zostali wysłani do oddziału obserwacyjnego, do 
jednej z sal. Chorzy stali przy oknach i chociaż byli pozbawie-
ni opieki personelu, co jest czymś nadzwyczajnym, zachowy-
wali się bardzo spokojnie. Te niespotykane fakty w ich szpital-
nym życiu, wróciły im świadomość. Wchodzących pielęgnia-
rzy pytali, co się stało? Cała akcja zaczęła się po opuszczeniu 
szpitala przez opiekujący się chorymi personel. Do mieszka-
nia wrócił dr Reichel i powiedział żonie, że chorych będą truć 
gazem. Do wybranej grupy pielęgniarze sami wzięli jednego 
z pacjentów, studenta, który wyglądał na zupełnie zdrowego, 
bardzo inteligentnego człowieka, który ocalał dzięki temu za-
biegowi. Młodej około 20-letniej pięknej kobiecie, doskonale 
mówiącej po niemiecku, udało się zmylić esesmanów i uciec 
w ostatniej chwili. Powiedziała, że jest Niemką. Ktoś jednak 
zdradził jej żydowskie pochodzenie, lecz pościg niemiecki 

nie dał rezultatu. Dr Reichel spotkał ją później na mieście. 
Prawdopodobnie zginęła w Holokauście. 

Pierwszymi ofi arami byli dwaj księża, będący akurat po 
obiedzie na spacerze przed budynkiem, ksiądz grekokatolic-
ki Pawłowski z Wilna, były pracownik naukowy, znający kil-
ka języków i ksiądz Jan Makulec, pochodzący z Garwolina. 
Akcję rozpoczęto od budynku męskiego. Przy drzwiach wyj-
ściowych ustawiono 2 karabiny maszynowe, jeden z nich ob-
sługiwał Białas. Pielęgniarze, dotychczas zajmujący się chory-
mi, dostali zadanie wyprowadzać po 10 pacjentów na zewnątrz 
i przekazywać żołnierzom, gdzie czekano z bronią maszyno-
wą. Przerażonych chorych wypychano za próg budynku, gdzie 
zaraz dosięgały ich kule. Padali na coraz większy stos trupów. 
Opornych Niemcy ganiali po salach budynku, złapanych wy-
rzucali oknem z I i II piętra. Następnie zabrano się za budynek 
nr 1. Niektórych wywlekano z łóżek w koszulach, boso, czasem 

Adolf Hitler w dniach 20 lub 21 IX 1939 r. na naradzie 
w istniejącym do dzisiaj Grand Hotelu w Sopocie po-
wziął plany likwidacji umysłowo chorych na terenie 
Niemiec. Pomysł ten podsunął mu osobisty lekarz Karl 
Brandt. On to, wraz z Philippem Bouhlerem, na mo-
cy dyrektywy wodza Rzeszy otrzymał pełnomocnic-
two brzmiące: „Reichsleiter Bouhler i dr med. Brandt 
są z mojego polecenia odpowiedzialni za rozszerzenie 
kompetencji lekarzy, którzy zostaną wymienieni z na-
zwiska, tak żeby osobom według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa nieuleczalnie chorym wobec zupełnie kry-
tycznej oceny stanu ich zdrowia można było zapewnić 
łaskawą śmierć. podpis /-/ A. Hitler”. 
Siedziba instytucji do spraw zabijania chorych znajdo-
wała się w Berlinie przy Tiergartenstrasse 4, w ramach 
tzw. E-Aktion, e jak eutanazja. 
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nago. Młoda Żydówka Feinschmidt uciekała po całym budyn-
ku, została złapana, wyrzucona z II piętra i zastrzelona. Pomimo 
zakazu Reichelowa ostrożnie widziała zza zasłonki, jak pielę-
gniarze wyprowadzali chorych z sal na korytarz. Mordu doko-
nywano na placu między budynkami. Wyprowadzano pacjen-
tów z kilku wyjść szpitala gdzie zaraz masakrowani byli kara-
binami maszynowymi. Najaktywniejsi w zabijaniu byli Stani-
sław Kapica i Białas vel Bielisch. Niektórzy z chorych szli apa-
tycznie, powoli, niektórzy biegli. Jeden z pacjentów postrzelo-
ny w szyję szedł dalej, powalony na ziemię dopiero serią z au-
tomatu. Sierżant żandarmerii Pepik, ukrywający się w szpita-
lu jako pacjent, uciekł i ukrył się w jakichś budynkach, wytro-
piony został za kilkanaście dni i zabity. Gdy zabito już prawie 
400 pacjentów i krew zmieniła biel śniegu w kolor czerwony, 
na końcu wyprowadzono dzieci. Ich wyłapanie było najtrud-
niejsze. Część z nich rozpierzchła się po całym budynku, cho-
wając się pod łóżka i do szaf. Wiedziały, co działo się na do-
le przez kilka godzin. Jedno z nich wyciągnięte z szafy wyrzu-
cono oknem. Kilkunastoletni chłopiec uczepił się pielęgniarza 
Kulpy i obaj zostali wypchnięci na parter. Pielęgniarz widział 
już swoją śmierć. Chłopiec po wyjściu tej pary został zastrze-
lony, pielęgniarza uratował biały fartuch. Niektóre z dzieci by-
ły zabrane wprost z łóżek i niesione za bieliznę na śmierć, wy-
machując rączkami i nóżkami. Widok był wstrząsający. Było 
ciemno, esesmani wyprowadziwszy małych pacjentów puści-
li je nieco naprzód i strzelali z automatów. Dzieci podczas wy-
prowadzania z budynku krzyczały i płakały, ich głosy miesza-
ły się z hukiem wystrzałów. Dlaczego najmłodszych zostawio-
no na koniec? Dzieci domyślały się, przynajmniej niektóre, co 
ich czeka. A oczekiwanie przepełnione śmiertelnym strachem 
trwało kilka godzin wśród odgłosów strzelaniny. 

Dwóch stosów trupów pilnowała żołnierska warta przez ca-
łą noc, słychać było z rzadka pojedyncze strzały. To pilnują-
cy pryzmy ciał dobijali dających jeszcze słabe oznaki życia. 

Zamordowano 128 kobiet, 18 dzieci i 304 mężczyzn. Pielęgnia-
rzy nie puszczono na noc do domu. Rano Niemcy zarekwiro-
wali furmanki jadące na targ. Woźnicom kazano iść do miasta. 
Ciała przeleżały przez całą noc, niektóre przymarzły do ziemi, 
obok szkarłatne, wielkie kałuże zakrzepłej krwi. Wkładano po 
5-6 ciał na pojazd. Te przymarznięte zwłoki trzeba było odrą-
bywać siekierami. Pomagali w tym trzej niedawni chorzy, któ-
rym darowano życie – Chrostek, Syk i Kochan. Tych dających 
jeszcze nikłe oznaki życia, kładziono razem z trupami na wozy 
i wrzucano do mogiły. Niektórzy pielęgniarze brali także udział 
w wywożeniu ciał do masowej mogiły, robili to także Niemcy. 
Nagle spod stosu ciał podniosła się ranna Żydówka o nazwi-
sku Roza Malc. Uklękła i prosiła o darowanie życia. Niemiec 
Schilwerdt natychmiast i bez wahania strzelił do niej. Na ma-
sowy grób wykorzystano dół po bombie zrzuconej w 1939 ro-
ku, przy polnej drodze po wyrobisku piasku cegielni w Horo-
dyszczu. Ciała spadały z 3-metrowej wysokości. Zwłoki posy-
pano wapnem i zasypano śniegiem, ziemia była zbyt zmarznię-
ta. Chrostek, jeden z byłych chorych, postawił krzyż z patyków, 
został za to pobity przez Niemca. Wiosenne roztopy wypchnę-
ły z dołu sine ciała na wierzch, dał się odczuć odór rozkłada-
nych zwłok, wtedy mogiłę zasypano ziemią. Do pomocy spę-
dzono Żydów z miasta.

Pielęgniarze sprzątali przez kilka dni sale chorych. Wyrzu-
cali łóżka szpitalne, sienniki, pościel, dokumentację szpitalną, 
którą spalono, cyklinowali podłogi. Z niemiecką skutecznością, 
w ciągu kilku dni, przygotowano budynki pod koszary SS. Trzy 
tygodnie później zamieszkali w nich ci, którzy zabili pacjentów. 
Między innymi: Franz Skwarczyna lub Swarczyna z Raciborza, 
Białas vel Bielsch, Stanisław Kapica, przed wojną nauczyciel, 
Warzecha (chwalił się, że zabił dużo wariatów), Cieślik, Mil-
ler, kapitan Weiss, Beka, Weber, Schilwerdt i inni. Większości 
nazwisk nigdy nie poznano, ustalono około 10. Nikt nigdy nie 
został pociągnięty do odpowiedzialności. 

Szpital Psychiatryczny w Chełmie, 1936 r., zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Z masakry udało się uratować 9 osób. Po doko-
nanym mordzie, późnym wieczorem, pewien gospo-
darz nic nie wiedząc o tragedii szpitala, przywiózł 
furmanką chorą może 18-letnią córkę. Został zatrzy-
many na wartowni, gdy powiedział po co przyjechał 
z dzieckiem, żołnierz Stanisław Kapica powiedział: 
„zaraz ją wyleczymy”, zdjął karabin i zastrzelił sie-
dzącą na wozie. Ojciec przestraszony zawrócił z cia-
łem córki do domu. Gdy w szpitalu usadowili się już 
Niemcy zdarzyło się dwukrotnie, że rodziny przy-
wiozły swoich chorych, nic nie wiedząc o tragedii 
szpitala. Niemcy przebierali się w fartuchy, udając 
lekarzy i sanitariuszy. Gdy rodziny były ledwie za 
bramą, chorych rozstrzeliwano na śmietniku. 

Po wojnie dało się odtworzyć nazwiska tylko 
22 zamordowanych dorosłych i 17 dzieci. Niem-
cy zniszczyli całkowicie dokumentację szpitala. 
W budynkach ulokowano gestapo, koszary SS, a po-
tem, w 1941 roku, szpital wojskowy. Po wyzwole-
niu w obiektach tych zorganizowano Liceum Pie-
lęgniarstwa i oddziały zabiegowe szpitala. Dopie-
ro w 1978 roku powstał ponownie oddział psychia-
tryczny. Dziś w tych obiektach znajduje się szko-
ła wyższa. Zbiorowa mogiła ofi ar zachowała się do 
dzisiaj, oddalona 150 m od miejsca kaźni, upamięt-
niona krzyżem i tablicą. 

Szpital psychiatryczny w Chełmie był pierw-
szym polskim szpitalem, którego pacjenci doświad-
czyli okrucieństwa Niemców. Głównym powodem 
była chęć uzyskania budynków na koszary dla for-
macji SS. 

Leszek Janeczek
ordynator oddziału ginekol.-położniczego 

szpitala w Krasnymstawie

W następnych miesiącach i latach Chełm posłużył raz jeszcze, tym 
razem jako „wirtualne” miejsce przeznaczenia dla chorych umy-
słowo Niemców i Żydów z terenu Rzeszy. Rodzinom odbierano 
tych chorych informując, że są wysyłani do Irrenanstalt Cholm. 
Za podróż i pobyt kazano rodzinom płacić. Specjalnie przysła-
ny z Berlina kurier wysyłał na poczcie w Lublinie i Chełmie wy-
pełnione blankiety informujące rodziny o pobycie ich krewnych 
w Chełmie. Rzesza niemiecka zarobiła na tym ponad 350 tysię-
cy marek. W rzeczywistości chorzy ci odbywali znacznie krót-
szą podróż, gdzieś na terenie Niemiec, aby ich tam zabić prze-
ważnie w komorach gazowych. Zawiadomienie o śmierci wska-
zywało Chełm jako miejsce zejścia z przyczyn oczywiście na-
turalnych. Była to czysta fi kcja w ramach prawdziwej, okrutnej 
akcji zwanej T-4 (od nazwy ulicy w Berlinie Tiergarten nr 4) lub 
E-Aktion, od akcji eutanazji. 

Szpital Psychiatryczny w Chełmie, 1936 r., zbiory NAC

Zbiorowa mogiła ofi ar
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LTN wyróżniło prof. Kockiego
7 stycznia 2020 roku w Lubelskim Towarzystwie Nauko-

wym wręczono doroczną Nagrodę Naukową Lubelszczy-
zny im. Profesora Edmunda Prosta. Wyróżnieniem uhono-
rowano prof. Janusza Kockiego z Zakładu Genetyki Uni-
wersytetu Medycznego w Lublinie za badania nad długo-
wiecznością, autyzmem i rozpowszechnianie nauki wśród 
młodzieży. 

Akcje poboru krwi 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Lublinie przeprowadziło w styczniu akcję poboru krwi 
w całym województwie. Ambulanse pojawiły się m.in. 
w Łęcznej, Zamościu, Modliborzycach lub w wyznaczonych 
miejscach jak np. w wiejskiej świetlicy w Potoku Górnym 
czy Szkole Podstawowej w Firleju. Kolejne akcje prowadzo-
ne mają być systematycznie w kolejnych miesiącach, dlate-
go warto zajrzeć na http://www.rckik.lublin.pl/

Konsultanci wojewódzcy powołani
Wojewoda Lech Sprawka 30 grudnia 2019 r. powołał na pię-

cioletnią kadencję konsultantów wojewódzkich w dziedzinie 
psychologii, hematologii, kardiologii oraz perinatologii, dla któ-
rych będą to kolejne kadencje. Są to: Alicja Nasilowska-Ba-
rud, prof. Marek Hus, prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak 
i prof. Andrzej Wysokiński. Po raz pierwszy powołani zosta-
li konsultanci z dziedziny ortodoncji i geriatrii. To: Monika 
Smyl-Golianek i Magdalena Naja-Wiśniewska,

Order dla prof. Kutarskiego
Prof. Andrzej Kutarski, który od czterech lat pracuje w Szpi-

talu JP II w Zamościu i wykonuje zabiegi przezżylnego usuwa-
nia zużytych elektrod, znalazł się w gronie osób zasłużonych. 
19 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim prof. A. Kutarski 
odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wy-
bitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej i dydaktycznej.

8 tys. metrów onkologii
23 grudnia 2019 r. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 

św. Jana z Dukli oddało do użytku nowy budynek dla pacjen-
tów. Obiekt o pow. 8200 mkw. ma sześć kondygnacji i działa 
w nim zespół 30 poradni specjalistycznych. 

W budynku miejsce znalazła m.in. poradnia onkologiczna, 
chirurgii onkologicznej, leczenia bólu, ginekologii onkologicz-
nej, okulistyczna, otolaryngologiczna, anestezjologiczna, psy-
chologiczna, także nowe poradnie: medycyny nuklearnej, dia-
betologii, kardiologii i transplantologii. W nowym obiekcie po-
wstanie też chirurgia jednego dnia z dwoma salami operacyjny-
mi, apteka i oddział chemioterapii dziennej. Planowane jest tak-
że ponowne uruchomienie oddziału chirurgii plastycznej i po-
wstanie nowego oddziału medycyny nuklearnej, gdzie radiojo-
dem będzie leczony rak tarczycy. W 2019 roku, od stycznia do 
końca listopada, COZL w poradniach, na oddziałach i rehabi-
litacji przyjął 64 tysiące pacjentów. 
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Koncert dla szpitala dziecięcego
W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 2 stycznia br. 

odbył się Świąteczny Koncert Charytatywny. Pieniądze po-
zyskane z biletów oraz kwesty zostały przeznaczone na za-
kup sprzętu medycznego – komory laminarnej dla Uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.

To druga edycja tego artystycznego wydarzenia, w któ-
rym dzieci z Miejskiego Zespołu Żłobków wystąpiły razem 
ze znanymi artystami, m.in Majką Jeżowską, Piotrem Cu-
gowskim. Artystom towarzyszyła orkiestra pod batutą To-
masza Momota. Pomysłodawcą wydarzenia był Piotr Mach, 
a koncert poprowadziła Ewa Dados. 

28. Finał WOŚP
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbiera-

ła pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów diagno-
stycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. 
W województwie lubelskim przez całą niedzielę, 12 stycznia, 
działało 75 sztabów. Lubelscy wolontariusze zebrali 422 tys. zł. 
W chwili zamykania tego wydania Medicusa na koncie WOŚP 
było ponad 115 mln zł, ale ostateczna kwota będzie znana po 
zakończeniu akcji i licytacji w Internecie.

Anielska gwiazdka
Do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie przy-

szedł Mikołaj i 18 grudnia zorganizował „Anielską gwiazd-
kę”. 

Dzieci dostały prezenty, były gry, zabawy, kolędy w wyko-
naniu Łukasza Jemioły i dużo uśmiechu, mimo że wszystko 
działo się w szpitalu. – To właśnie tu dzieci potrzebują szcze-
gólnej uwagi i wsparcia – mówiła Natalia Voytsel, prezes fun-
dacji „Gdy liczy się czas”, która zorganizowała akcję wspólnie 
z lubelskim Centrum Wolontariatu.

Opłatek u Samarytanina
Tradycyjnie, przed świętami Bożego Narodzenia pracow-

nicy, pacjenci i przyjaciele Hospicjum Dobrego Samarytani-
na spotkali się, by podzielić się opłatkiem i razem kolędować. 
18 grudnia przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie odbyło się wigi-
lijne spotkanie przy świątecznym stole. Jak powiedział ks. Mi-
rosław Kalinowski, prezes Hospicjum Dobrego Samarytanina, 
w tym czasie na oddziale stacjonarnym przebywało 23 pensjo-
nariuszy. Ale to nie wszyscy podopieczni, którymi w grudniu 
opiekowało się hospicjum. Ośrodek zajmował się też chorymi 
– było to około stu osób – z okolic Lublina. 

UTW na badaniach 
Akcję profi laktyczną w kierunku wykrywania tętniaków 

aorty brzusznej przeprowadzili 12 grudnia 2019 r. lekarze ze 
Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie wśród seniorów – słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łęcznej. 

– Na spotkanie zgłosiło się ponad 40 osób z naszego uni-
wersytetu – mówi Czesław Skoczylas, kierownik fi lii UTW. 
– Nie wszyscy zostali przebadani, bo okazało się, że rano zje-
dli śniadanie. Dlatego umówili się na wizytę w Lublinie. 
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• Iść przez życie ze śpiewem na ustach, 
to dobra rada?

– Najlepsza! Śpiew daje radość, wy-
zwala optymizm, jest czymś naturalnym. 
Ja śpiewam od zawsze, od najmłodszych 
lat. Może to wpływ moich rozśpiewa-
nych Dziadków? Oboje a także ich syn 
a mój wujek byli członkami chóru ko-
ścielnego w mojej rodzinnej Końsko-
woli. W każdym razie odkąd pamiętam 

lider zespołu Seweryn Krajewski. „Annę” 
śpiewałam także solo, na różnych wystę-
pach. W szkole średniej także śpiewałam 
w kościelnej scholi. Śpiewałam na licz-
nych pielgrzymkach i na obozach harcer-
skich; śpiewałam usypiając mojego sio-
strzeńca… 

• Jednak zamiast szkoły muzycz-
nej…

– Wybrałam liceum w Pu-
ławach – słynne LO im. Ada-
ma Jerzego ks. Czartoryskie-
go i klasę matematyczno-fi -
zyczną. Matematyka to była 
moja miłość, w szkole podsta-
wowej wygrałam nawet olim-
piadę matematyczno-fi zyczną 
na poziomie wojewódzkim, 
więc ten wybór nie był dla ni-
kogo zaskoczeniem. 

• Zaskoczeniem był chy-
ba jednak wybór stomatolo-
gii? Skąd taka decyzja? Ma-
tematyczka – dentystką?

– Cóż, może to zabrzmi 
dziwnie, ale ja uwielbiałam 
chodzić do mojej szkolnej pa-
ni dentystki – jej praca wyda-
wała mi się fascynująca. Lu-
biłam bywać w jej gabinecie, 
patrzeć co robi, rozmawiać 
o tym. Kiedy więc przed ma-
turą musiałam podjąć decyzję 
o dalszej edukacji, wybór padł 
na stomatologię. I co ważne, 

nie miałam dylematu typu „a może jed-
nak pójdę na politechnikę” itd. Po prostu 
w głowie miałam tylko jedno: stomato-
logia. Jednak nie od razu moje marzenie 
się spełniło. Musiałam zdawać drugi raz 
i pouczyć się porządnie biologii, bo w kla-
sie matematycznej nie było jej zbyt dużo. 
Przy okazji spędziłam rok pracując na od-
dziale chirurgii dziecięcej szpitala w Pu-
ławach. Niestety, o ile pamiętam, że po-
cieszałam chore maluchy – to były cza-
sy, kiedy nie było odwiedzin – to nie pa-
miętam, abym im śpiewała…

• Studia na lubelskiej – wtedy – Aka-
demii Medycznej też chyba nie sprzyja-
ły śpiewaniu?

– Tylko pierwsze lata zdominowane 
były przez naukę, bo już na III roku zapi-
sałam się do chóru akademickiego i wpa-
dłam… Jeździliśmy na festiwale i wy-
stępy. Bardzo miło wspominam podróż 
do Salonik w Grecji, gdzie koncertowa-
ły chóry studenckie chyba z całego nie-
mal świata. W Lublinie dawaliśmy kon-
certy nie tylko z okazji uroczystości na-
szej uczelni, ale śpiewaliśmy np. w do-
mach dziecka. Obowiązkowo z okazji 
święta 1 Maja. Takie były czasy. Po stu-
diach i po wyjściu za mąż zamieszkałam 
w Świdniku. Pochłonęły mnie nowe obo-
wiązki, praca zawodowa – długo byłam 
szkolną dentystką, potem z koleżankami 
założyłyśmy NZOZ; urodziłam dzieci… 
i śpiewałam już tylko dla siebie.

• Jednak kilka lat temu wszystko się 
zmieniło?

– To był chyba przypadek. Byłam 
w Izbie przy ul. Chmielnej na szkoleniu 
i wtedy na tablicy ogłoszeń przeczytałam 
o Chórze „Continuum”. Natychmiast po-
czułam drgnienie serca! Kiedy przyszłam 
na pierwsze zajęcia wiedziałam, że to jest 
to! Bardzo się zaangażowałam. Rok te-
mu zostałam prezesem lekarskiego chó-
ru, w którym śpiewają 24 osoby. 

• I co tu kryć – chór coraz mocniej 
wkracza w życie lekarzy! Słynne sta-
ją się „Muzyczne piątki”, które ścią-
gają na Chmielną publiczność nie tyl-
ko lekarską! 

– Cieszę się, ale to zasługa nas wszyst-
kich, którzy działamy w chórze, z dyry-
gentem Tadeuszem Tuszowskim na cze-
le. To dzięki jego inicjatywie do naszego 
repertuaru wprowadziliśmy więcej utwo-
rów tzw. lekkiej muzy. Obok pieśni mu-
zyki poważnej, kościelnych i patriotycz-
nych mamy też coraz więcej muzyki po-
pularnej, takiej, którą większość słucha-
czy zna i może się przyłączyć do wspólne-
go śpiewania. Najlepszym na to dowodem 
był listopadowy „Muzyczny piątek”, kie-
dy w Klubie Lekarza śpiewaliśmy wspól-
nie znane polskie przeboje z lat 60. i 70. 
Sala pękała w szwach!

• Macie też sukcesy innej kategorii. 
– Na przełomie maja i czerwca br. 

Chór „Continuum” wystąpił podczas 
X Kongresu Polonii Medycznej, połą-
czonego z III Światowym Zjazdem Le-
karzy Polskich. Uczestniczyliśmy wte-
dy w koncercie chórów lekarskich obok 
zespołów z Izb Lekarskich z Bydgosz-
czy, Gdańska, Katowic, Olsztyna, Opola, 

Lekarz pasją 

Chciałabym nagrać teledysk, a może 
z Hanną Lekan, 

dentystką, rozśpiewaną prezes Chóru „Continuum” 
z Lubelskiej Izby Lekarskiej, 

rozmawia Anna Augustowska

śpiewałam zawsze i wszędzie. W domu 
najbardziej pamiętam wspólne kolędo-
wanie, kiedy całą rodziną śpiewaliśmy 
przy choince. Rodzinne śpiewanie było 
też stałym elementem wszystkich spo-
tkań: urodzinowo-imieninowych, rocz-
nicowych i wszystkich innych. 

Kiedy podrosłam, zaczęłam śpiewać 
nie tylko w szkolnym chórze, ale tak-
że w kościelnym. Z zapałem wyśpiewy-
wałam też słynne przeboje ówczesnych 
gwiazd estrady m.in.: Haliny Kunickiej, 
Maryli Rodowicz, Sławy Przybylskiej. 
A moją ukochaną piosenką z tamtego 
okresu był przybój zespołu Czerwone Gi-
tary pt. „Anna Maria”, którą skompono-
wał i w niepowtarzalny sposób śpiewał 
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Poznania, Szczecina i Warszawy. Do tak 
ważnego występu przygotowywaliśmy 
się bardzo starannie w czasie kilkudnio-
wych warsztatów w Janowie Lubelskim, 
gdzie po kilka godzin dziennie pod kie-
runkiem prof. Danuty Butryńskiej praco-
waliśmy nad emisją głosu, a z naszym dy-
rygentem doskonaliliśmy repertuar. Wy-
konaliśmy 4 utwory: renesansowy ma-
drygał J. de Pres „El grillo” (z 1505 r.), 
następnie bardzo efektownie opracowane 
przez Warda Swingle Bourree J. S. Bacha 
z II suity angielskiej, kolejnym utworem 
był „Moon River” Henry’ego Mancinie-
go z fi lmu „Śniadanie u Tiffaniego” i na 
zakończenie hit ostatniego czasu w opra-
cowaniu naszego dyrygenta, „Dwa ser-
duszka”. Starsi pamiętają piękne wy-
konanie tej ludowej piosenki z Podlasia 
przez Mazowsze, a młodsi mieli okazję 
poznać tę piosenkę dzięki fi lmowi „Zim-
na wojny”. 

Od września 2019 r. szykujemy się 
do koncertów i warsztatów chórów lekar-
skich, które odbędą się w dn. 4-6 wrze-
śnia 2020 roku w Opolu. Jest szansa, że 
warsztaty poprowadzi z nami Włodzi-
mierz Korcz. Każdy chór zaprezentuje 
utwór z zasobów archiwalnych festiwa-
lu piosenki w Opolu we własnym opraco-
waniu. My mamy wykonać utwór pt. „Za-
kochani są wśród nas”, który kiedyś śpie-
wała Helena Majdaniec i przebój Haliny 
Kunickiej „Orkiestry dęte”. Zwieńcze-
niem naszych przygotowań będzie wspól-
ny koncert polskich chórów lekarskich 
na scenie Teatru im. Jana Kochanowskie-
go w Opolu. Rozważamy także uczestnic-
two w międzynarodowym koncercie mu-
zykujących pracowników opieki zdro-
wotnej w mieście Tihany nad Balatonem, 
który organizowany jest przez profesora 
z Budapesztu – Andras Palmas, dyrekto-
ra Asklepios-Med. Proponowany termin 
– maj 2020 r.

• Niezły rozmach! Jeszcze jakieś pla-
ny?

– Bardzo chcemy nagrać teledysk 
– a może nawet płytę. Przymierzamy się 
też do wprowadzenia do repertuaru pieśni 
cerkiewnych. Co ważne – nasz chór zo-
stał członkiem Polskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr!

www.medicus.lublin.pl

nawet płytę

Wszystkich chętnych Koleżanki i Kolegów 
zapraszamy do śpiewania i uczestnicze-
nia w działalności naszego chóru. Próby 
odbywają się w sali konferencyjnej LIL 
przy ul. Chmielnej 4 w każdy poniedzia-
łek o godz. 18.30.

Dzień z pracy lekarza POZ

Wtorek
Dzisiaj od rana patrząc przez okno 

rozmyślam nad życiowymi wyborami. 
Na pewno nie żałuję i chyba nigdy nie 
żałowałam, że jestem lekarzem. Czasa-
mi zastanawiałam się, czy nie lepiej by-
ło skończyć prawo, być prokuratorem 
i ścigać złych ludzi. Ale w czasach, kie-
dy ja zaczynałam studia prokurator nie 
zawsze ścigał złych ludzi, bardzo czę-
sto wręcz odwrotnie. W mojej pracy na 
pewno się nie nudzę. Każdy dzień to 
nowe niespodzianki i wyzwania. Cza-
sami jest nawet zabawnie. Dzisiaj na 
przykład pacjentka po wejściu do gabi-
netu z uśmiechem oznajmiła, że naresz-
cie wie, że nie ma tej japońskiej choro-
by. Zdziwiona zapytałam, kto u niej 
podejrzewał japońskie zapa-
lenie mózgu. Była to jedyna 
„japońska” choroba, o której 
pomyślałam. Może dlatego, 
że niedawno córka wybierała 
się do Wietnamu i zastanawia-
ła się nad szczepieniem? Trudno 
mi powiedzieć. Przez chwilę pa-
trzyłyśmy na siebie z pacjentką z obu-
stronnym brakiem zrozumienia. W koń-
cu pacjentka mi mówi, że była u endo-
krynologa i nie ma Hashimoto. Śmiały-
śmy się obie.

Zabawne sytuacje zdarzają się czę-
sto. Niedawno pani w gabinecie oznaj-
miła, że coś jej nie pasuje z kolejnością 
przyjęć i ja chyba przyjmuję znajomych 
poza kolejką. Próbowałam jej wytłuma-
czyć, że wszyscy moi pacjenci to znajo-
mi i z tej strony patrząc ma rację. Mó-
wiła mi, że kiedyś to był porządek, lista 
pacjentów na drzwiach gabinetu i wia-
domo kto za kim. Tłumaczyłam, że RO-
DO i nie wolno już, a kolega, który, pró-
bując pokazać śmieszność takich ograni-
czeń, umieścił na drzwiach listę „pseu-
donimów” znalazł się w ogólnopolskiej 
prasie jako ciekawostka. Nie widziałam 
zrozumienia w oczach, ale jak pani nie 
ma innych problemów poza pilnowa-
niem „która godzina wchodzi”, to do-
brze, bo chyba bardzo chora nie jest.

Dzisiaj znowu sporo pacjentów po 
zwolnienia niewypisane na SOR, bo 
system ZUS-u nie działał. Zastanawiam 
się czy według kolegów z oddziałów ra-
tunkowych w POZ mamy inny system 
w ZUS-ie i u nas działa? Też nie dzia-
ła. Optymistyczne jest to, że pacjenci 
powtarzają słowa doktora z SOR-u „le-
karz rodzinny da sobie radę”. Traktuję 
to jako komplement, trzeba być opty-
mistą. Przecież chyba koledzy z SOR-u 

wiedzą, że zwolnienie 
pisze lekarz po osobi-
stym zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu 
takiej konieczności, więc jak nie mogą 
wypisać z powodów technicznych, to 
może grzecznościowo zwróćmy się do 
kolegi z prośbą o wyręczenie nas. Przez 
kilka dni po wprowadzeniu obowiązko-
wych e- zwolnień od 1 grudnia 2018 ta-
kie prośby widziałam. Naprawdę!

Zadzwoniła do mnie koleżanka z in-
nej przychodni z pytaniem, czy ma obo-
wiązek na wizycie domowej podpisać 
się i potwierdzić podpis pacjenta. Pa-
cjent bez kontaktu, po udarze, córka 

go zabrała do siebie ale nie ma dostępu 
do konta (i nie ma za co kupić ojcu le-
ków!). Koleżanka była wczoraj na wi-
zycie domowej, ale odmówiła, bo prze-
cież nie wie, czy to jego podpis. Córka 
straszy NFZ-tem, TO PRZECIEŻ TYL-
KO PIECZATKA, CO JEJ SZKODZI. 
Uświadomiłam jej, że nie jest notariu-
szem, a przede wszystkim poświadczać 
nieprawdy, nawet dla „tak zwanego do-
bra pacjenta” nie wolno. Swoją drogą, 
ta koleżanka kiedyś pojechała na wizytę 
do pacjentki o godzinie 21, bo tyle cza-
su przyjmowała pacjentów w przychod-
ni i usłyszała pod drzwiami, że pacjentka 
to teraz idzie spać i o tej porze wizyt nie 
przyjmuje. Musimy czasami wiedzieć, 
kiedy kończy się nasz obowiązek a za-
czyna „judymowanie”.

Wioletta Szafrańska-Kocuń
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Lekarzu, co Ty na to 

Dla dzieci i kobiet lekarstwa przepisu-
ją się przyjemniejszego smaku, mężczyź-
ni łatwiej znoszą i przykrzejsze. W przy-
padku, gdy chory nie jest zamożny, na-
leży dobrać mu tańszy, mniej wyszuka-
ny lek. Tak zalecał autor podręcznika 
pisania recept… 155 lat temu! W cza-
sie rewolucji z e-receptami zaglądamy 
do XIX-wiecznej publikacji profesora 
Antoniego Kryszki.

Postać zbliżona do powidełek. Nie dręczyć 
– Dając jednakże kilka przepisów na 

jednym papierze, gdy długość jego nie 
wystarcza na ich pomieszczenie, przeno-
simy całkowity osobny przepis na drugą 
stronę, przestrzegając o tym u dołu pierw-
szej wyrazami: verte, vertatur, przewró-
cić. Dla uniknięcia przy robocie lekarstw 
opuszczeń, recepty piszą się w jedno-
stajnym porządku: inscriptio, praeposi-
tio, praescriptio, subscriptio i signatum. 

Inscriptio (nadpis) nie dozwa-
la dopisać żadnego środka i pod-
stępnie włożyć na lekarza nieza-
służoną odpowiedzialność – tłu-
maczy w swej książce. 

A ponieważ był to czas na dłu-
go przed wprowadzeniem ujed-
noliconych druków, zalecał, by 
lekarze używali papieru czyste-
go, takiej wielkości, aby nie za-
bierał na próżno miejsca na stole, 
przy którym „receptaryusz” pra-
cuje. – Mają być pisane dobrym 
atramentem i czytelnie, w języku 
do recept przeznaczonym. U nas 
w łacińskim. Przepisywać, co po-
trzeba, o ile się da, bez żadnych 
poprawek i doprawek – precy-
zował. 

Ówczesne przepisy mówiły, 
że jedna recepta służy jeden tyl-
ko raz i przechowuje się je w ap-
tekach przez 3 lata.

Filozofi a i medycyna

Fakt, że jego ojciec był urzędni-
kiem, sprawił, że Antoni Kryszka, 
który pochodził z Radomia, mógł 
się kształcić. Już średnią szko-

łę skończył w Krakowie. Później na 
Uniwersytecie Jagiellońskim zaczął studio-
wać na Wydziale Filozofi cznym. Edukację 
przerwał i kontynuował ją w Wilnie 
na Akademii Medyko-Chirurgicznej. 
Kolejny uniwersytet – w Tartu, gdzie 
25-letni Kryszka otrzymał stopień lekarza 
I klasy. Sześć lat później stopień doktora 
medycyny uzyskał w Warszawie, gdzie 
został lekarzem ordynującym, a potem le-
karzem naczelnym w Szpitalu św. Rocha 
przy Krakowskim Przedmieściu 24. Dziś 
placówka nie istnieje, nie przetrwała II 
wojny. Kryszka był z nią związany przez 
28 lat. Miał tu nawet mieszkanie.

Równolegle był profesorem warszaw-
skiej Akademii Medyko-Chirurgicznej, 
wykładowcą materii lekarskiej Wy dzia-
łu Lekarskiego Szkoły Głównej War-
szawskiej – uczył fi zjologii, potem ob-
jął wykłady terapii ogólnej i receptury. 

Po otwarciu Uniwersytetu Warszawskiego 
był profesorem farmakologii.

Pozytywista studentom

„Receptura, czyli nauka pisania recept 
i przyrządzania podług nich lekarstw”, 
45-letniego wówczas Antoniego Kryszki, 
ukazała się w Warszawie w 1865 roku. 

To rok wojny secesyjnej w Ameryce 
i czas pierwszego wydania „Alicji 
w Krainie Czarów”. W Lublinie zaczy-
nała się budowa hotelu Europa. 1865 to 
rok carskich represji po upadku powsta-
nia styczniowego. Pozycję przeznaczo-
ną dla studentów medycyny i farmacji 
w Szkole Głównej Warszawskiej mu-
siał przeczytać cenzor. Jak wszystko, co 
ukazywało się ofi cjalnie drukiem. Widać 
cenzor J. Błeszczyński nie znalazł nawet 
cienia aluzji do konspiracji narodowo-
wyzwoleńczej. „Receptura” została wy-
drukowana.

Współcześni historycy uznają postawę 
ówczesnych profesorów, którzy za własne 
pieniądze drukowali polskie podręczniki 
i materiały do nauki, za pozytywistycz-
ną. W tym gronie był Kryszka. 

Lukrecja do tarzania

– Apteka nie jest już prostym sklepo-
wym składem, lecz naukową pracownią. 
Uczynić wybór, przekonać się o dobro-
ci, umiejętnie przerobić i przechować, 
nareszcie przyrządzić prawdziwe lekar-
stwa; wszystko to wymaga gruntownej 
nauki – uważał profesor. Lektura jego 
„Receptury” daje nam pojęcie, jak wy-
glądała wówczas praca w tej naukowej 
pracowni. 

Pigułki powstawały z masy zawierają-
cej składniki wyszczególnione na recepcie 
i formowanej w wałeczki. Wałeczki dzie-
lone na części, zamieniane były w palcach 
w zaokrąglone porcje. 

– Pigułki zrobione i starannie zaokrą-
glone, mogłyby z czasem zlepiać się z so-
bą i używanie ich uczynić niewykonal-
nym – zauważa Kryszka i dodaje: w ce-
lu więc przeszkodzenia zlepianiu się pi-
gułek, zwykle posypują się jakim obojęt-
nym proszkiem, widłaku (lycopodium), 
lukrecyi. Lub dla nadania im zapachu 
proszkiem aromatycznym, cynamono-
wym, waniliowym. Można także pigułki 
powłóczyć klejem, zanurzając je na szpil-
ce lub tarzając w karuku (klej rybi, otrzy-
mywany z wysuszonych pęcherzy ryb-
nych – red.). Autor podręcznika tłuma-
czy, że wyrażenie „obclucantur gelatina 

– Żadna tajemniczość nie przystoi me-
dycynie, bo trąci szarlataneryą, nadto daje 
powód do niezrozumiałości i pomyłek – to 
chyba główna myśl przyświecająca auto-
rowi, który postanowił zebrać najważniej-
sze informacje przydatne jego studentom 
medycyny i farmacji. Choć wówczas ist-
niały już dwie książki wydane w języku 
polskim, uczące pisania recept. Jedna uka-
zała się w Warszawie (1816 i 1829) dru-
ga w Krakowie (1851). 

Doktor Antoni Kryszka uważał, że 
lekarz ma obowiązek znać techniczne 
możliwości aptekarza, by nie wymagał 
czegoś niewykonalnego. Aptekarz mu-
si mieć wiedzę o ważności i mocy le-
karstwa. Recepta, na pierwszy rzut oka, 
ma ułatwiać zadanie aptekarzowi. Cała 
musi kończyć się na jednej stronie i pod 
żadnym pozorem nie wolno jej przeno-
sić na drugą. 



MEDICUS 1-2/2020 23

www.medicus.lublin.pl

chorego odrażającem lekarstwem!
cum saccharo”, którego lekarz użyje na 
recepcie znaczy, że pigułki lekko zwil-
żone klejem, mają być tarzane w miałko 
sproszkowanym cukrze. 

Złoto i rozynki

Nie pisze niestety na co i komu prze-
pisywane były pigułki upiększane krusz-
cami. Wyjaśnia jedynie, że dla posrebrze-
nia i pozłocenia pigułek, najpierw robi się 
ich powierzchnię lepką – jeżeli taką nie 
była – a następnie potrząsa się nimi i list-
kami złota albo srebra w kulistym naczy-
niu. Przestrzega by nie zdobić tak pigu-
łek zawierających związki, które czer-
nią te metale. 

Profesor, który miał wieloletnie do-
świadczenie w pracy w szpitalu uprze-
dzał swoich czytelników, że niektórzy 
chorzy nie umieją połykać pigułek. Gryzą 
je narażając się na nieprzyjemny smak. 
Sposobem jest zawinięcie pigułki w zwil-
żony opłatek, położenie jej daleko na ję-
zyku i szybkie popicie wodą. 

– Zastępowanie opłatka przy używa-
niu pigułek i proszków suszonemi śliwka-
mi, rozynkami i podobnie małemi owoca-
mi, należy do indywidualnych dogodno-
ści, jakich usłużny lekarz nigdy nie lek-
ceważy – zauważa. 

Słonina, miód, konfi tury. 
Na recepcie

Mydło, słonina, krochmal, wosk, ma-
sło kakaowe, miód i silniejsze środki to 
skład ówczesnych czopków. Stosowane 

w, jak się mówiło w XIX wieku kiszce od-
chodowej – były i wówczas jedną z form 
podawania leków. 

Miód, ale tym razem praśny, czy-
li świeży, płynny pojawia się w ponad 
200-stronicowej publikacji, by wytłu-
maczyć czytelnikom gęstość powidełek. 
To nieznana nam zupełnie postać lekar-
stwa, którego istotą było ukrycie w mi-
łym dla pacjenta smaku, środków lekar-
skich. Używano do tego konfi tur, roobów 
(sok ze świeżych jagód, owoców i skór-
ki uzyskany przez kruszenie i wyciska-
nie oraz odparowywanie z dodatkiem cu-
kru – red.). miazg owocowych i syropów. 
Niektóre z powidełek zawierały terapeu-
tycznie kojące dawki opiatum. 

Przypisywano je określając porcje ły-
żeczkami do kawy. Mogły być pierwszej 
gęstości lub drugiej – w formie słodkie-
go soku. Postać już w czasach Kryszki 
była krytykowana. Wadą powidełek by-
ło to, że szybko się psuły. 

– Ukrycie nieprzyjemnych własności 
lekarstwa, uczynienie go smacznem, jest 
jednem z ważniejszych zadań piszące-
go recepty. Któż zaprzeczy, aby nie by-
ło słusznem nie dręczyć chorego odraża-
jącem lekarstwem – poucza swoich stu-
dentów autor podręcznika. 

Płynne prędzej skutkują

– Przy chorobach ostrych, lekarstwa 
płynne prędzej skutkują i mniej obciąża-
ją żołądek, kiedy w cierpieniach przewle-
kłych, postacie stałe dłużej przechowują-
ce się, bardziej będą na swojem miejscu. 
Dla dzieci i kobiet lekarstwa przepisują 
się przyjemniejszego smaku, mężczyź-
ni łatwiej znoszą i przykrzejsze; środek 
w naturze, czyli in substantia przystęp-
niejszy jest dla ubogiego, naciągi i wy-
ciągi, to jest tynktury i extrakta dla boga-
tego – tłumaczył swoim następcom wy-
kładowca.

Podkreślał, że aptekarz ma zachowy-
wać przy robocie największą czystość 
i nie „dozwalać sobie żadnych nieprzy-
zwoitości, np. wydmuchiwania naczyń, 
nadgryzania korków” itp. Dozowanie, 
czyli rozdzielanie lekarstw, polegało na 
podzieleniu całości przepisanego leku na 
pojedyncze dawki (zwane dozami, czyli 
wziątkami). Dozowanie należało do obo-
wiązków farmaceuty.

XIX-wieczna nowoczesność

W 1885 roku, w 20 lat po ukazaniu się 
„Receptury”, uznawanej przez dzisiejszych 

farmaceutów za nowoczesną – profesor 
przeszedł na emeryturę. Zrezygnował 
z prowadzenia katedry farmakologii na 
UW, musiał zaniechać pracy naukowej. 
Wszystko przez chorobę oczu. 

Zmarł w 1912 roku, miał 94 lata. Jego 
grób jest na Powązkach.

Janka Kowalska

• Korzystałam z „Farmacja Krakowska” 
i „Znani i nieznani Ziemi Radomskiej”

Ilustracje:

• XVIII-wieczne recepty lekarskie 
ze zbiorów Biblioteki Załuskich

Fot. Polona.pl

• Tytułowa strona podręcznika 
prof. Kryszki

Ze zbiorów Polona.pl
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Fotografowali 
– teraz pokazali

Dwudziestu sześciu uczestników z 10 krajów 
i 70 fotografi i – to efekt siódmej edycji Międzyna-
rodowego Salonu Fotografi i Artystycznej Leka-
rzy „PhotoArtMedica” którego organizatorem jest 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie. W sobo-
tę, 11 grudnia, w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej 
„U Lekarzy” w Lublinie odbył się wernisaż wysta-
wy pokonkursowej – oczywiście jej części – którą 
można przy ul. Chmielnej oglądać do 7 lutego br. 
Uczestnicy „PhotoArtMedica” nadsyłali zdjęcia 
w trzech kategoriach: „Krajobrazy świata” „Temat 
wolny” i „Fotografi a medyczna”. Wśród prezento-
wanych prac znalazły się zdjęcia szefa Komisji Kul-
tury LIL Dariusza Hankiewicza. aa

TEATRALNIE

FESTIWALFESTIWALCzekoladowe dniCzekoladowe dni
15 lutego (w godz. 10-20) i 16 lutego (w godz. 10-18) będzie 

w Lublinie Festiwal Czekolady. W Lubelskim Centrum Konferen-
cyjnym spotkają się konsumenci i producenci czekolady i słody-
czy z Polski i z zagranicy. Będą warsztaty cukiernicze oraz otwar-
te dla szerokiej publiczności pokazy cukierniczych mistrzów. 
Jak zapowiadają organizatorzy, będzie konkurs tortów i małych 
form. Bilet (10-15 zł) uprawnia do udziału we wszystkich wyda-
rzeniach. Wejście dla dzieci do 12 lat bezpłatne.

Farsa i gwiazdyFarsa i gwiazdy
9 lutego o godz. 16.00 w Centrum Kongresowym UP spek-

takl „Pomoc domowa”. Farsa Marca Camolettiego opowiada lo-
sy męża, żony, kochanki i kochanka oraz Nadii, tytułowej pomo-
cy domowej. Reżyseria: Rafał Sisicki, obsada: Nadia – Dominika 
Gwit, Norbert – Michał Mikołajczak / Krzysztof Ibisz, Olga – Jo-
anna Kupińska, Maja – Agata Załęcka, Marek – Sebastian Stan-
kiewicz / Michał Piróg. Bilety od 80 zł. 

KONCERTWiolonczela w walentynki Wiolonczela w walentynki 
14 lutego o godz. 19.00 w lubelskiej fi lharmonii walentynko-

wy koncert symfoniczny. Subtelna muzyka, romantyczne opo-
wieści, przejmujące brzmienie orkiestry symfonicznej, kolory-
styczne i ilustracyjne kompozycje – wszystko to jednego wie-
czoru. Gościem specjalnym będzie wybitny polski wiolonczelista 
i pedagog – Tomasz Strahl. Tak organizatorzy opisują piątkowy 
koncert, w którym: Maurice Ravel, Robert Schumann i Mikołaj 
Rimski-Korsakow. Dyryguje Dawid Jarząb. Bilety 30-40 zł.

TEATRALNIEZapolska w OsterwieZapolska w Osterwie
20-22 lutego o godz. 19 i 23 lutego o godz. 18. można zoba-

czyć w Teatrze im. Osterwy najnowszą sztukę „Ich czworo” Ga-
brieli Zapolskiej. Od czasu prapremiery w roku 1907 we Lwowie, 
sztuka należy do najchętniej wystawianych tekstów Zapolskiej. 
To ironiczna i pełna humoru obserwacja rodziny, komplikujących 
się związków i ludzkiej słabości. Wedle określenia samej autorki 
to „tragedia ludzi głupich w trzech aktach”. 

Reżyseria: Paweł Aigner, scenografi a: Magdalena Gajewska, 
kostiumy: Zofi a de Ines. Obsada: Krzysztof Olchawa, Marta Le-
dwoń, Magdalena Zabel, Wojciech Rusin, Magdalena Sztejman, 
Jowita Stępniak, Teresa Filarska, Tomasz Bielawiec. 

KABARETKABARETSatyryk i piosenkarzSatyryk i piosenkarz
16 lutego o godz. 18 na estradzie sali koncertowej Filharmo-

nii Lubelskiej wystąpi Krzysztof Daukszewicz. Satyryk, poeta, 
kompozytor, gitarzysta i piosenkarz w jednej osobie. Na wystę-
py artysty składają się jego autorskie monologi i piosenki peł-
ne dowcipu, odnoszącego się do aktualnych tematów politycz-
nych, społecznych i kulturalnych. Daukszewicz to postać świet-
nie znana, zadebiutował w I Biesiadzie Humoru i Satyry w Lidz-
barku Warmińskim w 1976 roku. Przechodził różne koleje losu, 
a jego kariera toczyła się od współpracy z kabaretem Pod Egi-
dą Jana Pietrzaka po udział w programie „Szkło kontaktowe” 
TVN24. Bilety 50-60 zł.

(oprac. JKG)
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DYSKUSJAZawierucha o TarantinoZawierucha o Tarantino
Polscy aktorzy w Hollywood. Czemu drzwi dla artystów z Pol-

ski są wciąż wpółprzymknięte? Czy to kwestia znajomości języ-
ka, stereotypów producenckich czy stempla aktorów użytecz-
nych tylko w projektach wysoko artystycznych i cokolwiek her-
metycznych dla amerykańskiego rynku? Jak się dostaje rolę u Ta-
rantino? O tym 11 lutego o godz.18 w Teatrze Starym opowie 
Rafał Zawierucha. Aktor, który grał w „Pewnego razu… w Holly-
wood” będzie gościem Bitwy o kulturę. Rozmowę poprowadzi 
Łukasz Drewniak. Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściów-
ki. Wejściówki można odbierać w kasie Teatru Starego w mia-
rę dostępności miejsc. 

MUZYCZNIEFederacja w walentynki Federacja w walentynki 
14 lutego o godz. 19 w Centrum Kongresowym UP koncert 

„O miłości się nie mówi”, organizowany pod hasłem „Walentyn-
ki z Lubelską Federacją Bardów”. W czasie koncertu publiczność 
usłyszy federacyjną interpretację tych najbardziej i mniej zna-
nych – ale zawsze najpiękniejszych – utworów o miłości Cohe-
na, Stachury, Dylana, Brela i wielu, wielu innych… Lubelska Fe-
deracja Bardów to jedyna w swoim rodzaju formacja proponu-
jąca własne rozumienie rozrywki. Czerpie wzorce z muzyki kla-
sycznej i etnicznej. Nawiązuje do ambitnych nurtów światowe-
go rocka i popu. Tytuł koncertu to fraza Edwarda Stachury z je-
go „Dzienników” – O miłości się nie mówi. Miłość się wyraża. Bi-
lety 40-60 zł.

MUZYCZNIEMUZYCZNIETenorzy u dominikanówTenorzy u dominikanów
Artyści Opera da Camera di Roma występują w przestrzeni 

kościołów i katedr. Lubelska bazylika na Starym Mieście jest na 
ich trasie. 8 lutego o godz. 19.30 koncert „The 3 Tenors & Sopra-
no”, w którym wystąpią trzej utalentowani włoscy tenorzy ob-
darzeni wyjątkową barwą głosu oraz sopran. Emilia Diakopo-
ulou, Adriano Gentili, Pierluigi Paulucci i Emanuel Bussaglia na 
co dzień występują w rzymskich teatrach i operach, goszcząc 
niejednokrotnie na deskach wielu europejskich oper. Jak infor-
mują organizatorzy wydarzenia, w kościele przy ul. Złotej, wspól-
nie z muzykami włoskiej opery kameralnej (Opera da Camera di 
Roma), tenorzy i sopranistka przeniosą publiczność w świat naj-
słynniejszych włoskich melodii. W programie arie z takich oper 
jak „Tosca”, „Traviata”, „Rigoletto” czy „Turandot” i pieśni neapoli-
tańskie. Bilety od 65 zł.

LITERACKODo Czarta idźcie wraz!Do Czarta idźcie wraz!
Tak brzmi ostatnie zdanie hymnu chyba najsłynniejszego lu-

belskiego kabaretu Czart, który bawił i śmieszył swą publiczność 
przez dekady! Dokładnie w styczniu br. minęła kolejna rocznica 
ostatniej premiery, którą zespół czartowskiego kabaretu po raz 
ostatni przygotował i wystawił w 1998 roku. 

A wszystko zaczęło się w roku 1959, kiedy to dwaj dziennika-
rze „Kuriera Lubelskiego” – Andrzej Malinowski i Ryszard No-
wicki – postanowili założyć w Lublinie kabaret. Wkrótce przy-
łączył się do nich muzyk i kompozytor Jacek Abramowicz i tak 
w kawiarni „Czarcia Łapa” na Starym Mieście narodził się… Czart 
(trudno było o bardziej trafną nazwę, skoro „Czarcia Łapa”, obok 
Trybunał, a w tle słynna legenda).

Pierwsze przedstawienie nosiło tytuł „Legendy lubelskie” i ka-
baret wystawił je już w 1960 roku. „Dostaliśmy owacje na stoją-
co. Ludzie czekali na kabaret. Pchali się drzwiami i oknami. Na 
premierze chyba nie sprzedawano biletów (…) oczywiście stał 
stolik dla cenzury, obowiązkowo” – wspominał Abramowicz. Na 
kolejnych spektaklach tłok był jeszcze większy. 

O tym, jak wyglądały spektakle, kto je przygotowywał, kto 
pisał teksty i muzykę, jacy aktorzy, a właściwie, jakie osoby gra-
ły w Czarcie – bo nie wszyscy byli profesjonalnymi aktorami – 
można przeczytać w książce Stanisława Jana Dąbrowskiego 
pt. „Gwiazdy i gwiazdeczki kabaretu Czart”. Książka jest, jak sam 
autor zaznaczył w podtytule, małym leksykonem biografi cznym 
i rzeczywiście nazwisko 
po nazwisku prowadzi 
nas przez życiorysy ka-
baretowiczów – co waż-
ne! – nie tylko kabaretu 
Czart. Bo Lublin, jak się 
okazuje z dokładnej lek-
tury książki Dąbrowskie-
go, to było całe zagłębie 
kabaretowe. Chyba nie 
wszyscy zdajemy sobie 
sprawę, ile w mieszkań-
cach naszego miasta by-
ło wtedy inwencji i ta-
lentu do satyrycznego 
patrzenia na świat – do-
dajmy świat z minionej, 
mało radosnej epoki. 
Wystarczy wymienić 
tylko kilka nazw ówcze-
snych kabaretów: Dren, 
Mixtura, Remedium czy 
kabaret Sex.

W Czarcie przez la-
ta jego działalności przewinęło się ponad 100 osób! Trudno 
wszystkich wymienić w „tej nader skromnej publikacji”, jak pi-
sze autor leksykonu. Ja jednak zachęcam do zapoznania się – al-
bo, jak w przypadku innych czytelników, przypomnienia so-
bie tych, o których na kartach książki tak pięknie pisze Stani-
sław Jan Dąbrowski, osoba która także zasługuje na wyjątko-
wą uwagę. Dlatego proszę koniecznie zerknąć także do jego 
biogramu. Zdradzę tylko, że był konferansjerem zespołu Tadu-
sza Nalepy Brecout! Śpiewał z Urszulą, a także z Beatą Artem-
ską: „wprawdzie tylko raz i to w nagłym zastępstwie innego so-
listy, ale fakt faktem!”.

Natomiast lekarzom pragnę zwrócić uwagę na dwa nazwi-
ska wybitnych kabareciarzy z Lublina: to Jerzy Beer, psychiatra 
i twórca kabaretu Psychodraka, później Mixtura, który był czo-
łowym aktorem Czarta a także Danuta Wójtowicz-Tarczydło, 
psychiatra i pediatra, która założyła i prowadziła kabaret Reme-
dium i przez lata była fi larem kabaretu Czart i Mixtura.

Anna Augustowska

Stanisław Jan Dąbrowski, 
„Gwiazdy i gwiazdeczki kabaretu Czart”, Lublin 2019



Sałatka po lekarsku

Pasta rybna… 
czyli kwasy omega-3 w domu 

Nasz szoł powszedni 

Święta Bożego Narodzenia, które mamy za so-
bą, to czas, w którym na stołach królują ryby. Śledź 
w oleju, ryba po grecku czy karp to tradycyjne wi-
gilijne potrawy, które są źródłem cennych tłuszczów 
nienasyconych. Kwasy omega-6 to przede wszyst-
kim produkty roślinne, oleje i rośliny strączkowe. 
W kwasy omega-3, w tym przede wszystkim kwasy 
EPA i DHA, bogate są szczególnie tłuste ryby mor-
skie, i o nich będzie mowa. Zarówno wędzone, jak 
i smażone. Łosoś i łososiowate, tuńczyk, sardynki 
i makrela należą do ryb morskich najbogatszych w nienasycone kwa-
sy tłuszczowe omega-3. Warto tu przypomnieć, że kwas EPA czyli 
eikozapentaenowy pomaga obniżać poziom trójglicerydów, zmniej-
sza ryzyko wystąpienia arteriosklerozy redukując stężenie i adhezyj-
ność, w stosunku do naczyń krwionośnych, a również obniża poziom 
cholesterolu (LDL). Kwas DHA, czyli dokozaheksaenowy, wpływa 
na prawidłowy rozwój układu nerwowego, przeciwdziała chorobom 
serca oraz nadciśnieniu. Wykazuje także pozytywne efekty w zapobie-
ganiu chorobie Alzheimera. Oczywiście ryby, to także bogate źródło 
białek, jodu, żelaza, magnezu, fosforu, potasu oraz witamin. I warto 
pamiętać, że stosunek kwasów omega-3 do omega-6 powinien wyno-
sić w naszej diecie 1:5. Statystyczny Polak zjada rocznie ok. 100 kg 
ryb Portugalczyk 3 razy więcej. Po takim wstępie, to już tylko zacie-
rać ręce i przystępować do działania dla zdrowia.

Składniki:
• Ok 30 dag wędzonej makreli. 
• Ok 40 dag wędzonego dorsza.
• Ok 30 dag wędzonego trewala (trewal srebrzysty, to gatunek 

ryby morskiej występujący w południowo-zachodniej części 
Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Argentyny, Urugwaju 
i Brazylii oraz w południowo-wschodniej części Oceanu 
Spokojnego w pobliżu wybrzeży Peru i Chile. Dostępny coraz 
częściej w naszych sklepach. Jest pyszny i ma mało ości). 

• 250 g sera białego chudego.
• 250 g sera białego wędzonego. 
• 2 cebule.
• 1 łyżeczka czarnego pieprzu.
• 1 łyżka musztardy kremskiej.
• 1 słoiczek koncentratu pomidorowego (30%).
• 1 pęczek drobnego koperku. 

Wykonanie:
Wszystkie składniki zemleć w maszynce do mięsa (ryby uprzednio 

obrać z ości), a cebule pokroić na małe kawałki. Masę wymieszać doda-
jąc pieprz, musztardę, kon-
centrat i posiekany szczy-
pior. Podawać schłodzo-
ną, najlepiej na ciemnym 
chlebie cienko posmaro-
wanym masłem, z ogór-
kiem kiszonym lub konser-
wowym. Można ją przeło-
żyć do słoików i przecho-
wywać w zamrażarce do 
7 dni. Pasta najlepiej sma-
kuje na drugi dzień od wy-
konania. 

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

28 listopada

Osobiście nie słuchałem, ale podobno w czasie inau-
guracyjnego exposé nowego dotychczasowego premie-
ra, bez wątpienia trzeciej najważniejszej osoby w pań-
stwie, padło stwierdzenie, że „MAMY NAJLEPSZĄ 
SŁUŻBĘ ZDROWIA W EUROPIE”! To prawda, na 
pewno mają. A my?…

29 listopada

W holu szpitala przeczytałem anons „ZATRUDNI-
MY NA KONTRAKCIE KAŻDEGO LEKARZA OD 
ZARAZ!”. Nie moja sprawa, ale chyba można było zre-
dagować tę ofertę mniej panicznie i bardziej eleganc-
ko, na przykład: „ZATRUDNIMY NA KONTRAK-
CIE KAŻDEGO LEKARZA OD CHORÓB ZAKAŹ-
NYCH!”. Kulturalniej by było. 

1 grudnia

Sąsiad po kolejnym obejrzeniu Wiadomości zauwa-
żył, że nagminne już stają się przypadki absolutnej nie-
możności wglądu w wiele dokumentów i akt sądowych 
dotyczących kolejnych dygnitarzy, bo te objęte są jakąś 
nienaruszalną tajemnicą państwową i aż dziwne, że do 
tej pory nie zostało jeszcze ofi cjalnie utworzone tajne 
Ścisłe Centrum Ignorowania Ewidentnych Malwersacji 
Aparatczyków, w skrócie ŚCIEMA. Powiedziałem mu, 
że póki co nigdy nic takiego nie powstanie, zresztą po co 
– przecież i tak wiemy co trzeba i o kogo chodzi. 

2 grudnia

Leżę, patrzę, myślę i coraz częściej przypomina mi 
się przysłowie „Mądry Polak po szkodzie!”. Chyba dla-
tego, że podobno PRZYSŁOWIE często bywa odbiciem 
mądrości narodu. POSŁOWIE jakby rzadziej. 

3 grudnia

Jeden z sąsiadów stwierdził, że w trosce o zdrowie 
społeczeństwa wszystkim z nadmierną otyłością i nad-
wagą należy doradzić, żeby zaczęli brać wreszcie przy-
kład z góry, czyli właśnie z posłów. Przecież wiado-
mo, że każdy poseł jest na dobrze zbilansowanej die-
cie. Rzeczywiście – tylko brać przykład. Tylko skąd na 
to brać?…

5 grudnia

Mimo ofi cjalnych zaprzeczeń, obok służby zdrowia 
i szkolnictwa, rodzima kultura niestety ogólnie też upa-
da, a z nią i narodowa muzyka. To groźne, bo muzyka 
łagodzi obyczaje, a te dziczeją z dnia na dzień. Myślę, 
że konieczne by było podniesienie sztuki muzycznej i 
w publicznych, narodowych koncertach ograniczyć par-
tie cymbałów, popisy wirtuozów na dętych i tych trzy-
mających instrumenty reperkusyjne a grających wciąż 
pierwsze skrzypce. Może wtedy wszystko by bardziej 

Pamiętnik 
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grało, wiodąca nie byłaby pisharmonia 
i dałoby się wreszcie tego wszystkiego 
słuchać. 

6 grudnia

Dzwoniła zdziwiona ciotka, że trady-
cyjnie był Mikołaj. Zapytałem dlacze-
go się zdziwiła, przecież tego dnia za-
wsze bywa. Okazało się, że był po proś-
bie. Nooo… chyba nie jest tak dobrze, jak 
nas zapewniają. 

9 grudnia

Mimo wszystko trzeba przyznać, że 
czasami znacząco rośnie zatroskanie 
władzy o zdrowie, bezpieczeństwo 
a nawet życie obywateli. Podobno wła-
śnie w randze przepisu wchodzi nakaz 
zatrzymywania się zmotoryzowanych 
przed przejściami dla pieszych w mo-
mencie, gdy pieszy będzie miał choć-
by zamiar podchodzić do tego przej-
ścia. No, znając poczucie humoru ro-
daków niedługo piesi będą się bawi-
li w podchody, może i w chowane-
go, ale najważniejsze, że być może się 
skończy, albo zdarzać się będzie rza-
dziej, zabawa w pochowanego. 

11 grudnia

Byłem zaskoczony, bo dzisiaj dosta-
łem wszystkie leki zgodnie z kartą zle-
ceń. Czyżby się terminy ważności koń-
czyły?…

12 grudnia

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 
narodu to także konieczność dalszego 
zwiększenia obronności kraju. W związ-
ku z tym odgórną decyzją przywrócone 
zostają loty odarchaizowanymi Miga-
mi 29. Trudno, tylko pilotów szkoda, bo 
oni wymigać się od tego nie będą chy-
ba mogli. 

13 grudnia

Wybory już dawno za nami, władza 
ofi cjalnie i szczerze wzywa do jedności 
i bratania się, a Polacy nadal podzieleni, 
bo u nas przecież do wszelkich podzia-
łów każdy powód jest dobry. Więc nie 
będzie zaskoczeniem, gdy jakąś na przy-
kład czterdziestą rocznicę jakiegoś po-
wstania lub powstania czegokolwiek, bę-
dą obchodziły w trzech różnych miejscach 

Przed użyciem radzimy dokładnie prze-
czytać tenże, lub skontaktować się z le-
karzem psychiatrą lub psychologiem, bo 
każdy kodeks stosowany nie tak, jak ka-
żą, może zagrażać waszemu zdrowiu, za-
wodowemu życiu, dalszemu zatrudnie-
niu i w ogóle. 

15 grudnia

Jeśli chodzi o działania przeciw dewia-
cjom, wynaturzeniom i demoralizacji spo-
łeczeństwa, nie trzeba się od razu angażo-
wać w walkę z LGBT. Wystarczy się tro-
chę rozejrzeć po arenie politycznej, żeby 
szybko wiedzieć, kto kogo kryje, kto li-
zus, kto cmokier, kto komu robi koło cze-
go a kto w rezultacie ponosi konsekwen-
cje tego rozpaskudzenia i rozpasania. I nie 
są to fakty bez pokrycia. 

22 grudnia

Idą Święta. Już czuje się ten nastrój. 
Nawet na sali mamy choinkę, maleńką, 
bo większa nie dała się zmieścić mimo 
maksymalnego ścieśnienia łóżek. Ale 
symboliczny akcent jest. Podobnie jak 
symboliczna pielęgniarsko-lekarska ob-
sada dyżurowa oddziału. Ale to już nie 
wina świąt. 

31 grudnia

Sylwester. O północy wzniesiemy to-
asty wodą z kroplówek i powitamy No-
wy Rok z nadzieją, że czeka nas odno-
wa wszystkiego, a nie wszystko od no-
wa. Oby. 

Irosław Szymański

jakieś trzy różne komitety organizacyjne 
– jeden pierwszych dwadzieścia lat, dru-
gi następnych dwadzieścia albo odwrot-
nie, a trzeci będzie przeciw. Najważniej-
sze bowiem, żeby nikt nie czuł się gor-
szy i niedopieszczony w wymiarze wieko-
pomnych zasług. 

znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)
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k
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14 grudnia

W sądownictwie też zadyma! Aż by 
się chciało powiedzieć – Szanowni Sę-
dziowie, jak tak dalej pójdzie, to niedłu-
go będzie was obowiązywał zmodyfi ko-
wany, nowy Kodeks Karny. Wewnętrzny. 
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Noworoczne spotkanie lekarzy emerytów
W tym roku, tradycyjnie już w święto 

Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r. w re-
stauracji „Rota” w Białej Podlaskiej, od-
było się spotkanie świąteczno-nowo-
roczne lekarzy emerytów z południowe-
go Podlasia, zorganizowane przez Jana 
Hałabudę i Joannę Masalską z bialsko-
podlaskiej Delegatury Lubelskiej Izby 
Lekarskiej. 

Spotkanie, jak zwykle otworzył Jan 
Hałabuda – przewodniczący delegatury. 
Witając złożył wszystkim przybyłym ser-
deczne życzenia świąteczno-noworocz-
ne, szczególnie dużo zdrowia i wszel-
kiej pomyślności w życiu osobistym i ro-
dzinnym. Składano sobie także życzenia 
indywidualne, przypominając się jed-
ni drugim, wyrażając radość wspólnego 
spotkania się. Ubolewano jednak, że za-
brakło „młodych emerytów”, a ich prze-
cież przybywa.

I w takiej atmosferze rozpoczęto bie-
siadowanie, urozmaicając je śpiewaniem 
kolęd, a także i piosenek ludowych oraz 
patriotycznych. W tak rodzinnym nastro-
ju spędzono kilka godzin.

Podkreślono potrzebę takich spotkań 
i wyrażono wolę świątecznego kolędo-
wania za rok, prawdopodobnie w Łu-
kowie. 

W spotkaniu uczestniczyło kilkadzie-
siąt osób, w tym „stała grupa” z Łukowa: 
Stanisława Makarewicz, Maria Nie-
działek, Maria Olszewska, Zbigniew 
Pasik, Monika i Tadeusz Pirogowie, 
Grażyna Samulak, Stanisław Tychma-
nowicz, Teresa Wrona i Jan Zawiślak.

Na zakończenie upamiętniono spotka-
nie wspólnym zdjęciem i podziękowano 
organizatorom za przygotowanie tej uro-
czystości. 

Zdj. i oprac. Z. Pasik

Sekcja szachowa Lubelskiej Izby Lekarskiej
Serdecznie zapraszamy Państwa do 

uczestnictwa w zajęciach nowo otwartej 
sekcji szachowej! Zajęcia prowadzić będzie 
licencjonowany instruktor szachowy – Ma-
ciej Pokarowski, który z szachami zwią-
zany jest od ponad 10 lat. Przez lata jako 
zawodnik uczestniczył w zawodach rangi 
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Swo-
ją pasję realizuje również jako instruktor 
szachowy w przedszkolach, szkołach i pro-
wadząc zajęcia indywidualnie. Przez okres 
ponad 4 lat opiekował się sekcją szacho-
wą na Uniwersytecie Medycznym w Lubli-
nie. Szczególnie miłośnik szachów szybkich 
i błyskawicznych.

Sekcja szachowa ma charakter otwarty, 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
królewską grą. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie, zarówno osoby, które chcą zacząć swo-
ją przygodę z szachami, jak i osoby bardziej 
doświadczone.

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

Biała Podlaska

Zarys tematyki zajęć 
(może ulec modyfi kacji)

1. Krótka historia królewskiej gry.
2. Podstawowe zasady gry w szachy:

• Szachownica, oznaczenie pól na 
szachownicy.

• Zasady wykonywania ruchów bierek 
szachowych.

• Roszada.
• Wyprowadzanie bierek szachowych 

w początkowej fazie partii.
3. Podstawowe motywy taktyczne w szachach:

• Podwójne uderzenie.
• Atak z odsłony.
• Związanie.
• Podwójny szach.
• Zniszczenie obrońcy.
• Mat/y w 1, 2, 3 ruchu/ach.

4. Elementy strategii szachowej (ocena 
pozycji).

5. Podstawowe końcówki szachowe.
6. Otwarcie partii szachowej – wybór 

odpowiedniego debiutu:
• Partia szkocka, partia włoska.
• Obrona sycylijska, 

obrona caro-kann.
• Gambit hetmański, obrona 

słowiańska.

Zajęcia sekcji odbywają się w siedzibie 
LIL przy ul. Chmielnej 4., dwa razy 
w miesiącu – w pierwszy i trzeci 
czwartek każdego miesiąca w godzinach 
14.30-16 (oprócz lipca i sierpnia).

Spotkanie organizacyjne 
20 lutego br., o godz. 14.30

Zapisy:
Maciej Pokarowski 

Tel. : 606 812 367, 
e-mail: maciej.pokarowski@gmail.com



Wspomnienie

Odeszli

Prof. Krzysztof Marczewski (1957-2019)
Żył szlachetnie i pracował za kilku. Dla wielu 

z nas był niedoścignionym wzorem. Zasług, ty-
tułów i odznaczeń, jakie Profesor osiągnął było 
tak wiele, że trudno byłoby je tu wszystkie wy-
mienić. Wspomnę więc tylko, że był najprawdo-
podobniej jedyną osobą w Polsce mającą aż sie-
dem specjalizacji lekarskich (więcej na ten temat 
www.medexpress.pl/odszedl-od-nas-profesor- 
krzysztof-marczewski/75945) 

Krzysztof Marczewski był typem naukow-
ca-humanisty. Był także świetnym lekarzem kli-
nicystą, niezwykle docenianym i lubianym przez 
pacjentów. Wszystkich darzył szacunkiem. Po-
trafi ł pocieszyć. Miał dar rozmowy z rodzina-
mi chorych. 

Prof. Marczewski był promotorem m.in. 14 doktoratów, 
w tym również mojego. Z Lublina, gdzie przez wiele lat pra-
cował, profesor przeniósł się do Zamościa. Tam w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym im. Papieża Jana Pawła II peł-
nił funkcję ordynatora kilku oddziałów. Tym macierzystym był 
Oddział Nefrologii, Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego 
i Chorób Wewnętrznych. Również w Zamościu został dzieka-
nem Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Administracji, gdzie był wykładowcą, promotorem 
ponad 200 prac licencjackich i magisterskich. 

Przez lata związany był z Lublinem, gdzie z wyróżnie-
niem i tytułem Złotego Eskulapa ukończył studia na ówcze-
snej Akademii Medycznej. Potem, jako asystent, a następ-
nie adiunkt zatrudniony był w Katedrze i Klinice Nefrolo-
gii, gdzie pracował w latach 1981-1998. W międzyczasie, 

bo w latach 1993-1995 kierował również przy-
chodnią i ośrodkiem badań klinicznych w Insty-
tucie Medycyny Wsi. W okresie 1998-2001 peł-
nił funkcję ordynatora drugiego Oddziału We-
wnętrznego ze Stacją Dializ w szpitalu w Kra-
śniku. W tym samym czasie, bo w 1998 roku, 
otrzymał powołanie na kierownika Zakładu Ety-
ki AM w Lublinie, gdzie funkcję tę sprawował 
do 2007 roku. W 2005 roku został też doceniony 
w Europie, bowiem jako jedyny Polak i jedyny 
lekarz klinicysta otrzymał z rąk przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barro-
so nominację na członka Europejskiej Grupy ds. 
Etyki w Nauce i Nowych Technologiach przy Ko-

misji Europejskiej. To dzięki Niemu przez krótki okres mia-
łem okazję włączyć się w życie Zakładu Etyki, gdzie pozna-
łem wspaniałych ludzi. 

Chciałbym tu wspomnieć pewien e-mail, który otrzyma-
łem od Profesora 27 XII 2012 roku, gdy zastanawialiśmy się 
nad dalszymi wspólnymi planami. Profesor napisał.: „…mo-
że warto pomyśleć o mojej najnowszej fascynacji, tj. geriatrii, 
którą w tym roku zdałem… to chyba naprawdę ciekawe!…”. 
To właśnie geriatria stała się wówczas jedną z głównych pa-
sji Profesora i jak w czasie pożegnania mówił dyrektor Miel-
carek, wypowiadając słowa: „Twoje dzieło Krzysztofi e będzie 
kontynuowane… W Zamościu powstanie Centrum Geriatrii” 
– to najlepszy dowód na to, że misja Profesora tutaj na Ziemi 
wcale się nie zakończyła i warto wierzyć, że tym razem, już 
w metafi zycznym wymiarze, będzie ją wspierał. 

Marek Derkacz

Komisja Rekreacji i Sportu

Szach i… mat!
W dniach 10-12 stycznia 2020 roku odbyły się w Kazimierzu Dol-

nym VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Sza-
chach. W pierwszym dniu zgłosiło się 40 uczestników, a w rozgryw-
kach szachów szybkich wzięło udział 56 zawodników. Zespół leka-
rzy LIL zajął drugie miejsce w klasyfi kacji generalnej. Indywidual-
ne nagrody w poszczególnych kategoriach będą podane w następnym 
wydaniu Medicusa. Najstarszy uczestnik turnieju zdobył 3 punkty 
i otrzymał statuetkę konia szachowego.  yota

Marian Szczepaniak
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 

w dniu 2 grudnia 2019 roku odszedł na zawsze lek. Ma-
rian Szczepaniak, specjalista w zakresie pediatrii, dłu-
goletni pracownik Oddziału Dziecięcego Spółki Powia-
towe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Opolu Lubelskim. Pan Doktor 
związany był ze szpitalem od roku 1964, a w okresie od 
1 października 1972 roku do 30 września 1974 pełnił 
również funkcję z-ca dyrektora ds. lecznictwa.

Zawsze otwarty na sprawy innych, oddany pacjen-
tom, gotowy służyć radą i doświadczeniem.

Dobry i prawy człowiek, dusza towarzystwa oraz 
zacny Kolega.

W swoim życiu zawsze kierował się życzliwością 
i profesjonalizmem.

Żegnamy naszego Kolegę i Pracownika, który na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci i pamięci pacjentów 
powiatu opolskiego jako człowiek wielkiego serca.

Zarząd i Pracownicy
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. 

z siedzibą w Opolu Lubelskim



MEDICUS 1-2/202030

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy, VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
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 zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowo-
czesna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrudni 
lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychodnia, 
wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne warunki 
wynagrodzenia, forma współpracy do uzgod-
nienia. 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.

• Zatrudnię w Szczebrzeszynie lekarza stomato-
loga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik 
podejmie współpracę lub zatrudni: • lekarzy na 
dyżury medyczne w nocnej i świątecznej opie-
ce zdrowotnej, • lekarzy na dyżury medyczne 
internistyczne w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym, a także lekarzy specjalistów w zakre-
sie: • ginekologii i położnictwa, • radiologii, • 
diagnostyki obrazowej, • anestezjologii i inten-
sywnej terapii, • chorób wewnętrznych – w po-
zostałych oddziałach SPZOZ. Oferujemy atrak-
cyjne warunki wynagrodzenia. Warunki pracy 
do uzgodnienia z dyrektorem SPZOZ w Kraśni-
ku, ul. Chopina 13, tel. (81) 825 13 66. 

• SP ZOZ w Kurowie, woj. lubelskie zatrudni leka-
rza (specjalistę medycyny rodzinnej lub interni-
stę) do pracy w POZ w fi lii w Klementowicach 
w pełnym wymiarze godzin. Korzystne warunki 
wynagrodzenia, dowolna forma zatrudnienia. 
Termin rozpoczęcia pracy – od zaraz. Tel. 695 
949 281. 

• Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. 
Jana Bożego w Lublinie zatrudni specjalistów 
anestezjologii oraz lekarzy w trakcie specjali-
zacji. Kontakt: katarzyna.bill@janbozy.pl, tel. 81 
740 89 87.

• SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarza pediatrę 
w Oddziale Pediatrycznym. Oferujemy zatrud-
nienie na podstawie umowy o pracę lub umo-
wy cywilnoprawnej. Tel. 81 751 45 59.

• Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. za-
trudni lekarzy specjalistów w zakresie pedia-
trii do pełnienia dyżurów w Oddziale Pedia-
trii i lekarzy specjalistów w zakresie pedia-
trii lub lekarzy chcących się specjalizować 
w tej dziedzinie. Oferty proszę kierować na 
adres: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. 
o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, e-mail: 
zamosc@szpital.com.pl

• Prywatne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 
CENTRUM MEDYCZNE CHODŹKI w Lublinie na-
wiąże współpracę z lekarzami wszystkich specja-
lizacji, ul. Chodźki 17 lok 6, www.cmchodzki.pl, 
Tel. 604 710 463.

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
nr 4 w Lublinie zatrudni lekarzy specjalistów 
anestezjologii i intensywnej terapii w ramach 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. 
Tel. (81) 724 46 02 lub (81) 724 44 03.

• CENTRUM MEDYCZNE PRIMED w Lublinie za-
prasza do współpracy gastrologa dziecięcego 
(wizyty komercyjne). Tel. 503 765 041.

• CENTRUM MEDYCZNE PRIMED w Lublinie za-
prasza do współpracy lekarza wykonującego 
badanie USG przezciemiączkowe (wizyty ko-
mercyjne). Tel. 503 765 041. 

• Zatrudnimy lekarza specjalistę lub w trakcie 
specjalizacji z medycyny rodzinnej, pediatrii, 
chorób wewnętrznych. Oferujemy: formę za-
trudnienia i wymiar czasu pracy do ustalenia, 
wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia 
i kwalifi kacji, praca w miłej atmosferze. Mimem 
ul. Willowa 29, 20-819 Lublin. Tel. kontaktowy 
601 410 400.

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej zaprasza do współpracy lekarzy: GI-
NEKOLOGÓW do pracy w Oddziale Ginekolo-
giczno-Położniczym i/lub na dyżury, ANE-STE-
ZJOLOGÓW do pracy w Oddziale Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii i/lub na dyżury, IN-
TERNISTÓW do pracy w Oddziale Chorób We-
wnętrznych i/lub na dyżury, ORTOPEDÓW do 
pracy w Poradni Ortopedycznej i/lub w Od-
dziale Urazowo-Ortopedycznym, NEUROLO-
GÓW do pracy w Poradni Neurologicznej i/lub 
na dyżury w Oddziale Neurologicznym z Pod-
oddziałem Udarowym, ONKOLOGÓW, HEMA-
TOLOGÓW do pracy w Oddziale Onkologii Kli-
nicznej i Hematologii oraz lekarzy do pracy 
w SOR. Oferujemy przyjazną atmosferę pracy, 
atrakcyjny system wynagradzania, elastyczny, 
dopasowany do potrzeb i możliwości lekarza 
czas pracy. Chętnie nawiążemy także współ-
pracę z lekarzami będącymi w trakcie specja-
lizacji oraz lekarzami chcącymi 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 przychod-
ni (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 w Szczebrzeszynie lekarza stomato-
loga do pracy na umowę z NFZ i prywatnie. Bar-
dzo korzystne warunki współpracy. Do dyspo-
zycji mieszkanie. Tel. 608 556 950 po 20.

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem 
w Lublinie, pacjenci komercyjni i w ramach NFZ. 
Tel. 601 304 314. 

• NZOZ – Centrum Stomatologii Estetycznej OR-
TO-PLUS w Puławach, nawiąże współpracę z le-
karzem stomatologiem – pacjenci komercyjni. 
Oferujemy pracę w nowoczesnej przychodni 
(mikroskop, CBCT, RVG, laser mikrochirurgicz-
ny i biostymulacyjny). Możliwość kształcenia 
w dziedzinie protetyki i ortodoncji w szerokim 
zakresie. Tel. 81 888 17 18. 
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• Zatrudnię dentystę na umowę z NFZ i komer-
cyjnie. Atrakcyjne warunki do uzgodnienia. 
Tel. 509 613 319. 

• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lu-
blinie (Węglin) poszukuje lekarzy stomatolo-
gów. Tel. 511 511 900.

• Zatrudnię lek. stomatologa w trakcie specjaliza-
cji ze stomatologii zachowawczej w przychod-
ni w Lublinie. Praca na NFZ i prywatnie, w ofer-
cie mieszkanie. Tel. 667 777 633. 

• Zatrudnię lek. stomatologa w trakcie specja-
lizacji z protetyki 2 razy w tygodniu, w przy-
chodni 

• Stomadent w Puławach pilnie zatrudni lekarza 
stomatologa w ramach kontraktu NFZ i prywat-
nie. Mile widziane doświadczenie zawodowe. 
Tel. 605 987 479. 

• Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w Lu-
blinie podejmie współpracę z lekarzami stoma-
tologami w ramach NFZ i komercji. Zaintereso-
wane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: 
sekretariat@sck.lublin.pl (wpisując w temacie 
wiadomości PRACA-PORADNIA PERIODONTO-
LOGII). 

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Białej 
Podlaskiej zatrudni lekarza STOMATOLOGA. 
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i atrak-
cyjne wynagrodzenie. Tel. 504 858 533. 

• 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.

• Prywatna Praktyka Stomatologiczna w centrum 
Lublina poszukuje lekarza stomatologa z min. 
4-letnim stażem, mile widziana specjalizacja. 
Tel. 501 346 931.

• Praca dla lekarza dentysty i ortodonty – Mię-
dzyrzec Podlaski. Możliwości rozwoju. „Clinica 
al Denti Stomatologia i Implantologia” wyposa-
żona m.in. w mikroskop Zeiss, CBCT Kodak za-
prasza do współpracy. Młody zespół, pełny gra-
fi k, komfort pracy, pomoc w rozwoju zawodo-
wym. Tel. 502 336 766. 

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Abramed 
(miejscowość Abramów, 30km od Lublina 
i 30 km od Puław) poszukuje lekarza ortodon-
ty, mile widziana Pani Doktor ze specjalizacją, 
jak również osoba zajmująca się ortodoncją po 
kursach. gabinet.abramed@gmail.com Tel. 507 
968 945.

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Abramed 
(miejscowość Abramów, 30 km od Lublina i 30 km 
od Puław) poszukuje do pracy lekarza dentysty, 
czas i warunki pracy do uzgodnienia. Zaprasza-
my do kontaktu. gabinet.abramed@gmail.com 
Tel. 507 968 945.

• Zatrudnię lekarza dentystę do pracy w gabine-
cie 35 km od Lublina. Tel. 727 598 995.

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem 
w zakresie leczenia endodontycznego, praca 
pod mikroskopem, tel. 727 598 995.

Drobne

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny 
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo-
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

• SPRZEDAM funkcjonujący GABINET STOMATO-
LOGICZNY z wyposażeniem i kontraktem NFZ. 
Istnieje również możliwość prowadzenia prak-
tyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia 
–20 km od Biłgoraja. Tel. 572 204 570.
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Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 
nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 1 stycz-
nia 2015 r. zmieniła się wysokość składki człon-
kowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązują-
cej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgo-
wej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający prawo wy-
konywania zawodu wydane w celu odbycia sta-
żu podyplomowego opłaca składkę członkowską 
w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który ukończył 75 lat 
lub został skreślony z rejestru członków okręgo-
wej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania składki 
przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek wraz 
z oświadczeniem, że nie osiąga przychodów z ty-
tułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przy-
chodów wymienionych w przepisach o podat-
ku dochodowym od osób fi zycznych, z wyłącze-
niem renty lub emerytury, w rozumieniu przepi-
sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopa-
trzenie emerytalne służb mundurowych. Czasowe 
zwolnienie przysługuje tylko na okres nieosiąga-
nia powyżej opisanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 
kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do 

czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opła-
cania składki zachowuje prawo do zwolnienia do 
czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powsta-
niem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość 
składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie le-
karskiej w terminie do 30 dni. Zmiany te skut-
kują od pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym ORL podjęła stosow-
ną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca te-
go miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na indywi-
dualne konto bankowe lub w kasie LIL.

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

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

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

Jednocześnie przypominamy, że korzysta-
nie z wszelkich form działalności Izby, w tym 
kart BENEFIT SYSTEM oraz dostępu do opieki 
prawnej LEX SECURE, jest możliwe wyłącznie 
dla osób systematycznie opłacających skład-
kę członkowską.

Składki członkowskie w 2020 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 głowice (li-
niowa, convex, endovaginalna) producent Ka-
nada – pierwszy właściciel, rok nabycia XII 2011 
– stan idealny. Aparat z certyfi katem, systema-
tycznie serwisowany przez fi rmę krakowską. 
Cena do uzgodnienia. Tel +48 603 172 421 

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

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

• Sprzedam Praktykę Stomatologiczną w Lublinie 
wraz z mieszkaniem. Kontrakt z NFZ na 2,5 eta-
tu. Tel. 667 777 633. 

• CRYO-S CLASIC-aparat do krioterapii od nowo-
ści nieużywany, 5 sond, sprzedam tanio. Tel. 601 
366 208.

• SPRZEDAM funkcjonujący GABINET STOMATO-
LOGICZNY z wyposażeniem i kontraktem NFZ. 
Istnieje również możliwość prowadzenia prak-
tyki prywatnej. Lokalizacja: Ośrodek Zdrowia 
–20 km od Biłgoraja, tel. 572 204 570.

• Sprzedam lub wynajmę PRZYCHODNIĘ STOMA-
TOLOGICZNĄ z mieszkaniem w Lublinie. Kon-
trakt z NFZ. Tel. 667 777 633. 

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

• Sprzedam PILNIE (z powodu wyjazdu) prakty-
kę stomatologiczną. Lokal wynajmowany, 62 m. 
Dobre i bezpieczne warunki najmu. Dobrej ja-
kości sprzęt (unit Stern Weber, końcówki W&H 
ze światłem, piaskarka EMS, laser biostymula-
cyjny Doris z CTL, narzędzia zachowawcze, chi-
rurgiczne, protetyczne itp., autoklaw Lisa fi rmy 
W&H, rtg Sirona punktowy z automatyczną wy-
woływarką i z możliwością podłączenia audio-
wizjografi  +meble gabinetowe, + 4 fotele, + 
1 kanapa, + lodówka na odpady, + meble w re-
jestracji + wszystkie nezbędne zgody wszyst-
kich urzędów w tym sanepidu. Cena 46 tys. do 
negocjacji. Tel. 507 085 914 (po 20.00) lub pro-
szę się nagrać – oddzwonię.

• Wynajmę mieszkanie dwupokojowe dla rezy-
dentów, studentek Uniwersytetu Medyczne-
go, pracowników służby zdrowia w pobliżu 
PSK4. Mieszkanie umeblowane, sprzęt AGD do 
uzgodnienia. Tel. 518 720 606. 

• Sprzedam pełne wyposażenie gabinetu stoma-
tologicznego (unit, autoklaw, scaler, asystor, fo-
tel lekarza, zestawy narzędzi diagnostycznych 
i kleszcze Bertena (pełna gama), łyżki wycisko-
we, lampa polimeryzacyjna do wypełnień, du-
ża ilość wierteł, miazgocągów, narzędzi pomoc-
niczych w stomatologii zachowawczej, prote-
tyce, endodoncji. Tel. 509 854 534.
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Biuro LIL

Rada programowa: 
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pielichowska, Ewa Dudko, 
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dariusz Samborski

Redakcja: 
Anna Augustowska (redaktor naczelna), Iwona Burdzanowska, Danuta Matłaszewska 

Współpracownicy: 
Marek Derkacz, Małgorzata Gnyś, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Jakubowicz, Janka Kowalska, 
Wioletta Szafrańska-Kocuń, Irosław Szymański

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i adiustacji tekstów nadesłanych do redakcji. 
Materiałów nie zamówionych nie odsyłamy.

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4 
(siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej)
tel. 81 536 04 73, fax 81 536 04 70
e-mail: medicus@oil.lublin.pl 
www.medicus.lublin.plmiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej 

gramowa: 
Monika Bojarska-Łoś, Piotr Denysiuk, Teresa Dobrzańska-Pie
Dariusz Hankiewicz (przewodniczący), Jerzy Jakubowicz, Dar
:
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20-079 Lu
(siedziba L
tel. 81 536
e-mail: me
www.medimiesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej

• 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 
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LUTY

• 7.02 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Meksyk”, 
Ewa Choduń, Wioletta Szafrańska-Kocuń

• 8.02 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy „Mój Lublin 
w malarstwie i fotografi i”, Natalia Popkowska 

• 21.02 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Syberia 2”, 
Janusz Gągała

CZERWIEC 

• 20.06 – godz.12.00. Wernisaż wystawy malarstwa 
„Kuba i inni”, Małgorzata Bochenko

Kalendarium imprez w 2020 roku 
organizowanych przez Komisję Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej

Miejsce KLUB LEKARZA Lubelskiej Izby Lekarskiej i Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U LEKARZY” 
– siedziba Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4

MARZEC

• 6.03 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Chiny”, 
Mieczysław Orzeł

• 7.03 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografi i 
pt.- „Chwila”, Jerzego Ratajskiego

KWIECIEŃ

• 3.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Podwodny 
Świat”, Tomasz Bałys

• 4.04 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografi i 
„Zanzibar – Hakuna Matata”, Marek Stolarczuk, 
Andrzej Skrzyński

• 17.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Peru 
i Chile”, Mieczysł awa Orzeł

• 24.04 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Papua 
Nowa Gwinea”, Dariusz Tuleja

MAJ

• 8.05 – godz. 18.00. Muzyczne „Piątki u lekarzy” 
biesiadowanie z Chórem „CONTINUUM”

• 9.05 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografi i 
„Indie – KUMBHAMELA, TEJJAM oraz inne”, 
Renata Pędrak

WRZESIEŃ

• 12.09 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografi i, 
„Papua Nowa Gwinea”, Dariusz Tuleja

• 15.09 – 20.09 – Ogólnopolski Plener Fotografi czny 
Lekarzy Kazimierz Dolny 2020

PAŹDZIERNIK 

• 10.10 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy fotografi i 
„Niespodzianka”, Maciej Wójcik

• 15.10 – Termin ostateczny nadsyłania prac 
– konkursy literacki i fotografi czny 

• 24.10 – Lekarski Klub Literacki spotkanie 
z Urszulą Roszewską

LISTOPAD 

• 6.11 – godz. 18.00. Muzyczne „Piątki u lekarzy” 
– piosenki patriotyczne z Chórem „CONTINUUM”

• 13.11 – godz. 18.00. Klub Globtrotera „Australia”, 
Mieczysław Orzeł

• 14.11 – godz. 12.00. Wernisaż wystawy 
poplenerowej OPLF Kazimierz Dolny 2020

GRUDZIEŃ

• 12.12 – godz. 12.00. Finał X Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotografi cznego Lekarzy i Studentów 
Medycyny oraz V Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetycko-Literackiego „Lekarze dzieciom”
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